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’s-Hertogenbosch , 29 april 2011

College van Burgemeester en wethouders
Postbus 12345
5200 GZ ‘s-Hertogenbosch

l.s.,

De Bewonersvereniging Veemarktkwartier (VMK) neemt van de 
gelegenheid gebruik om haar zienswijze op het bestemmingsplan 
verlengde Parallelweg te geven.

Plannen voor een doortrekking van de Parallelweg over de Dieze 
houden de Bewonersvereniging VMK al bijna twintig jaar bezig. En 
vooralsnog lijkt er geen eind te komen aan de noodzaak deze 
ontwikkelingen te volgen en waar mogelijk bij te sturen.

De gemeente kwam in 1992 met het toenmalige ‘beleidsplan verkeer 
en vervoer’ waarin de wens was uitgesproken de Koningsweg te 
ontlasten van het almaar groeiende doorgaande verkeer. Als oplossing 
kwam een grootscheepse ‘bypassoperatie’ in beeld. De Parallelweg, 
parallel lopend aan de Koningsweg, kon het doorgaand verkeer van de 
Koningsweg overnemen wanneer er een brug gebouwd zou worden 
over de Dieze. De bereikbaarheid van de binnenstad zou op deze  
manier gegarandeerd worden. Tevens zou deze verlengde Parallelweg 
een goede ontsluiting van het Paleiskwartier bevorderen.

De besluiten rondom het nieuwe tracé volgen elkaar op: de keuze voor 
een nieuwe brug in 2000, het verloop van de Parallelweg achter het 
EKP-gebouw in 2004, de randweg langs de rand van de Gement in 
plaats van er recht doorheen. In 2008 wordt de Parallelweg als 
doorstroomas genoemd in de ‘Koersnota Hoofdinfrastructuur’. In 2010 
wordt het Wijkplan Boschveld vastgesteld met de randvoorwaarden 
voor het verkeer in en om Boschveld. Om dit alles te realiseren is het 
nu de beurt aan het voorontwerp bestemmingsplan Parallelweg 2e 
fase.  

In dit bestemmingsplan staan een aantal zaken waar de 
Bewonersvereniging VMK zich helaas niet mee kan verenigen en die in 
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tegenspraak zijn met hetgeen is afgesproken in jarenlang overleg 
tussen gemeente en bewoners.

Het voorontwerp bestemmingsplan verlengde Parallelweg behelst een 
ontsluiting ter hoogte van het Grasso-gebouw. Deze ontsluitingsweg 
zou volgens de afspraken tussen gemeente en bewoners in het 
Wijkplan Boschveld zo dicht mogelijk langs het EKP-gebouw gaan 
lopen, zodat de bestaande Parallelweg ter hoogte van het 
Veemarktkwartier autoluw en alleen voor bestemmingsverkeer en 
fietsers zou gaan dienen.  Er is zelfs sprake van geweest de bestaande 
Parallelweg te laten uitmonden in een plein. Aan de oostkant van de 
Parallelweg, tussen de ontsluitingsweg en de huidige Parallelweg, zou 
nieuwbouw komen. Deze zou meteen een geluidswerende functie 
krijgen.  Tevens stelt het Wijkplan dat de verkeers- en parkeeroverlast 
vanuit de Brabanthallen moet worden voorkomen en dat verkeer op de 
Nieuwe Parallelweg via afslag Vogelstraat naar het centrum wordt 
geleid.  Goede afspraken waar wij als bewonersvereniging ons in 
konden vinden. Dat de ontworpen tuin van Mien Ruys gedeeltelijk niet 
meer voort kon bestaan volgens deze plannen namen we op de koop 
toe.

Deze afspraken worden niet nagekomen omdat onderhandelingen met 
TNT over het EKP gebouw op niets uitlopen. Een 
onteigeningsprocedure is niet in gang gezet alhoewel dat ons door de 
wethouder en ambtenaren meerdere malen is toegezegd. Wat lezen we 
nu in het plan: de ontsluiting van de Nieuwe Parallelweg ter hoogte 
van de Grasso gaat aansluiten op de huidige Parallelweg, deze huidige 
Parallelweg wordt opnieuw geasfalteerd met geluidsarm asfalt en zal 
gaan fungeren als ontsluitingsweg! Tot er misschien ooit een 
oplossing gevonden wordt voor de impasse waar gemeente en TNT/
EKP in verzeild zijn geraakt.

