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Samenvatting
De gemeente Vught wil de komende jaren een nieuwe wijk ontwikkelen op het Isabellaveld.
Het Isabellaveld maakt deel uit van de ‘Poort van Vught’, die naast het Isabellaveld bestaat
uit de Kampdijklaan en Prinsenlaan en de mooie entree van Vught vormt; groen, ruimtelijk,
historisch en strategisch gelegen.
De gemeente heeft de toezegging gedaan dat bewoners mee mogen denken over de verdere invulling van het Isabellaveld. Toen de eerste 53 woningen zijn gerealiseerd, hebben de
omwonenden echter geen inspraak gehad in de indeling van de wijk als geheel. Om te voorkomen dat ook de verdere invulling van de wijk is uitgewerkt voordat de bewoners worden
betrokken, heeft de Bewonersvereniging Poort van Vught het initiatief genomen om zelf met
een voorstel voor de inrichting van het Isabellaveld te komen: het Isabellaplan.
Isabellaplan
Het Isabellaplan is een door de bewoners gedragen voorstel voor de inrichting van een
gevarieerde, groene en verbindende wijk. Om te zorgen dat het een haalbaar en aanvaardbaar plan is, dat past binnen de ambities van de gemeente, zijn in plan uitgangspunten gehanteerd op basis van het vigerende Bestemmingsplan, de Woonvisie, de Nota ‘Groen Verbindt’ en het Beeldkwaliteitsplan, welke door de Vughtse gemeenteraad zijn vastgesteld:





Prettig wonen voor iedereen
Een gevarieerd woningaanbod van 119 woningen
Verbindend en sociaal
Veilig en volgens de normen





Iedereen zicht op groen
Groen, ruimtelijk en duurzaam
Goed voor Vught

Isabellaplan: plattegrond inrichting wijk

Voorleggen aan de gemeenteraad
De Bewonersvereniging wil met het Isabellaplan laten zien hoe mooi het Isabellaveld met de
resterende 66 woningen kan worden ingericht en wat voor goede ideeën het kan opleveren
als de gemeente geëngageerde burgers de ruimte geeft om deze uit te werken.
We leggen ons plan voor aan de gemeenteraadsfracties van de gemeente Vught met de
vraag om het Isabellaplan te steunen en het gemeentebestuur op te roepen om dit plan als
uitgangspunt te nemen voor de verdere inrichting van de wijk en de bewoners een plek aan
tafel te geven bij de nadere uitwerking en implementatie.
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Inleiding
De Poort van Vught is de groene entree van Vught. Het is een schitterende locatie:– dichtbij
de uitvalswegen, nabij het centrum van zowel Vught als Den Bosch en op loopafstand van
het Drongelens kanaal en de Gement, de Vughtse Heide en het Bossche Broek. De Poort
van Vught wordt gevormd door de nieuwe wijk Het gebied ligt tussen Fort Isabella, het Stadhouderspark en het spoor.
De gemeente Vught is voornemens om op het Isabellaveld een gevarieerde wijk te ontwikkelen. Het Isabellaveld is verwant aan het naastgelegen Stadhouderspark, maar heeft tegelijkertijd een eigen signatuur met gevarieerd metselwerk, veel groen en ruimte. Het Isabellaveld wordt gefaseerd ontwikkeld. De eerste 53 woningen zijn thans gerealiseerd.
De gemeente Vught heeft de toezegging gedaan dat bewoners mee mogen denken over de
verdere invulling van het Isabellaveld. Toen de eerste 53 woningen zijn gerealiseerd, hebben
de omwonenden echter geen inspraak gehad in de indeling van de wijk als geheel. Om te
voorkomen dat ook de verdere invulling van de wijk is uitgewerkt voordat de bewoners worden betrokken, heeft de Bewonersvereniging Poort van Vught (bestaande uit de nieuwe
bewoners van het Isabellaveld en van de naastgelegen straten Kampdijklaan en Prinsenlaan) het initiatief genomen om zelf een plan voor de wijk geschreven: het Isabellaplan. Dit
betreft een voorstel van de bewoners om het Isabellaveld in te richten en te ontwikkelen
tot een groene, leefbare en duurzame wijk en een verrijking voor de Poort van Vught en de
gemeente Vught als geheel. Deze benadering past uitstekend binnen de Woonvisie van de
gemeente Vught, die stelt dat de gemeente ruimte biedt voor initiatieven van inwoners die
passen binnen de ambities van Vught en helpt waar zij kan om deze te faciliteren.
Om tot een realistisch plan te komen, is rekening gehouden met de gemeentelijke context,
externe ontwikkelingen en de belangen van de verschillende groepen bewoners. Daarnaast
is het plan afgestemd met Woningcorporatie Charlotte van Beuningen.
De Bewonersvereniging wil met het Isabellaplan laten zien hoe mooi het Isabellaveld met de
resterende 66 woningen kan worden ingericht. Wij hopen dat dit plan inspireert en laat zien
wat voor mooie ideeën het kan opleveren als de gemeente geëngageerde burgers de ruimte
geeft om samen hun ideeën vorm te geven.
Wij wensen u veel leesplezier.
Bewonersvereniging Poort van Vught
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1. Achtergrond
De totstandkoming van de wijk Isabellaveld staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van een
reeds jaren geleden ingezet beleid om in Vught woningen te realiseren binnen de betreffende lokale context.

Noodzaak tot woningbouw
In Nederland is sprake van een groot tekort aan woningen. Dit is het gevolg van de groei van
de bevolking in combinatie met de groei van het aantal huishoudens doordat steeds meer
mensen, zowel jongeren als ouderen, alleen wonen. Huizen worden schaars en dreigen voor
sommige bevolkingsgroepen onbetaalbaar te worden. Ook in Vught speelt deze problematiek, mede doordat onze gemeente door haar faciliteiten, ligging en groen een erg gewilde
plek is om te wonen.
De gemeente Vught wil graag voorzien in de vraag naar betaalbare woningen en heeft een
aantal locaties in de gemeente aangewezen waar nieuwbouw kan plaatsvinden. Het Isabellaveld, als onderdeel van het Stadhouderspark, is daar een van.

Woningen voor diverse groepen
Het bestemmingsplan refereert aan de nota 'Goed wonen in Vught – een visie op het wonen’
(2002). Hierin staat beschreven dat het voorzien in geschikte woningen voor ouderen, jongeren en jonge gezinnen is van belang voor een evenwichtige bevolkingsopbouw in de gemeente Vught. Het draagvlak voor voorzieningen blijft dan in stand, ook op langere termijn. Daarbij dienen starters in de koopsector, het groeiend aantal ouderen, kleinere huishoudens in de huursector (jongeren en ouderen), doorstromers uit de huur en betaalbare
koopsector en mensen met een woon-/zorgbehoefte bijzonder aandacht te krijgen.
De doelstellingen van de thans vigerende Woonvisie, vastgesteld in 2016, komen aardig
overeen met de analyse uit 2002 die ten grondslag lag aan het bestemmingsplan Stadhouderspark. De huidige Woonvisie schetst helder dat tweekoppigheid het centrale knelpunt is
van de Vughtse woningmarkt: aan de ene kant dure koopwoningen en aan de andere kant
goedkope huurwoningen. Er zijn te weinig koopwoningen voor starters en jonge gezinnen.
Daarnaast is het van belang om doorstroming van de woningmarkt te bevorderen door meer
mogelijkheden te bieden in huur en koop in alle segmenten op aantrekkelijke locaties. Daarnaast dienen er in Vught meer geschikte woningen voor ouderen te worden gerealiseerd. De
gemeente kiest in de Woonvisie voor een gevarieerde bevolkingsopbouw per wijk.
Uit het bovenstaande kan worden afgeleid dat het Isabellaveld een gemêleerde wijk dient te
worden met huur- en koopwoningen in diverse prijsklassen, waarbij het realiseren van betaalbare woningen voor starters en jonge gezinnen van belang is, evenals het zorgen voor
woningen die geschikt zijn voor ouderen. Daarbij valt te denken aan eengezinswoningen en
appartementen. Voor wat betreft de eerste 53, reeds gerealiseerd woningen, is sprake van
variatie tussen huur- en koopwoningen in verschillende prijsklassen.

