
Welkom door Frans Bongers

• Welkom in de Bosuil, Bosuil is partner in de open club

• Vooralsnog 15 minuten presentatie, maar daarna alle mogelijkheid 
om door te praten over het plan. Blijf dus erna

• Frans geeft het woord aan Sander



Park Boshoven

Open Club Weert Noord Verenigd!

Presentatie Sprekersplein 5 september 2018

Programma:

1.  Inleiding - Sander Hofs
2. Samenwerking tussen verenigingen en gemeenschappelijk aanbod - Paul Broens 
3. Stedenbouwkundig plan Park Boshoven - Sander Hofs



Open Club Weert Noord Verenigd!

• Start januari 2016

• Burgerinitiatief

• Samenwerking 14 huidige en toekomstige gebruikers park Boshoven

• Cultuur, Sport, Welzijn, Onderwijs/Kinderopvang, bedrijf LSH&P

• Visie Open Club medio 2017 gepresenteerd, bestaande uit drie sporen:

• Verbreding aanbod, gezamenlijke arrangementen, samenwerking.

• Samen gebruiken en vernieuwen accommodaties;

• Revitalisering sportpark, herinrichtingsplan;



Proces

Tot nu toe
• Initiatieffase (jan. 2016 – mei 2016)
• Definitiefase (sept. 2016 – mei 2017)
• Besluitvorming projectplan en financiering 

(juni 2017 – dec. 2017)

• Motie van alle partijen uit de 
gemeenteraad 15 juni 2017:

 Elke politieke partij heeft uitgesproken dat er 
heel wat moet gebeuren op het sportpark. 

 De Open Club laat vanavond zien op welke 
manier zij met de gemeente invulling hebben 
gegeven aan de opdracht van de volledige 
gemeenteraad om het plan voor de herinrichting 
verder uit te werken en hoe dat plan de 
problemen op het park aanpakt



Proces

Tot nu toe
• Besluitvorming projectplan en 

financiering (juni 2017 – dec. 2017)

• Ontwerpfase (jan. 2018 – heden)
- Aanstelling projectleider
- Analyse voortraject
- Verfijnen voorkeursmodel en 

alternatief
- Nieuw voorkeursmodel
- Definitief schetsontwerp

Vervolg:
• Realisatiefase
• Nazorgfase

Begroting 2018

17. Herinrichting sportpark Boshoven
Open Club Weert Noord Verenigd! is een samenwerking tussen alle (huidige en 
enkele potentiële toekomstige) gebruikers van het sportpark Boshoven 
(burgerinitiatief). 

De samenwerking richt zich op drie sporen: 

1. verbreding aanbod en arrangementen,

2. afstemming bij (nieuwbouw van) accommodaties en 

3. samenwerking bij het opwaarderen en herinrichten van het sportpark 
(openbaargroen, verkeer en parkeren). H

Hiervoor is door de Open Club een visie opgesteld. Voor het, samen met de 
initiatiefnemers, verder uitwerken van de visie is het noodzakelijk een 
projectleider aan te stellen met een beperkt onderzoeksbudget.

De daadwerkelijke herinrichtingskosten kunnen vervolgens in de kadernota 2019 
en de begroting voor 2019 opgenomen worden.

Doel is het realiseren van een toekomstbestendig sportpark samen met huidige 
en potentiële toekomstige gebruikers.



Aanbod en samenwerking

Paul Broens



Bestaande situatie

• Sporthal Boshoven
• FC Oda
• Jongerencentrum HangOut
• Duivensportvereniging
• Muziekcentrum De Bosuil
• Tennisclub Boshoven
• Hondensportvereniging 
• HSV Indians
• Scheidsrechtersvereniging
• Papiercontainer
• Bus bevolkingsonderzoek (periodiek op 

parkeerplaats)
• Opslag omgewaaide bomen (afgelopen winter)
• Parkeren bedrijven Weert-Noord



Bestaande situatie
Knelpunten:

Verouderd
• Verouderde omgeving
• Slijtage sportvelden
• Ontbreken samenhang voorzieningen
• Ontbreken herkenbare entree
• Verouderde accommodaties (40 jaar oud)