Volgens de cijfers blijft de verkeersdrukte op de dan ontstane 
ontsluitingsweg gelijk aan de verkeersdrukte welke vorig jaar op de 
huidige Parallelweg is gemeten. We ‘gaan er dus niets op achteruit’.  
Voor het gemak worden dan maar even de verkeersbewegingen 
(17.000 extra verkeersbewegingen) op de verlengde Parallelweg 
gecombineerd met de verviervoudiging van het aantal sporen ter 
hoogte van de Dieze buiten beschouwing gelaten. De bewoners van 
Boschveld en het Veemarktkwartier worden niet serieus genomen met 
zo’ n redenering. 

Wij voorzien dat de ontsluiting bij de Grasso een enorm drukke 
ontsluitingsweg gaat worden. Iedereen die naar de binnenstad wil 
moet hierlangs. De ontsluiting Vogelstraat is immers ten faveure van 
de nieuwe brug geschrapt van de begroting. We juichen de komst van 
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een goede brug van harte toe, maar wat een gemiste kans om de 
ontsluiting van de binnenstad via de Vogelstraat te reguleren!

Bezoekers van de Brabanthallen zullen de ontsluiting bij de Grasso 
eveneens gaan gebruiken. Immers: de Bibendumweg, ooit gepland als 
een volwaardige weg over het water ter ontsluiting van het 
bestemmingsverkeer Brabanthallen en de Gruyterfabriek, is in het 
voorontwerp alleen als oplossing voor parkeerdrukte uitgewerkt. 

Met de plannen die voor ons liggen wordt tevens voorbij gegaan aan 
de schade die het vele zware vrachtverkeer gaat veroorzaken aan de 
woningen van de Oude Engelenseweg en Parallelweg. Vrachtverkeer 
dat de ontsluitingsweg bij de Grasso als sluiproute naar industieterrein 
‘De Rietvelden’ en de Brabanthallen zal misbruiken. Dit zijn 
vooroorlogse woningen die niet gebouwd zijn op zulk intensief en 
zwaar verkeer voor de deur. 

Ervaring van de Bewonersvereniging Veemarktkwartier is dat plannen 
van de gemeente uitgekleed worden uitgevoerd, niet zoals in eerste of 
tweede instantie wordt voorgehouden en altijd in het nadeel van 
bewoners. Zie Bibendumweg, zie EKP-terrein, zie aansluiting 
Vogelstraat. En wanneer er gekozen is voor een tijdelijke oplossing 
( zoals de praktische uitvoering van beperking van verkeersdrukte in 
Kalverstraat /Ossenstraat) duurt ‘tijdelijk’ een eeuwigheid. 

De intentie, uitgesproken in het voorontwerp verlengde Parallelweg om 
de ontsluiting bij de Grasso in de toekomst aan te sluiten op een 
nieuw aan te leggen ontsluitingweg over het EKP-terrein, 
ondersteunen we van harte. Tegelijkertijd willen we deze intentie 
ondersteunen door bezwaar te maken tegen huidige plannen voor 
realisatie van de ontsluiting bij de Grasso . Deze ontsluiting moet pas 
gerealiseerd worden wanneer de ontsluiting daadwerkelijk over het 
EKP-terrein kan lopen en niet eerder. 