Financiële aspecten
Een gezonde financiële huishouding is voor elke gemeente van groot belang om voorzieningen op peil te houden en te kunnen investeren in de toekomst. De financiële positie van
Vught is de afgelopen jaren onder druk komen te staan, mede door grote investeringen,
bijvoorbeeld rondom de herinrichting van de N65. Ook de Coronacrisis zorgt voor onzekerheden op financieel gebied door de invloed op uitkeringen, zorg en bijvoorbeeld de inkomsten uit toeristenbelasting.
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Grondexploitatie is voor de gemeente een belangrijke vorm van inkomen. Een gewilde locatie als Isabellaveld is daarbij natuurlijk een aantrekkelijke mogelijkheid. Gezien haar brede
verantwoordelijkheden, kan de gemeente echter niet uitsluitend opbrengstmaximalisatie
nastreven. Potentiële grondopbrengsten moeten worden afgewogen tegen de andere belangen zoals de leefbaarheid, voldoende groen en de wens om betaalbare woningen te realiseren voor verschillende bevolkingsgroepen, waarbij speculatie alsmede het indirect subsidieren van woningeigenaren dient te worden voorkomen. Het is aan de politiek om deze belangen te wegen en kaders te stellen voor de indeling van de wijk en het type woningen dat
er gerealiseerd dient te worden. Deze kaders zijn reeds grotendeels bepaald, zie volgende
paragraaf Politieke Besluitvorming: kaders voor het Isabellaveld. Uiteindelijk is het van belang voor de gemeente om binnen de definitieve kaders de grond voor een zo goed mogelijke prijs te verkopen.
Het Uitvoeringsprogramma grondbedrijf wordt jaarlijks besproken door de gemeenteraad.
Het door de gemeenteraad vastgesteld woningbouwprogramma vormt hiervoor de basis.
Wat betreft de wijk Isabellaveld geldt dat in het Uitvoeringsprogramma grondbedrijf 20192022, dat is vastgesteld door de gemeenteraad op 11 april 2019, rekening is gehouden met
de eerste 53 woningen (fase 1 Isabellaveld), waarbij de opbrengsten substantieel hoger
waren dan begroot.

Politieke besluitvorming: kaders voor Isabellaveld
De afgelopen jaren zijn door de Vughtse gemeenteraad verschillende plannen behandeld die
de kaders vormen voor de (verdere) ontwikkeling van het Isabellaveld. Deze staan hieronder
in chronologische volgorde, waarbij de belangrijkste elementen zijn beschreven.
Bestemmingsplan Stadhouderspark
Het bestemmingsplan Stadhouderspark is op 27 september 2007 vastgesteld door de
Vughtse gemeenteraad. Dit bestemmingsplan bevat 5 deelgebieden, waar de wijk Isabellaveld (in het bestemmingsplan ‘De Hagen’ genoemd) er een van is. Het bestemmingsplan
biedt ruimte om maximaal 220 woningen te realiseren in het Isabellaveld.
In het bestemmingsplan komen verschillende aspecten naar voren die bij de inrichting van
de wijk Isabellaveld van belang zijn. Op de eerste plaats het eerder genoemde voorzien in
geschikte woningen voor ouderen, jongeren en jonge gezinnen, wat van belang is voor een
evenwichtige bevolkingsopbouw in de gemeente.
Daarnaast wordt groen genoemd als leidend motief (volgend uit het destijds vigerende
Groenbeleidsplan gemeente Vught, april 2003) evenals het realiseren van voldoende mogelijkheden voor buitenspel (volgend uit het destijds vigerende Beheerplan Speelvoorzieningen,
augustus 2005). Het bestemmingsplan beschrijft dat het Isabellaveld ‘haar karakter [zal]
ontlenen aan sterke nieuwe groenstructuren, de hagen, in het openbaar gebied’. Dit groene
element verklaart dus waarom het gebied in het bestemmingsplan ‘De Hagen’ wordt genoemd.
Het bestemmingsplan benadrukt verder de verbinding tussen de wijken, door te stellen dat
het van belang is ‘om de plannen voor de deelgebieden in relatie met elkaar te ontwikkelen’.
Tenslotte wordt benadrukt dat rekening dient te worden gehouden met de bestaande cultuurhistorische waarde van het gebied.
Meerjarenplan Woningbouw 2015-2018
In het Meerjarenplan Woningbouw 2015-2018 dat op 19 maart 2015 door de gemeenteraad
is vastgesteld, is het programma van het plan Stadhouderspark fase 2 (Isabellaveld) teruggebracht naar 119 woningen en wordt voorgesteld om e.e.a. nog niet verder te concretiseren
in afwachting van de ontwikkelingen rondom het spoor. Het bestemmingsplan wordt op dit
punt niet aangepast.
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Het terugbrengen van het aantal woningen in het Meerjarenplan Woningbouw 2015-2018 is
een relevante stap, aangezien in het aantal van 119 woningen vanaf dat moment wordt
gehanteerd in alle verdere planvorming en communicatie.
Nota Groen, Groen Verbindt
De Nota Groen ‘Groen Verbindt’, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 4 februari
2016,is een actualisatie van de Nota Groen, Groen heeft Toekomst (2009). De Nota Groen
beschrijft het groenbeleid van de gemeente Vught: ‘Vught blijft zich profileren als kwalitatief
hoogwaardige woongemeente. Groen speelt hierbij een belangrijke rol en mag nog meer dan
nu een bindende factor zijn in Vught.’ Groen wordt in de gemeente Vught als verbinding
tussen de verschillende wijken, buurten en dorpen gezien: ‘Groen zorgt voor zowel fysieke
binding door herkenbare structuren en duidelijke routes als sociale binding door bruikbaar
groen en betrokken bewoners.’
Verder stelt de nota: ‘Informele avontuurlijke speelvoorzieningen zijn bijvoorbeeld belangrijke
uitgangspunten voor de inrichting van openbaar groen. Deze groenelementen leveren een
bijdrage aan de leefbaarheid in de wijk. De toegankelijkheid van het groen op wijkniveau is
hierbij een aandachtspunt.
Groen versterkt de sociale samenhang in de buurt en wijk. De leefbaarheid neemt toe. De
inrichting van het groen stemmen we daartoe af op de behoefte van de verschillende doelgroepen in de wijk en het dorp. In de directe woonomgeving realiseert de gemeente voldoende toegankelijk groen om te spelen, ontmoeten, ontspannen en recreëren.
De gemeente stimuleert de betrokkenheid van bewoners bij het groen in hun directe woonomgeving. Bewoners krijgen meer invloed. Dit biedt mogelijkheden voor eigen initiatieven
voor inrichting en onderhoud van bewoners in hun straat of buurt. De gemeente stimuleert dit
door bewoners bijeen te brengen en mogelijkheden zichtbaar te maken.’
Woonvisie
De vigerende Woonvisie van de gemeente Vught is vastgesteld door de gemeenteraad op 9
juni 2016. Dit document biedt de belangrijkste kaders voor de invulling van de wijk Isabellaveld. De centrale doelstelling van de Woonvisie is als volgt geformuleerd: ‘Iedereen prettig
laten wonen in Vught en woonwensen en woningbehoefte van onze inwoners zoveel mogelijk realiseren binnen onze gemeentegrenzen, passend bij het profiel van Vught.’
De Woonvisie stelt ten doel om de in Vught bestaande kloof tussen goedkope huurwoningen
en dure koopwoningen te overbruggen. Dit onder meer door in te zetten op betere doorstroming in de woningmarkt en het aanpakken van scheefwonen en het realiseren van voldoende huur- en koopwoningen in alle segmenten op aantrekkelijke locaties. Daarbij is extra
aandacht voor starters en jonge gezinnen en voor voldoende geschikte woningen voor ouderen.
Voor wat betreft het profiel van Vught geldt dat Vught volgens de Woonvisie een ‘Groene
luxe woon- en leefgemeente in de regio ‘s-Hertogenbosch – Eindhoven’ is. Daarbij is sprake
van ‘sterke interne verbindingen, die wijken en voorzieningen goed aan elkaar knopen’ en
van een ‘gevarieerde bevolkingsopbouw per wijk’ waarbij ‘wordt ingespeeld op de behoefte
aan woningen voor jongeren en ouderen’. Tenslotte stimuleert en faciliteert de gemeente de
verduurzaming van de Vughtse woningvoorraad.
Voor het realiseren van de Woonvisie pleit de gemeente voor een flexibele aanpak, die
‘ruimte biedt aan initiatieven van onze inwoners en uit de markt’.
In de Woonvisie staat voor het Isabellaveld het aantal van 119 woningen genoemd, conform
het Meerjarenplan Woningbouw 2015-2018. Verder is bij de behandeling van de Woonvisie
in de gemeenteraadsvergadering met steun van Gemeentebelangen, VVD en D66 een
amendement aangenomen inzake het Isabellaveld. Het amendement betreft het bouwen van
50 woningen bouwen – 10 sociale huur, 10 middeldure huurwoningen, 15 sociale koop, 15
middeldure koop – (en dus niet 20 sociale huurwoningen zoals geformuleerd in de Woonvi-
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sie) en het betrekken van buurtbewoners bij de woningbouwplannen opdat het plan ook in de
buurt breed gedragen wordt. De geamendeerde Woonvisie wordt vervolgens aangenomen
met een meerderheid van Gemeentebelangen, PvdA, VVD en D66.
Woningbouwprogramma 2019-2028 inclusief herijking Woonvisie
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 9 april 2019 is het Woningbouwprogramma 20192028 vastgesteld. Hierin staat beschreven dat in de periode 2019-2028 in de wijk Isabellaveld 66 woningen zullen worden gerealiseerd, naast de 53 woningen die al gebouwd zijn.
Het totaal komt dan op het door de gemeenteraad vastgestelde aantal van 119 woningen.
Bij de behandeling van het Woningbouwprogramma 2019-2028 is ook de Woonvisie herijkt.
Dit is geen vervanging van de Woonvisie uit 2016, maar een aanscherping waarbij het beleid
vooral gericht is op de doelgroepen starters en senioren en het bevorderen van de doorstroming. In het kader van dat laatste hanteert het huidige college van B&W bij nieuwbouw van
koop- en huurwoningen een 40-40-20 verdeling (betaalbaar, middelduur, duur). Daarnaast
wordt de objectieve toewijzing bij de verkoop van woningen als belangrijk genoemd, evenals
een goede samenwerking met woningcorporatie Charlotte van Beuningen voor het beschikbaar krijgen van betaalbare huurwoningen voor de juiste (passende) doelgroep.
Beeldkwaliteitplan Isabellaveld
In de raadsvergadering van 31 januari 2019 is het Beeldkwaliteitplan De hagen fase 1 Isabellaveld door de gemeenteraad vastgesteld. De eerdergenoemde nota ‘Groen verbindt’ vormde hiervoor een belangrijk uitgangspunt.
Het Beeldkwaliteitsplan stelt het volgende:
‘Tussen het Stadhouderspark en de Isabella-kazerne ligt het Isabellaveld. Het is
een strategische locatie aan de entree van Vught, dichtbij uitvalswegen en het
buitengebied van de Gement. De gemeente Vught is voornemens om hier 119
woningen te ontwikkelen. De eerste fase omvat 53 woningen in voornamelijk
het sociale en middeldure segment. Dit beeldkwaliteitsplan stelt de kaders voor
deze eerste fase woningen en het aangrenzend openbaar gebied.
Het Isabellaveld is verwant aan het Stadhouderspark, maar krijgt tegelijkertijd
een eigen signatuur. De natuur die het Isabellaveld nu kenmerkt, is aanleiding
om de openbare ruimte van de wijk in te richten met een ruigere vegetatie. […]
De natuurlijke vegetatie geeft de woonstraten een zeer groen profiel. Ook de
overgangen tussen openbaar en privé, de achterkantsituaties en het parkeren
krijgen een groene invulling. Ten behoeve van waterberging in de wijk completeren wadi’s het profiel. De groene greppels bekrachtigen eveneens het natuurlijke beeld.
Het resultaat is een sterke, dragende openbare ruimte die de architectuur vanzelfsprekend in zich opneemt. Afgestemd op de doelgroep en de markt zien we
de succesvolle mix van architectuur uit het Stadhouderspark terug in het Isabellaveld. De woningen kenmerken zich door variatie in bakstenen en metselwerk
alsook door bijzondere elementen als erkers en ornamenten. Passend bij de
ruige vegetatie wordt natuur-inclusief bouwen gestimuleerd […].
Het Isabellaveld wordt gefaseerd ontwikkeld. In de tussentijd dient het gebied
wel aantrekkelijk te zijn voor de eerste bewoners. Daarom wordt de strook tussen de Kampdijklaan en de eerste fase van het Isabellaveld ingericht als een
park. We voorzien een natuurzone met paden waar kinderen kunnen spelen.
[…] Ook het terrein tussen het werkgebied van Prorails en de eerste fase kan
worden ingevuld met groen. Dit draagt bij aan het woongeluk van de eerste bewoners’
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Plan groenstrook Isabellaveld
Op 11 juni 2020 heeft de gemeenteraad een geamendeerd plan goedgekeurd voor de aanschaf van beplanting van strook tussen de Mr. Harry Hollalaan en de Kampdijklaan in de wijk
Isabellaveld. Onderdeel van het aangenomen amendement is dat de gemeenteraad het
college van B&W (nogmaals) opdraagt er voor te zorgen dat bewoners worden betrokken bij
verdere uitwerking van de planvorming van de verdere inrichting van de wijk Isabellaveld.
Een aantal leden van de Bewonersvereniging Poort van Vught heeft in overleg met de gemeente de invulling van de tijdelijke groenstrook verder uitgewerkt en deze wordt inmiddels
naar tevredenheid van alle betrokkenen gerealiseerd.

