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Meer weerstand
tegen transferium
Honderd Morgen
door Domien van der Meijden
DEN BOSCH – Wijkraad West in Den

Bosch (Kruiskamp en Schutskamp)
is net als volkstuinvereniging De
Honderd Morgen tegen de komst
van een nieuw transferium op de
plek van de voormalige gemeentekwekerij aan de Deutersestraat.
Tot voor kort liet alleen de volkstuinvereniging haar stem hierover
horen, maar vanavond in de commissie ruimtelijke ontwikkeling
en beheer laat ook wijkraad West
dit geluid horen.
„Wij willen dat de gemeente naar
de parkeerdruk kijkt in de hele
wijk Schutskamp en Kruiskamp”,
zegt wijkraadvoorzitter Hans
Kieft over het nieuwe transferium. „Dan ligt het voor de hand
dat je daarbij ook de beste plek
voor een nieuw transferium ter
discussie stelt. En wij vinden De
Honderd Morgen niet de beste locatie.”
Op de vraag ‘waar dan wel?’ reageert Kieft stellig: „De lijn naar de
binnenstad moet vanaf een transferium niet te lang zijn. Vandaar
dat wij wel wat zien in de locatie
van de Michelin bij de busremise
aan de Oude Vlijmenseweg.”
Bossche Groenen noemde onlangs ook het braakliggende terrein aan de Rietvelden bij Essent
als geschikte plek. Volgens Judith

Hendrickx zou je op die plek ook
met watertaxi’s naar de binnenstad kunnen. „Dat geeft een extra
dimensie aan het transferiumvervoer.”
Kieft hamert erop dat Den Bosch,
nu het nieuwe college van burgemeester en wethouders is aangetreden, niet sec naar de toekomst
van het transferium West kijkt,
maar het parkeren in een groter
verband bekijkt voor de Schutskamp en Kruiskamp. „Er spelen
legio problemen die allemaal met
parkeerdruk te maken hebben.
Als je op locatie a een maatregel
neemt, heeft locatie b daar weer
last van. Dus moet je een breder
plan maken, waarin meerdere
plekken goed worden bekeken.”
Kieft noemt onder meer de Boschmeersingel, waar de supermarkt
Lidl zit, maar ook rond de Helftheuvelpassage zijn parkeerproblemen aan de orde van de dag. Zeker als daar nog bouwplannen bijkomen, zoals het ombouwen van
het kantoorpand Helftheuveltoren en de bouwplannen voor de
locatie Keuringsdienst van Waren.
„Het Jeroen Bosch Ziekenhuis
moet ook haar rol pakken”, vindt
Kieft. „Nu parkeert veel personeel
gratis in onze wijken en fiets vervolgens op een vouwfietsje naar
het ziekenhuis. Dat personeel wil
geen parkeergeld betalen.”

䡵 Het terrein vlakbij de busremise van Arriva aan de Oude Vlijmenseweg.

Volgens de wijkraad geschikt voor een transferium. foto Marc Bolsius
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CHINEES NIEUWJAAR

‘Ik denk
Vuurwerk vulde
gisteren de lucht
boven het
Bossche Zuiderpark.
Feest rond het
Chinese nieuwjaar.
door Marc Brink
DEN BOSCH – Je moet het maar dur-

ven. In Den Bosch een vuurwerkshow opvoeren voor de ambassadeur afkomstig uit China, de bakermat van het vuurwerk. „Het
zorgt voor extra druk. Maar wij
hebben er muziek en lasereffecten bij. Ik denk dat ze het wel
apart zullen vinden om te zien”,
zegt Bart de Turck enkele uren
voor ‘zijn’ show begint.
Een flinke uitdaging. Vooral met
vuurwerk dat je gewoon in de
winkel kunt kopen. „Met professioneel vuurwerk moet het publiek op zo’n 120 meter afstand
staan. Nu mogen ze iets dichterbij”, zegt De Turck.
Voor zo’n 300 verschillende soorten vuurwerk heeft hij een show
bedacht die precies een kwartier
en negen seconden zou moeten
duren. Alle vuurwerklonten zijn
vervangen door snoertjes (ontstekingen) waardoor het vuurwerk
computer-gestuurd de lucht ingaat.
Met twee collega’s is hij vanaf
’s ochtends half tien tot diep in
de middag bezig om de laatste
voorbereidingen te treffen. Er
wappert zo’n halve kilometer
rood-wit lint om de toeschouwers op een afstandje te houden.
Rond half acht staan daar al mensen te wachten. In het Theater
aan de Parade is het ook wachten
geblazen. Ruim 400 genodigden
staan na een feestelijke bijeenkomst in de rij bij een buffet (Chinees). Even over acht uur leiden
burgemeester Rombouts met de
ambassadeur en commissaris van
de koning Van de Donk een lange
lampionnenoptocht naar het Zuiderpark. Daar staan honderden
mensen in het drassige gras te
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