Wij doen daarom een dringend beroep op College en Raad om de 
ontsluiting van Boschveld op de Nieuwe Parallelweg conform variant 4 
van het voorstel van de gemeente te realiseren met de aansluiting op 
de Leeghwaterlaan. Voordelen van deze variant zijn: conform wens 
winkeliers Coehoornplein en economische stimulans hart Boschveld, 
betere aansluiting op en betere benutting Parkeergarage 
Paleiskwartier, geen sluipverkeer Brabanthallen (als gevolg van het 
schrappen van de tweede ontsluiting via Bibendumweg), geen 
sluipverkeer zwaar vrachtverkeer richting Rietvelden door de wijk, en 
het ontzien van het fietsverkeer op bestaande Parallelweg.
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Tijdens de voorlichtingsavond in de Verkadefabriek is ons verteld dat 
voor de geluidsmetingen afdeling Milieu steeds uitgaat van de 
optelsom van het spoor en de verlengde Parallelweg.  Bij deze 
geluidsmetingen wordt de huidige Parallelweg niet meegenomen. 
Hoort niet bij het doelgebied. Vreemd, omdat de huidige Parallelweg 
gepland staat als ontsluitingsweg en dus onderdeel van het doelgebied 
van dit voorontwerp. Voor een groot gedeelte van het 
Veemarktgebied / Boschveld is de geluidsgrens onwaarschijnlijk hoog. 
Er wordt gesproken over een gevelbelasting bij sommige woningen 
van 61 db. Er wordt gesproken over een gecumuleerde waarde welke 
hoger ligt dan 63 db! Een middenbermscherm is geen optie vanwege 
te minimale verbetering van de waarden. Met deze hoge 
gevelbelasting wordt het leefklimaat op straat en in huis ernstig 
aangetast.  Geluidsarm asfalt is noodzakelijk over de huidige 
Parallelweg, ook zonder ontsluitingsweg Grasso.  Extra geluidsisolatie, 
bekostigd door de veroorzakers (gemeente en Prorail)  van de 
woningen lijkt ons onontbeerlijk.

Eveneens geeft aanleg van de ontsluitingsweg over het EKP-terrein de 
gemeente een oplossing geluid- en fijnstofreductie te realiseren voor 
bewoners aan de Parallelweg zodanig dat de maximum waarden voor 
een flink aantal woningen niet wordt overschreden. Dat lijkt de 
Bewonersvereniging VMK noodzaak genoeg voor gemeente om na 
vastlopen van de onderhandelingen met EKP over te gaan tot 
onteigening van de gronden van EKP. 

In het voorontwerp staat een fietsroute over de verlengde Parallelweg 
getekend. 
De huidige Parallelweg daarentegen is op dit moment bijzonder 
fietsonvriendelijk. Met de toename van het verkeer door de opening 
van de randweg is het voor fietsers gevaarlijk over de Parallelweg te 
fietsen. Zeker ter hoogte van het station worden fietsers van de weg af 
gedrukt. We zouden in het ontwerp verlengde Parallelweg een helder 
fietsprofiel terug willen zien in de huidige Parallelweg.

In het voorontwerp wordt verder nog niet gesproken over de 
milieuzone. Graag zouden we terugvinden in het bestemmingsplan dat 
de milieuzone begint aan de ontsluitingswegen van de verlengde 
Parallelweg. Zodanig dat zwaar verkeer geen gebruik kan maken van 
de ontsluitingswegen en niet door de wijken kan gaan rijden. 

Kortom:
De infrastructurele problemen worden door dit bestemmingsplan 
Verlengde Parallelweg voor de Koningsweg opgelost, maar voor de 
Parallelweg dreigt een nieuw verkeersinfarct. Problemen worden niet 
opgelost maar verlegd. Alle keuzes van de gemeente na de keuze voor 
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de verlengde Parallelweg zijn voor Boschveld / het Veemarktkwartier 
ongunstig gebleken. 
De ontsluiting van de verlengde Parallelweg ter hoogte van de Grasso 
kan wat ons betreft pas gerealiseerd worden wanneer er een 
ontsluitingsweg mogelijk is tussen EKP en huidige Parallelweg, en niet 
eerder. 
Dat gemaakte afspraken door de gemeente niet worden nagekomen 
geeft ons het gevoel dat we een ongelijke strijd voeren en als buurt 
buitensporig veel te verduren krijgen ter verbetering van de rest van 
de stad zonder enige vorm van  compensatie voor deze buurt 
(Boschveld / Veemarktkwartier).

Met vriendelijke groet,

Laura Hoek
Voorzitter Bewonersvereniging Veemarktkwartier