Verbouwing spoor
De komende jaren wordt het spoor bij Vught ingrijpend worden aangepast in het kader van
het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). Om de groei in het aantal reizigers- en
goederentreinen te kunnen faciliteren, komt er een extra – vierde – spoor tussen ‘sHertogenbosch en Vught, met vrije kruising bij Vught. Daarnaast zijn de gemeente Vught, de
provincie Noord-Brabant en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat overeengekomen
het spoor in Vught deels verdiept aan te leggen. De voorbereidende werkzaamheden zullen
naar verwachting in 2021 aanvangen. De totale bouwperiode duurt minimaal zes jaar.
Aangezien de wijk Isabellaveld direct aan het spoor grenst, is de verbouwing van het spoor
een belangrijke factor om rekening mee te houden bij het maken van plannen voor de indeling van de wijk.
De strook tussen de zandwal die momenteel ligt tussen het spoor en de oostzijde van het
Isabellaveld is gereserveerd voor infrastructurele werkzaamheden en wordt in die hoedanigheid tijdelijk verhuurd aan ProRail. Na afloop van de werkzaamheden is de strook beschikbaar voor woningbouw, conform bestemmingsplan.
Tussen het (vernieuwde) spoor en het Isabellaveld is een geluidswal voorzien. Omdat in het
huidige bestemmingsplan woningen naast het spoor zijn voorzien, is ProRail verplicht om te
investeren in maatregelen om geluidsoverlast en trillingshinder binnen de normen te houden.
Dit is een belangrijke reden om het bestemmingsplan voor nu niet te wijzigen. In de grondexploitatie van de gemeente zijn de kosten voor het realiseren van een geluidscherm reeds
opgenomen.
Tijdens de werkzaamheden dient goed te worden gekeken hoe de overlast voor de wijk tot
een minimum kan worden beperkt. Onder andere de rijroutes voor het bouwverkeer zijn
daarbij een belangrijk punt van aandacht.

Belangen van de bewoners
De belangrijkste groep bewoners in dit project zijn de bewoners van het Isabellaveld; de
groep die sinds kort woont in de 53 reeds gerealiseerde woningen, alsmede de toekomstige
bewoners. Voor deze groep is van belang dat Isabellaveld een leefbare, veilige, sociale wijk
wordt met een inclusief karakter, rekening houdend met de diversiteit aan doelgroepen die
hier (gaan) wonen. De indeling van de wijk speelt daarbij een grote rol: open, ruimtelijk en
uitnodigend tot verbinding, bijvoorbeeld door gezamenlijk groen. Wat dat betreft is het wenselijk dat de beloften waarmee de woningen aan de nieuwe bewoners zijn verkocht – in de
verkoopbrochure stond beschreven dat het een groene wijk zou worden en dat het 119
woningen betrof; het motto was zelfs ‘Meer dan groen wonen’ – gestand worden gedaan.
Daarnaast is het wenselijk dat de nog te bouwen woningen architectonisch van een hoogwaardig karakter zijn, passend bij de 53 reeds gerealiseerde woningen.
De bewoners van de Kampdijklaan zijn aan de noordzijde van de straat met hun achtertuinen
verbonden aan het Isabellaveld. De bewoners van de Prinsenlaan zijn aan de westzijde van
hun straat aan het Isabellaveld verbonden. Met een directe toegang tot het veld, heeft het
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groene en ruimtelijke karakter van het oorspronkelijke veld hun woonplezier jarenlang vergroot. De bewoners van de Kampdijklaan en Prinsenlaan hebben er alle begrip voor dat,
gezien de behoefte aan nieuwe woningen in Vught, er woningen komen op het Isabellaveld.
Het is natuurlijk een prachtplek om te wonen en de nieuwe bewoners zijn van harte welkom.
Begin juli heeft reeds een gezamenlijke barbecue plaatsgevonden voor de bewoners van het
Isabellaveld, de Kampdijklaan en Prinsenlaan. Voor de bewoners van de Kampdijklaan en
Prinsenlaan is het van belang dat het Isabellaveld een wijk is die in verbinding staat met de
omliggende straten, zowel fysiek als qua stijl.
Voor alle bewonersgroepen geldt verder dat het wenselijk is dat er in de Poort van Vught
voldoende plek is voor kinderen om te spelen en bewoners om elkaar te ontmoeten met
voldoende groen en ruimte, mooie architectuur en een veilige verkeerssituatie. Dit laatste
betreft in het bijzonder de aansluiting van de Jo van de Meerendonkstraat die fungeert als
toegangsweg van het Isabellaveld naar de Postweg.
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2. Een schets van de omliggende wijken en omgeving
Het bestemmingsplan “Stadhouderspark Vught” spreekt over het belang van het in verband
met elkaar ontwikkelen van de verschillende deelgebieden:
“Het is van belang plannen voor de deelgebieden in relatie met elkaar te ontwikkelen […] de stedelijke ontwikkeling op het Frederik Hendrikkazerneterrein
zal moeten leiden tot een heldere en herkenbare structuur. Gezien de bijzonderheid van de locatie wordt een hoge beeldkwaliteit en hoogwaardig verblijfsklimaat vereist.”
Het Isabellaveld maakt onderdeel uit van het gebied Stadhouderspark en vormt samen met
de langer bestaande woningen aan de Kampdijklaan en Prinsenlaan het gebied dat de ‘Poort
van Vught’ wordt genoemd. De Poort van Vught fungeert door zijn ligging als een belangrijke
verbinding tussen Fort Isabella, het Drongelens kanaal en de Gement, de Vughtse Heide en
het Bossche Broek en de rest van het dorp Vught. Naast veel groen is het ook een gebied
met veel historie.
Het is belangrijk dat de nieuwe wijk Isabellaveld past in zijn omgeving. Daarom wordt in dit
hoofdstuk een korte impressie van de omgeving geschetst.

De wijken van het Stadhouderspark
Nieuwbouwproject Stadhouderspark in Vught bestaat uit verschillende wijken. Deze wijken
hebben elk een eigen karakter, maar zijn onderling verbonden en hebben als gemeenschappelijke kenmerken de ruimtelijke en groene inrichting, kwalitatief hoogstaande architectuur en
goede infrastructuur.

Figuur 1. Stadhouderspark Vught

9.

De Dorpsrand
De Dorpsrand bestaat uit woningen die doen denken aan bestaande luxe landhuizen in
Vught. Er staan vrijstaande woningen, patiowoningen en halfvrijstaande herenhuizen. In het
deelplan Parkbos staan appartementengebouwen en 4-onder-1-kap woningen.

Figuur 2. Dorpsrand

Het Parkbos
In het Parkbos zijn bestaande bomen behouden gebleven, de woningen zijn zorgvuldig rond
de volwassen bomen heen gebouwd. Er zijn moderne woningen en traditionelere hoek- en
rijwoningen, halfvrijstaande en vrijstaande woningen met witgekeimde gevels, schuine daken, grote schoorstenen en erkers te vinden. Een wandeling door het Parkbos, in de volksmond ook wel “de Witte Huizen” genoemd, geeft het gevoel van een vakantie wandeling
door het bos door de rijkelijk aanwezige bomen.

Figuur 3. Parkbos

Ook zijn in het Parkbos de appartementencomplexen ‘Willem de Zwijger’ en ‘Stadhouder’ te
vinden, met in totaal 22 appartementen en 6 penthouses. Opvallend aan deze appartementencomplexen is dat ze opgenomen lijken te worden in de omgeving en daarmee deel uitmaken van de groene omgeving.

Figuur 4 - Appartementencomplex ‘de Stadhouder’
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Het Buiten
De wijk 'Het Buiten' ligt aan de noordzijde van het kazerneterrein en ligt vlakbij het Drongelens Kanaal. Er zijn in deze wijk hoek- en rijwoningen en tweeondereenkapswoningen,
maar ook seniorenwoningen te vinden.

Figuur 5 - Het Buiten

Kazerne
Op het voormalige terrein Frederik Hendrikkazerne ten noorden van de noordelijke ontsluitingsweg is het niet zozeer alleen de natuur als wel de manier van bouwen in het groen die
als kenmerkend kan worden beschouwd. Dit deelgebied kenmerkt zich door de afwisseling
van karakteristieke gebouwen met talrijke eiken in een terrein met een verder laagblijvende
vegetatie. De boomgroepen en de bestaande verharding zijn bepalend voor de sfeer.

Figuur 6 - Deelgebied ‘Kazerne’

Nieuwbouwwijk Kazerne ligt aan de noordzijde van het kazerneterrein en grenst aan het
Drongelens Kanaal. Hier zijn 42 woningen gebouwd in een traditionele en rijk gedetailleerde
architectuur. De gevels zijn van donkerrode steen en hebben een gewilde jaren ‘30 uitstraling, passend bij de reeds aanwezige bouw in de omgeving. De wijk bestaat uit hoek- en
rijwoningen, halfvrijstaande- en vrijstaande woningen.
De Kamers
Omsloten door de Kampdijklaan, deelgebied Parkbos en de Postweg vinden we de voormalige Essent sportterreinen die in het Bestemmingsplan worden gekarakteriseerd als ‘de Kamers’. De oorsprong van deze benaming vindt zich in de sterke houtwal structuren waarmee
de groene weiden als een soort kamers worden gedefinieerd. Het bestemmingsplan beschrijft een visie waarin nieuwe bebouwing als het ware vrij in deze kamers te plaatsen wordt
dit karakter verder versterkt. Er zijn specifieke groenzones als ‘Groen’ bestemd en zijn de
karakteristieke bomen singels aangeduid op de plankaart om de ruimtelijke waarden van dit
gebied vast te leggen.
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Isabellaveld (De Hagen)
Het Isabellaveld is gelegen dichtbij uitvalswegen en het buitengebied van de Gement. De
gemeente Vught is voornemens om hier 119 woningen te ontwikkelen. De eerste fase omvat
53 reeds gerealiseerde woningen in voornamelijk het sociale en middeldure segment. Van
deze 53 woningen zijn 34 woningen koop, 9 vrij huur en 10 sociale huurwoningen. De sociale
huurwoningen zijn in beheer van Woonwijze.

Figuur 7 - Isabellaveld

De woningen zijn gedecoreerd met afbeeldingen van (Vughtse) verzetshelden en metalen
platen, waarmee volgens de architect Berend ten Hoopen een fragment van de vesting wordt
weergegeven.

Een schets van de bestaande bebouwing
Kampdijklaan
De Kampdijklaan is een oudere weg, met twee rijbanen, fietsers op de rijbaan en parkeren
aan de kant. De weg is ingericht als laan, met bomen aan de kanten en klinkerbestrating. Het
is aangeven als 30 km/u zone. De laan is een verbinding van het stedelijk gebied over het
afwateringskanaal ‘s-Hertogenbosch-Drongelen naar het buitengebied.
Woningen op de Kampdijklaan zijn gebouwd overwegend in de jaren ‘30. In de jaren ’50-‘60
is de laan stevig uitgebreid en verworden tot de laan met statige uitstraling zoals we hem nu
kennen.

Figuur 8 - Kampdijklaan
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Prinsenlaan, Willem III-laan en Nassaustraat
Eind jaren ‘50 heeft de bouw van de woningen aan de Prinsenlaan, Willem III laan en Nassaustraat plaatsgevonden.

Figuur 9 - Prinsenlaan, Willem III en Nassaustraat

Een schets van de omliggende natuur
Het Isabellaveld ligt midden tussen verschillende natuurgebieden. Wanneer je vanuit de wijk
de Postweg oversteekt kom je in het bosgebied parallel aan het Drongelense kanaal dat in
verbinding staat met het groen rondom Fort Isabella en de Vughtse Heide, een natuurgebied
en geliefd wandelgebied.
Ten noorden-westen van het Drongelens Kanaal ligt poldergebied de Gement. Door verschillende gronden in de Gement en door vele overstromingen vindt men er bijzondere planten
en dieren. Tevens is de Gement een beschermd gebied voor weidevogels, ganzen en zwanen.
Tenslotte ligt het Isabellaveld op loopafstand van het Bossche Broek, een uniek gelegen natuurgebied van tussen Den Bosch en Vught in het dal van de Dommel.

Figuur 10 – Gement en Vughtse Heide
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Een schets van de geschiedenis van het gebied
De omgeving van het Stadhouderspark vindt zijn fundamenten op een rijke historie. Met de
Gement, de Vughtse Heide en Fort Isabella worden alle deelgebieden omringd door bekende Vughtse natuurhistorisch erfgoed.
De omgeving van het dorp Over de Vughtse Heide liepen lange tijd paden en karrensporen
als de kortste verbinding tussen de omliggende plaatsen. Boeren uit Vught dreven hun vee
over ‘beestepaden’ van en naar de Gement. Delen van de oude omsingelingswerken uit
1629 lagen op de Vughtse hei en daar zijn later ook lunetten gebouwd. Ook de huidige
Reutsedijk maakt deel uit van deze versterking. De weg met dijk vormde de verbinding tussen Fort Isabella en de lunetten op de Vughtse hei. Met de bouw van de Lunetten en de
verdedigingsdijk worden de oude doorgaande paden (naar Cromvoirt, Helvoirt, de Loonsebaan en Deuteren) onderbroken en gedeeltelijk verlegd. Later werden nog enkele wegen
aangelegd alsmede het kazernecomplex Frederik Hendrik.
Fort Isabella
Fort Isabella is tijdens het twaalfjarig bestand tussen 1614 en 1618 gebouwd door de Bosschenaren als vestingwerk ten behoeve van de verdediging van de stad. In 1924 werd het
regiment Wielrijders gevestigd op de Isabellakazerne, welke daar verbleef tot 1940.
In 2014 gaf het College van B&W de Isabella Groep opdracht hun toekomstvisie op Fort
Isabella uit te werken. Kern van die visie: kwalitatief hoogwaardige zorg voor diverse doelgroepen, gecombineerd met wonen, horeca, toerisme, recreatie en bedrijvigheid, en met
aandacht voor de ecologische en cultuur-historische waarden van het terrein. Anno 2020 is
de Isabella kazerne dankzij de inspanningen van de Isabella groep verworden tot een ware
‘mini-samenleving’: wonen, werken, educatie en recreatie komen samen op dit terrein.

Figuur 11 – Visie Isabella Kazerne anno 2020

Isabellaveld en het beleg van ’s Hertogenbosch in 1629
Tijdens het beleg van ’s Hertogenbosch in 1629 bestormden de Staatse troepen van stadhouder en ‘stedenbedwinger’ Frederik Hendrik Fort Isabella. Het door de Spanjaarden gebouwde fort moest de ‘onneembare Moerasdraak’ ‘s-Hertogenbosch beschermen. Aan de
Vughtse kant was Fort Isabella verstrekt met een hoornwerk dat zich uitstrekte tot op het
Isabellaveld. Hier legden de aanvallende troepen loopgraven aan om het fort te kunnen
benaderen en de confrontatie met de Spaanse vijand aan te gaan.
Bij archeologische opgravingen in het gebied werden honderden musketkogels aangetroffen,
een kanonskogel, loopgraven, en zelfs de resten van soldaten die destijds vochten in deze
bloedige veldslag tussen Spaanse én Staatse troepen. Volgens archeologen zijn het hoornwerk van het fort en straks misschien nog de Hollandsche Dijk twee parels in Vught die iets
toevoegen aan de kennis over de Linie 1629.
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Voetbalclub BVV
Net als de andere grote club uit Den Bosch, Wilhelmina, speelt BVV geruime tijd in buurgemeente Vught. Beide velden liggen op een steenworp afstand van elkaar. Vanaf het debuut
in de 1e klasse in 1920 tot 1951 speelt BVV op Heidelust, vlakbij het Fort Isabella. Aan de
Kampdijklaan heeft BVV een complex bestaande uit verschillende velden. Het hoofdveld en
een bijveld liggen aan de kant van het fort, de overige velden aan de overzijde van de
laan. Op het hoofdveld is plaats van 10.000 toeschouwers. Als BVV kort na de oorlog een
grootmacht in het zuidelijke voetbal wordt, is dat zeker geen overbodige luxe. Het terrein puilt
uit als BVV vanaf 1947 drie jaar op rij speelt om de landstitel en in 1948 het kampioenschap
zelfs wint. De wedstrijden zorgen voor een grote stroom wandelaars vanuit de Bossche
binnenstad naar Vught. Het is daarom logisch dat BVV in 1952 verhuist naar het nieuwe,
veel grotere stadion De Vliert en daarmee eindelijk in Den Bosch komt te spelen. De successen van de jaren veertig keren echter nooit terug, waardoor in Den Bosch nog lange tijd met
weemoed wordt terug gedacht aan het gezellige Heidelust.

Figuur 12 - BVV voetbalt met tribunes aan de Kampdijklaan
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3. Uitgangspunten voor de invulling van het Isabellaveld
Voordat kan worden begonnen met de verdere invulling van de wijk Isabellaveld, is het goed
om eerst uitgangspunten vast te stellen waar deze aan moet voldoen. Deze zijn gebaseerd
op de bestuurlijke kaders beschreven in de voorgaande hoofdstukken. Wij hebben zes uitgangspunten geformuleerd, waarin zowel de belangen van de bewoners van het Isabellaveld
en de omliggende straten als het algemeen belang van de gemeente Vught terugkomen.
1. Prettig wonen voor iedereen
Het Isabellaveld wordt zo ingericht dat het een prettige wijk is om in te wonen. Dat betekent dat het een wijk wordt met een goede sociale samenhang, die ruimtelijk en groen is
ingericht met voorzieningen voor kinderen om te spelen en bewoners om elkaar te ontmoeten en te bewegen. Dit betreft niet alleen de bewoners van het Isabellaveld, maar
ook die van de omliggende straten.
De kwaliteit van de woningen speelt ook een belangrijke rol. De nog te bouwen woningen
dienen architectonisch van een hoogwaardig karakter te zijn.
Een wijk bouw je niet voor een paar jaar, maar voor de lange termijn. Kinderen groeien er
op, mensen leven er hun leven. Bij de inrichting van de wijk Isabellaveld, wordt daarom
gekeken naar de lange termijn. Een logische, ruimtelijke en groene indeling, met draagvlak bij de bewoners, is het einddoel; daar mag niet aan worden getornd voor financieel
gewin, bouwperikelen aan het spoor, of andere overwegingen die slechts de korte termijn
betreffen.
2. Gevarieerd woningaanbod van 119 woningen
Vught is een prachtige gemeente, waar iedereen een betaalbare woning zou moeten
kunnen vinden. De ontwikkeling van de wijk Isabellaveld dient bij te dragen aan deze
ambitie. De gemeenteraad heeft vastgesteld dat op het Isabellaveld 119 woningen mogen worden gebouwd. Daarbij wordt gestreefd naar een gevarieerd woningaanbod, met
een mix van huur- en koopwoningen in verschillende types en prijsklassen. Het door het
huidige College van B&W gehanteerde richtlijn 40-40-20 (betaalbaar, middelduur, duur)
geldt hiervoor als richtlijn. Daarbij kan specifiek worden ingespeeld op doelgroepen
waarvoor volgens de Woonvisie van de gemeente Vught extra aandacht nodig is, zoals
starters en ouderen.
Bovengenoemde mix heeft niet enkel als doel om verschillende doelgroepen de kans te
bieden een woning te vinden, het mixen van verschillende doelgroepen binnen een wijk
is ook een doel op zich. Bijvoorbeeld huurders en kopers: huurders zorgen voor doorstroming en dus dynamiek in een wijk terwijl kopers er over het algemeen langer zitten en
zorgen voor vertrouwdheid en stabiliteit en bovendien veel belang hebben bij een leefbare wijk omdat ze hebben geïnvesteerd in een woning. Een ander voorbeeld is groepen
met verschillende sociaaleconomische status: zij kunnen van elkaar leren en zich aan elkaar optrekken. Dat geldt in het bijzonder voor kinderen.
Bij het realiseren van sociale huurwoningen op het Isabellaveld wordt de samenwerking
gezocht met woningcorporatie Charlotte van Beuningen.

16.

3. Iedereen zicht op groen
De wijk wordt ruimtelijk ingericht. Dat betekent dat er niet alleen (groene) ruimte is aan de
randen van de wijk, maar ook voldoende ruimte is tussen de woningen. Binnen de inrichting van de wijk is het uitgangspunt dat ieder huis (voor een deel) uitkijkt op een open
groene ruimte.
4. Groen, ruimtelijk en duurzaam
De nota Groen ‘Groen Verbindt’ levert hele duidelijke uitgangspunten op voor het groen
in de wijk Isabellaveld. De wijk dus moet passen bij de kwalitatief hoogwaardige woongemeente die Vught is en wil blijven. Dat betekent dat er in de directe woonomgeving –
dus binnen de wijk – voldoende toegankelijk groen (inclusief informele speelvoorzieningen) wordt gerealiseerd om te spelen, ontmoeten, ontspannen en recreëren. Groen
draagt ook bij aan de biodiversiteit in de gemeente. De bestaande bomen dienen zoveel
mogelijk te worden behouden.
De wijk ligt op een laaggelegen punt. Er dient dus aandacht te zijn voor waterbeheer. Dit
kan bijvoorbeeld door de aanleg van wadi’s.
De wijk krijgt een duurzaam karakter. Er wordt duurzaam gebouwd, waar mogelijk worden duurzame materialen gebruikt, de woningen worden goed geïsoleerd en er komen
warmtepompen en zonnepanelen. Hierin kan worden opgetrokken met de lokale energiecoöperatie. In de groene zones worden extra bomen geplant die CO2 afvangen, bijdragen
aan het vasthouden van regenwater en zuurstof afgeven aan de lucht.
5. Verbindend en sociaal
Het streven is om van het Isabellaveld een leefbare, veilige, sociale wijk te maken, rekening houdend met de diversiteit aan doelgroepen die hier (gaan) wonen. De indeling van
de wijk speelt een grote rol in het bevorderen van de samenhang in de wijk en biedt dus
een enorme kans om te komen tot een inclusieve wijk waarin iedereen zich onderdeel
voelt van de gemeenschap.
De wijk krijgt een open, ruimtelijk karakter; mensen kunnen elkaar zien en er zijn geen
delen zijn die aan het zicht en sociale controle worden onttrokken waardoor verloedering
geen kans krijgt.
De wijk wordt zo ingericht dat deze uitnodigt tot verbinding, bijvoorbeeld door gezamenlijk
groen, het inrichten van een ontmoetingsplek en het creëren van speelmogelijkheden
waar kinderen samen kunnen spelen. . Bewoners worden betrokken bij het groen in de
wijk, zowel bij de inrichting van het groen als het onderhouden ervan.
Ook maakt de wijk verbinding met de omliggende straten en wijken, bijvoorbeeld door
aansluiting van fiets- en vooral groene loop- en beweegroutes. Dit is van groot belang,
aangezien het Isabellaveld onderdeel uitmaakt van het gebied dat de Poort van Vught
wordt genoemd en dat door zijn ligging fungeert als een belangrijke verbinding tussen
Fort Isabella, het Drongelens kanaal en de Gement, de Vughtse Heide en het Bossche
Broek en de rest van het dorp Vught.
De wijk zorgt dat bewoners zich betrokken voelen bij hun woonplaats door de verbinding
te maken met de geschiedenis van de plek waar ze wonen. Dat gebeurt bijvoorbeeld
door de straatnamen die vernoemd zijn naar verzetshelden.
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6. Veilig en volgens de normen
Veiligheid in de buurt is vanzelfsprekend een belangrijk thema. Dit betreft op de eerste
plaats verkeersveiligheid. De wijk dient op een veilige manier te worden verbonden met
de Postweg als uitvalsweg, zowel voor auto’s, fietsers als voetgangers. Binnen de wijk
dienen maatregelen te worden genomen om de veiligheid voor fietsers, voetgangers en
met name spelende kinderen te borgen. Daarnaast dient er voldoende parkeergelegenheid te zijn binnen de wijk om overlast te voorkomen.
ProRail dient er in het kader van het PHS zorg voor te zorgen dat de geluidswal over de
hele breedte van het Isabellaveld loopt en dat deze hierdoor aan de geldende normen
(<60dB) wordt voldaan. Ook neemt ProRail maatregelen om trillinghinder te verminderen.
Gedurende de werkzaamheden aan het spoor dient de overlast van het bouwverkeer zoveel mogelijk te worden beperkt, bijvoorbeeld door een aparte verbinding tussen het
bouwterrein en de Postweg die niet dwars door de wijk loopt.
Zoals beschreven bij uitgangspunt 5 draagt het open, ruimtelijk karakter van de wijk ook
bij aan de veiligheid doordat mensen elkaar kunnen zien en er zijn geen delen zijn die
aan het zicht en sociale controle worden onttrokken waardoor verloedering geen kans
krijgt. De diversiteit aan bewonersgroepen in de wijk kan ook een bijdrage leveren aan
een veilig gevoel: ouderen zijn overdag vaker thuis en kunnen een oogje in het zeil houden, terwijl de jongere bewoners van de wijk ouderen kunnen helpen wanneer er sprake
is van overlast.
7. Goed voor Vught
Het Isabellaveld wordt een wijk die als visitekaartje voor de gemeente Vught kan fungeren: gevarieerd, groen en verbindend in één. Een wijk waar verschillende doelgroepen
een woning kunnen vinden, waar het prettig wonen is en die letterlijk en figuurlijk aansluit
bij de omliggende straten en wijken.
De inrichting van de wijk biedt de gemeente Vught voldoende mogelijkheden om de
grond voor een goede prijs te verkopen. Daarbij worden maatregelen genomen om speculatie tegen te gaan. Verder wordt gestreefd om, binnen de wettelijke kaders, de woningen in eerste instantie beschikbaar te stellen aan woningzoekenden uit de gemeente
Vught en worden maatregelen genomen om te zorgen dat de woningen bij de juiste doelgroep terecht komen.
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4. Voorstel
Onderstaande plattegrond toont een op hoofdlijnen uitgewerkt voorstel voor de indeling van
het Isabellaveld. In het vervolg van dit hoofdstuk zal een verdere toelichting worden gegeven
op de verschillende elementen (A t-m E) van dit voorstel, waarbij wordt beschreven hoe de
uitgangspunten beschreven in het vorige hoofdstuk hierin terug komen.

Figuur 13 – Plattegrond Isabellaplan

19.

A. Woonhuizen
In het voorstel worden in 4 twee-onder-een-kapwoningen, 15 middeldure woningen toegevoegd aan bestaande palet van sociale huur- en koopwoningen, middeldure huur- en koopwoningen en dure koopwoningen die reeds gerealiseerd zijn op het Isabellaveld.
De twee-onder-een-kapwoningen en middeldure woningen zijn vergelijkbaar met de reeds
gerealiseerde woningen van hetzelfde type. De woningen zijn ruim opgezet en hebben elk
een eigen tuin. Deze woningen zijn erg geschikt voor (jonge) gezinnen.
Voor de architectonische eenheid in de wijk ligt het voor de hand om de nieuwe reguliere
woningen in dezelfde stijl te bouwen als de reeds gerealiseerde woningen. Dat betekent
bakstenen woningen van een architectonisch hoogwaardig karakter. Voor alle woningen
geldt dat sterk wordt ingezet op duurzaamheid. Daarbij valt te denken aan warmtepompen,
zonnepanelen en goede isolatie. Een andere mogelijkheid die zou kunnen worden onderzocht is een centrale aardwarmte installatie waarop ook omliggende bestaande wijken zouden kunnen worden aangesloten.

Figuur 14 – Impressie woonhuizen Isabellaveld

B. Appartementen
Aan de spoorzijde van het Isabellaveld worden in het voorstel drielaags appartementenblokken gerealiseerd. De keuze voor appartementen is allereerst gemaakt om meer diversiteit te
creëren in het woningaanbod: appartementen zijn bijvoorbeeld zeer geschikt voor sociale
huur, voor senioren en voor starters die nog geen (of een beginnend) gezin hebben. Daarnaast betekent de keuze voor appartementen dat meer wooneenheden kunnen worden
gerealiseerd op dezelfde grond, waardoor meer woningen mogelijk zijn en er tegelijkertijd
elders op het Isabellaveld meer ruimte beschikbaar is voor groen.
In het kader van een gevarieerd woningaanbod wordt gekozen voor sociale huur- en koopappartementen en middeldure huur- en koopappartementen en maisonnettes van verschillende grootte. Binnen het beschikbare oppervlak en rekening houdend met een divers aanbod, kunnen 47 appartementen (inclusief 8 maisonnettes) worden gerealiseerd. (Een andere
verhouding of indeling is uiteraard ook mogelijk.)
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De appartementenblokken zijn van architectonisch van hoogwaardige kwaliteit (eyecatchers
binnen de wijk in de positieve zin des woords) en duurzaamheid staat hoog in het vaandel.
Er wordt gewerkt met zonnepanelen, warmtepompen en goede isolatie. Ook kan worden
gekeken naar een duurzame manier van bouwen, bijvoorbeeld met hout1.

Figuur 14 – Impressie appartementen De Kleine Aarde

De appartementen hebben een dove gevel met de voordeur en parkeergelegenheid aan de
spoorzijde. Het voordeel van deze opzet is dat er hierdoor een groene ruimte ontstaat aan de
zuidwestelijke kant, tussen de woonhuizen en appartementen in. De appartementen zijn licht
en ruimtelijk, met een tuin (de laag op de begane grond) of balkon op het zuidwesten met
uitzicht over het groene Verzetsheldenpark (zie C. Verzetsheldenpark en Isabellatuin). Een
nader te bepalen aantal appartementen kan specifiek worden ingericht voor senioren (denk
aan extra hoog toilet met beugels, een zitdouche en een automatische voordeur).
In het voorstel vormen de twee- en drielaags appartementen een scheiding tussen het spoor
en de rest van het Isabellaveld. Dit houdt het geluid van het spoor tegen voor de rest van het
Isabellaveld. Door de slaapkamers en het leefgedeelte van de appartementen primair aan de
zuidwestelijke kant te maken en de galerij, hal en bijvoorbeeld badkamer aan de spoorzijde,
wordt de geluidsoverlast in de appartementen zelf ook tot een minimum beperkt. De appartementen liggen op voldoende afstand van het spoor (in ons plan op grotere afstand dan in
het bestemmingsplan) en vallen door de geluidswal over tussen het spoor en het gehele
Isabellaveld binnen de geldende normen voor geluidsoverlast (<60 dB). Dit is door de gemeente bevestigd in een gesprek met vertegenwoordigers van de Bewonersvereniging.
Als de hoogte van de appartementen wordt beperkt tot drie lagen (conform bestemmingsplan), dan zou dit in onze optiek geen probleem vormen voor de bewoners van de Bosscheweg. Doordat tussen hun huizen en de appartementen een weg en parkeerplaatsen, het
spoor, groen en hoge bomen liggen, zijn de appartementen vrijwel niet zichtbaar vanuit de
huizen en andersom.

1

Het project De Kleine Aarde te Boxtel is een inspirerend voorbeeld voor het Isabellaveld. Hierbij is in opdracht
van de lokale woningcorporatie een zeer duurzaam en innovatief massief houtbouw appartementengebouw
ontworpen en wordt daarnaast ook het omliggende gebied verder verduurzaamd. Dat gebeurt in een open
proces samen met alle participanten, gemeente, gebruikers en omgeving. De Kleine Aarde wordt hiermee
een openbaar landschapspark waarin gewoond, gewerkt, gerecreëerd en geleerd gaat worden.
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Uit overleg met woningcorporatie Charlotte van Beuningen is duidelijk naar voren gekomen
dat zij het deel van het Isabellaveld aan de spoorzijde een perfecte locatie vindt voor sociale
huurappartementen. Zij ziet veel voordelen van een mix van sociale huur en andere appartementen in het kader van de leefbaarheid en sociale dynamiek. Daarnaast is een bijkomende voordeel van het betrekken van Charlotte van Beuningen dat zij inclusief wil bouwen; dit
betekent dat zij niet alleen investeert in de gebouwen zelf, maar ook in de leefomgeving –
een totaalconcept met groen, ruimte en voorzieningen voor de bewoners.
C. Verzetsheldenpark en Isabellatuin
Door de aanleg van twee groene gebieden in de wijk, het verzetsheldenpark en de Isabellatuin, kijkt elk huis en appartement in het Isabellaveld uit op een groene ruimte. Deze twee
groene zones, die een ruig karakter hebben (conform Beeldkwaliteitsplan), verbinden de wijk
zowel fysiek als sociaal en vormen plekken waar bewoners elkaar ontmoeten, kinderen
kunnen spelen, en verschillende dieren zoals zangvogels, eekhoorntjes, eenden, vlinders en
insecten leven. Daarmee leveren ze een grote bijdrage aan het woonplezier en de sociale
samenhang binnen de wijk. Ook zorgen ze voor meer duurzaamheid (groen vangt CO2 op en
geeft zuurstof af) en de bevordering ze biodiversiteit en spelen ze een rol bij het opvangen
van regenwater.
Verzetsheldenpark (C1)
Het Verzetsheldenpark vormt het groene hart van het Isabellaveld. Het is een plek waar
bewoners elkaar kunnen ontmoeten en genieten van het groen. Voor bewoners van de appartementen vormt het park een publieke binnentuin. Er komen bankjes en twee picknicktafels waar bewoners kunnen zitten. In het midden van het park komt een vijver waar eenden,
libellen, kikkers en andere waterdieren kunnen leven en die ook kan dienen als opvang van
overtollig regenwater.
Het park verbindt de woonhuizen met de appartementen van het Isabellaveld en zorgt er
voor dat de wijk een open karakter heeft, waardoor er geen delen zijn die aan het zicht en
sociale controle worden onttrokken, wat de veiligheid vergroot.
Daarnaast zorgt het park ook voor een verbinding met het verleden van Vught. De naam van
het park refereert hier al aan. In het park komt een bord met informatie over grote rol van de
Tweede Wereldoorlog in de geschiedenis van Vught en over de verzetshelden Harry Holla,
Willem Jooren, Eelkje Timmenga, Jo van den Meerendonk, David Koker en Hetty Voûte, met
een verwijzing naar de straatnamen van het Isabellaveld.

Figuur 15 – Impressie vijver Verzetsheldenpark
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Isabellatuin (C2)
De Isabellatuin is de plek in het Isabellaveld waar kinderen kunnen spelen en in aanraking
komen met de natuur. Dat laatste geldt natuurlijk ook voor volwassenen. Er komt een ontmoetingsplek voor bewoners, een vlindertuin, moestuin en plukbos, een robuust trapveldje
en een aantal speeltoestellen voor de kinderen. Deze elementen hebben een permanent
karakter en zijn van hoge kwaliteit. De bewoners doen samen met de gemeente het onderhoud van het groen van de Isabellatuin. Ook worden er extra bomen geplant die het groene
karakter van de wijk versterken en bijdragen aan de biodiversiteit.

Figuur 15 – Impressie vijver Verzetsheldenpark

Voor de bewoners van de Mr. Harrie Hollalaan biedt de Isabellatuin een schitterend en ruimtelijk uitzicht en voor de bewoners van de Kampdijklaan is het een groene ruimte tussen hun
woningen en het Isabellaveld.
Door de tuin loopt van de Prinsenlaan tot de Postweg een slingerpad dat voor voetgangers
de groene verbinding vormt tussen de wijk Parkbos (via de Willem de Zwijgerlaan) en het
Fort Isabella / de Gement. Het Verzetsheldenpark en Isabellatuin zijn met elkaar verbonden
via twee bruggetjes over de groene greppels en twee groene straten, de Eelkje Timmengastraat en de Willem Joorenstraat.
De Isabellatuin verbindt bewoners en wandelaars met geschiedenis van het beleg van ‘s
Hertogenbosch in 1629 waar in het Isabellaveld werd gevochten en met de roemruchte
geschiedenis van voetbalclub BVV dat hier vroeger voetbalde aan de Kampdijklaan.
D. Groene geluidswal
Tussen het Isabellaveld en het spoor komt een geluidswal om geluidsoverlast en trillinghinder tegen te gaan. De geluidswal is bekleed met groen en bomen, vergelijkbaar met de
huidige situatie. Dat vangt veel geluid weg en is positief voor de beeldkwaliteit.
ProRail draagt er in het kader van het PHS zorg voor dat de geluidswal over de hele breedte
van het Isabellaveld loopt en dat deze hierdoor aan de geldende normen (<60dB) wordt
voldaan. Ook neemt ProRail maatregelen om trillinghinder te verminderen.
In de hoek van de Prinsenlaan en Willem III-laan blijven de bestaande bomen gehandhaafd;
dat zorgt er voor dat de bewoners van de Prinsenlaan en Willem III-laan niet direct op de
appartementen hoeven te kijken en andersom. Een wandelpad verbindt dit de Prinsenlaan
en Willem III-laan met het Verzetsheldenpark.
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E. Verkeersstromen
In het voorstel komt er op de Postweg een directe afslag naar de Jo van de Meerendonkstraat zodat auto´s vanaf de rotonde Postweg-Heunweg niet langer een gevaarlijke U-bocht
hoeven te maken. Ook wordt het mogelijk om van de Jo van Meerendonkstraat de Postweg
in zuidwestelijke richting op te rijden. Daarnaast komt er een voetgangersoversteekplaats en
een voetpad van het Isabellaveld naar de ingang ’t Poortje van Fort Isabella. Deze maatregelen verhogen sterk de verkeersveiligheid. Naar de exacte invulling en een goede doorstroming van het verkeer dient te worden gekeken door een verkeerskundige.

Overwegingen ten aanzien van de voorgestelde indeling van de wijk
Er is gekozen voor een ruimtelijke en groene indeling van de wijk. Centraal in de indeling
staat dat iedere woning uitkijkt op een open groene ruimte. In het midden van de wijk is het
Verzetsheldenpark ingetekend. In het plan is voor gekozen om deze ruimte niet te gebruiken
voor het bouwen van (nog meer) woningen. Zo wordt voorkomen dat het ruimtelijke en groene karakter van de wijk wegvalt en de samenhang van het Isabellaveld verloren gaat omdat
de verbindende open ruimte die het hart van de wijk vormt, verdwijnt.
De Isabellatuin is gesitueerd aan de rand van het Isabellaveld, maar ligt in het hart van de
Poort van Vught. Deze groene strook tussen de Mr. Harry Hollalaan en de Kampdijklaan
vormt (nu al) de verbinding tussen het Isabellaveld en de omliggende straten, want hier
spelen de kinderen en ontmoeten bewoners elkaar. Onderstaande plattegrond schetst de
groene verbinding die het Isabellaveld in ons voorstel vormt met de omliggende wijken.

Figuur 16 – Groene verbindingen tussen de wijken

De Bewonersvereniging beseft zich dat de Isabellatuin een substantieel oppervlak heeft. Dit
deel van het Isabellaveld volbouwen is echter onwenselijk en zou tegen alle uitgangspunten
zoals vastgesteld door de gemeenteraad en de wensen van de inwoners ingaan. Allereerst
omdat het oppervlak te ondiep is om de huizen, tuinen en parkeerplaatsen adequaat in te
passen en dit ten koste gaat van het ruimtelijk karakter van de wijk. Voor de bewoners van
de Harry Hollalaan zou bebouwing betekenen dat zij in plaats van op een groene ruimte
uitkijken op een huizenblok. Voor de bewoners van de Kampdijklaan zou het betekenen dat
zij een woningenblok van drie woonlagen zeer dicht op hun achtertuin komt te liggen, waardoor de open ruimte achter hun tuinen geheel verdwijnt en er sprake is van minder privacy.
Daarnaast zou bebouwing tot gevolg hebben dat de verbindende functie van de Isabellatuin
met de omliggende straten letterlijk wegvalt door een muur van steen.
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Isabellaplan: 119 woningen met een gevarieerd aanbod
Het totale aantal woningen (woonhuizen en appartementen samen) in ons voorstel is 119,
conform het de door de gemeenteraad vastgestelde aantal woningen voor het Isabellaveld.
Door te kiezen voor een mix van woningen en appartementen past het Isabellaveld goed bij
de rest van het Stadhouderspark. Bijvoorbeeld de wijk Parkbos kent een vergelijkbare opzet,
maar dan in een duurder prijssegment. Het gevarieerde woningaanbod in ons voorstel met
een mix van verschillende types en soorten woningen in verschillende prijsklassen maakt dat
het Isabellaveld inspeelt op de woonwens van diverse groepen. Daarbij is extra gelet op de
grote behoefte aan betaalbare koopwoningen alsmede de doelgroepen starters en ouderen,
conform de Woonvisie van de gemeente Vught.
De uiteindelijke verdeling van woningen in soort (huur of koop), type (woonhuis, appartement, maisonnette, etc.) en prijscategorie (betaalbaar, middelduur en duur) is een afweging
voor het gemeentebestuur. In ons plan is een mogelijke verdeling gemaakt, uitsluitend om
inzichtelijk te maken hoe een en ander er uit zou kunnen zien. Onderstaande tabel toont de
mogelijke verdeling in prijscategorieën. Het aantal woningen in de betaalbare klasse is komt
vrijwel overeen met de beoogde 40%. Het percentage middeldure woningen is beduidend
hoger dan 40% en het percentage dure woningen is beduidend lager dan 20%. Dit is een
bewust voorstel, omdat er elders in Vught voldoende nieuwbouwprojecten in het duurdere
segment zijn en er op het Isabellaveld beter extra ruimte kan worden gegeven aan woningen
in de middeldure categorie, waar volgens de Woonvisie veel behoefte aan is.
De gemeente Vught kan naar verwachting een goede prijs vragen voor de grond waarop de
appartementen, middeldure koopwoningen en met name de twee-onder-een-kapwoningen
worden gebouwd.
Tabel 1. Voorstel verdeling woningen Isabellaveld
Type woning

Bestaand

Nieuw

Sociale huurwoning

10

-

Sociale koopwoning

16

-

Sociaal huurappartement

-

14

Sociaal koopappartement

-

10

Middeldure huurwoning

9

-

Middeldure koopwoning

15

15

Middelduur huurappartement

-

12

Middelduur koopappartement

-

11

Dure twee-onder-een-kapwoning

2

4

Dure vrijstaand geschakelde woning

1

-

53

66

Totaal

119

%

42,0%

52,1%

5,9%

100%
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Doorstroomwoningen
Het woningaanbod in de nieuwe wijk is ook gericht op het bevorderen van de doorstroming.
De sociale huurappartementen krijgen in overleg met de woningcorperatie een beperkt oppervlak (70-75m2) waardoor het voor bewoners aantrekkelijk wordt om voor een grotere
woning te kiezen op het moment dat hun inkomen toeneemt. Datzelfde geldt voor starters in
de appartementen; zodra er sprake is van gezinsuitbreiding zullen zij willen doorstromen
naar een grotere woning. In de wijk wordt hierin voorzien door de bouw van sociale koopappartementen en koopwoningen en middeldure huur- en koopwoningen. Het aanbod van
seniorenappartementen zorgt voor doorstroming elders in de gemeente, doordat ouderen
hun huidige woning kunnen verruilen voor een appartement op het Isabellaveld.

Fasering plan
Ons voorstel voorziet drie fases voor de realisatie van het Isabellaveld, zoals wordt getoond
in onderstaande tabel.
Tabel 2. Fasering realisatie Isabellaveld
Fase 1:

- Reeds gerealiseerd: 53 woningen.

Fase 2:

- Bouw 15 middeldure koopwoningen + 4 twee-onder-een-kapwoningen
- Aanleg eerste deel van het Verzetsheldenpark en de Isabellatuin
- Aanpassen verkeerssituatie Postweg

Fase 3:

- Aanleg groene geluidswal
- Bouw appartementenblokken met 47 appartementen
- Aanleg resterend deel van het Verzetsheldenpark

Door fase 2 en 3 te splitsen, hoeft niet te worden gewacht op afronding van de werkzaamheden aan het spoor voordat het gehele resterende deel van het Isabellaveld kan worden
aangepakt. Er kunnen nu al 19 woningen worden gerealiseerd en bovendien kan de Isabellatuin en een deel van het Verzetsheldenpark al worden aangelegd, wat het woonplezier en
de beeldkwaliteit nu al verhoogt voor de huidige bewoners. Ook hoeft niet te worden gewacht
met het aanpassen van de verkeerssituatie op de Postweg om de verkeersveiligheid te
verhogen.
Fase 2 kan op korte termijn starten. Na uitwerking van de plannen en het doorlopen van het
besluitvormingsproces, zou begin 2022 kunnen worden gestart met bouwen, waarna deze
fase eind 2022 is afgerond. Op die manier kan de gemeente Vught op korte termijn extra
inkomsten genereren (want vooralsnog is in het Uitvoeringsprogramma grondbedrijf hier voor
de periode tot 2022 geen rekening mee gehouden). Daarnaast kan hierdoor sneller dan
gepland worden voorzien in de behoefte aan woningen binnen Vught.
Gedurende de werkzaamheden kan in deze fasering de zandwal worden behouden om het
geluid van het spoor en het bouwverkeer te beperken. Wel dient te worden gekeken hoe het
bouwverkeer wordt afgewikkeld om overlast voor de wijk te voorkomen.
Fase 3 kan starten zodra de werkzaamheden aan het spoor langs het Isabellaveld zijn afgerond. Dit zal in 2026-2027 zijn.
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5. Stappenplan
Alvorens het Isabellaplan aan te bieden aan de gemeenteraadsfracties in Vught zijn aantal
stappen doorlopen:
Met wethouder Peter Pennings en projectleider Gebiedsontwikkeling Lisette Thijssen is
gesproken over het voornemen van de Bewonersvereniging om een plan te ontwikkelen. De
wethouder heeft aangegeven dat de gemeente op dit moment geen plannen heeft voor de
verder inrichting van het gebied en dat het zijn voorkeur heeft om in dit stadium niet te worden betrokken bij de ontwikkeling van een plan, teneinde te voorkomen dat de schijn ontstaat
dat de gemeente invloed heeft uitgeoefend op de bewoners en omwonenden. Hij heeft de
Bewonersvereniging geadviseerd om de gemeenteraadsfracties zelf direct te benaderen.
Hierop heeft de Bewonersvereniging het Isabellaplan zelf uitgewerkt. Het plan is vanzelfsprekend allereerst voorgelegd aan alle bewoners van de Poort van Vught door middel van
een uitgebreide presentatie tijdens een bewonersbijeenkomst. De reacties van de bewoners
op het plan waren positief.
Vervolgens is het plan voorgelegd aan Woningcorporatie Charlotte van Beuningen, met de
vraag om aan te geven in hoeverre het plan aansluit bij hun visie. Charlotte van Beuningen
heeft bij monde van directeur-bestuurder Charlotte Beukeboom, laten weten dat de insteek
van het Isabellaplan goed past bij de visie van de Woningcorporatie. Het type en aantal van
14 sociale huurappartementen past goed bij de behoefte waarin zij moet voorzien. De planning om de appartementen rond 2027 op te leveren komt ook goed uit, omdat de focus van
de Woningcorporatie de komende tijd nog ligt bij de Grote Zeeheldenbuurt. Met betrekking
tot de ligging naast het spoor voorziet de Woningcorporatie geen problemen, doordat ProRail
aan de geldende geluids- en trillingsnormen moet voldoen.
De volgende stap is dat het conceptplan wordt besproken met de gemeenteraadsfracties van
de gemeente Vught, zodat het plan kan worden toegelicht en de fracties hun zienswijze
kunnen geven en suggesties kunnen doen. De feedback van de gemeenteraadsfracties
wordt vervolgens verzameld zodat deze kan worden meegenomen in het definitieve Isabellaplan.
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6. Vervolgstappen
Na verwerking van de reacties, zal het definitieve Isabellaplan worden voorgelegd aan de
gemeenteraadsfracties van de gemeente Vught. Daarbij vragen we hen om het Isabellaplan
te steunen en het gemeentebestuur op te roepen om dit plan als uitgangspunt te nemen voor
de verdere inrichting van de wijk en de bewoners een plek aan tafel te geven bij de nadere
uitwerking en implementatie. De Bewonersvereniging vraagt aan alle gemeenteraadsfracties
om hun schriftelijke reactie op het plan uiterlijk [nog nader te bepalen] te sturen, zodat de
bewoners van de Poort van Vught met deze standpunten rekening kan houden bij het uitbrengen van hun stem tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 18 november aanstaande.
Het Isabellaplan is een plan op hoofdlijnen; de Bewonersvereniging realiseert zich dat verdere uitwerking door ter zake deskundigen nodig is voordat definitieve besluitvorming kan
plaatsvinden. Tegelijkertijd zijn wij van mening dat het plan reeds voldoende richting geeft
voor de Vughtse gemeenteraad om zich uit te spreken over ons voorstel. Uiteraard staan wij
open om in gesprek te gaan en alternatieve mogelijkheden te verwennen.
Het bewonerscomité is, zoals gezegd, graag bereid als partij aan tafel te zitten bij verdere
uitwerking van de plannen om mee te denken, het bewonersperspectief in te brengen en het
draagvlak voor de plannen te borgen.

7. Tot slot: visitekaartje
De Bewonersvereniging Poort van Vught is er van overtuigd dat het Isabellaplan een prachtige wijk oplevert die een visitekaartje is de voor de gemeente Vught.
Een wijk die niet alleen mooi is – groen, ruimtelijk en architectonisch van een hoogwaardig
karakter – en past bij rest van Stadhouderspark, maar ook een wijk die laat zien dat de gemeente Vught het voor elkaar krijgt om bewoners in staat te stellen om in gezamenlijkheid
een plan te ontwikkelen om op een absolute toplocatie een inclusieve wijk neer te zetten met
duurzame woningen voor uiteenlopende doelgroepen met speciale aandacht voor starters en
ouderen. Een wijk met een slimme indeling, waardoor het mogelijk is om de vastgestelde
119 woningen te realiseren en tegelijkertijd te zorgen voor een groene, verbindende en
ruimtelijke opzet.
Dat is bijzonder. En dat de gemeente inwoners in staat heeft gesteld om een dergelijk plan te
ontwikkelen is meer dan bijzonder. Dat is uniek!
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