Gevaarlijke Verkeerssituaties
• Kruisend snel en langzaam verkeer
• Snelheid verkeer Vrakkerveld
• Onveilige oversteek Ringbaan

Parkeeroverlast
• Onvoldoende parkeerplaatsen bij piekmoment 

(max. 240 pp)
• Ontbreken zonering parkeren (leidt tot lagere 

capaciteit)

Verkeersonveilig!
Belangrijke (school) fietsroute 
Boshoven - Centrum

Geen uitstraling
Geen herkenbare entree
Verloederd
Oude accommodaties

Sociaal onveilig!
Donker, Unheimisch



Blik op de toekomst

Kansen:

• ‘Van sportlocatie naar park met 
maatschappelijke component’

• Eén open club
• Dubbelgebruik: samenwerking en verbinden
• Functies: sport, cultuur, zorg en onderwijs

• Eén leesbaar gebiedsconcept
• Meer ruimte voor sporten, bewegen, 

recreëren in openbaar gebied
• Verbeteren entree
• Uitstraling aan Ringbaan

• Verbeteren accommodaties

Herkenbare entree
Uitnodigend/uitstraling
Prettig verblijven
Aantrekkelijk en uitnodigend

Verkeersveilig: 
Goede route voor fietsers
Voldoende parkeerplaatsen

Sociaal veilig!

Samenwerking en verbinden van 
de functies Sport, Cultuur, Zorg en 
Onderwijs



Ontwerpfase



Wat vooraf ging

• Samenwerkingsverband gemeente en 
‘Open Club Weert-Noord Verenigd’

• Initiatief- en Definitiefase

• Voorlopig voorkeursmodel: ‘De Groene 
Loper: Sportboulevard’

• Start CroonenBuro5 begin 2018



Analyserapport Initiatief- en definitiefase
(d.d. 10 april 2018)

Inhoud
• Compleetheid randvoorwaarden
• Planologische aspecten
• Toets op beleid
• Toets op gemeentelijke disciplines 
• Analyse draagvlak bij omwonenden 

en andere belanghebbenden
• Programma van Eisen 
• Analyse Groene loper model Open 

Club



Programma van Eisen
(Analyserapport d.d. 10 april 2018)

Parkeren
• Vergroten parkeercapaciteit
• Dubbelgebruik parkeerplaatsen 
• Parkeerplaats aan de Suffolkweg

Infrastructuur
• Scheiden snel en langzaam verkeer
• Bereikbaarheid Bosuil voor grotere 

voertuigen behouden
• Oost-west verbinding voor langzaam 

verkeer

Samenhang en samenwerking
• Openbare sport en recreatie
• Transparantie en openheid op het park
• Gezamenlijke accommodaties

Accommodaties 
• Hergebruik courante vrijkomende accommodaties
• Mogelijkheid voor nieuwe (top)sporthal
• Mogelijkheid uitbreiding Bosuil
• Mogelijkheid IKC
• Tennisaccommodatie behouden
• Honk- en softbal veld behouden incl. bosrand

Stedenbouw en ruimtelijke kwaliteit
• Gemeenschappelijke afscherming park
• Zichtlijn vanaf de St. Luciastraat
• Markering van de entree



Verfijning Groene loper en alternatief

Model A: Sportboulevard
• Sportboulevard als centrale as
• Volledige scheiding snel en langzaamverkeer 
• Gemeenschappelijk gebouw FC 

Oda/LSHP/Scheidsrechters bij 
voetbalvelden.

• Activiteitenbos met eigen parkeerplaats
• Ruimte voor (top)sporthal en/of IKC

2 modellen > posters

Model B: Groene Hof
• Groen hof met openbare sport en recreatie 

in het hart van het gebied
• Bebouwing clustert zich om het Groene Hof
• Sporthal en IKC als blikvangers
• Eén centraal ontmoetingspunt
• Aantrekkelijke zichtlijn vanuit de wijk
• Groene uitstraling en wandelpaden
• Samenvoegen functies

Inloopmiddag 24 april 2018



Ambtelijke en bestuurlijke inbreng 
• Voorkeur model B
• Ambtelijke werksessies, 

inloopbijeenkomst en overleg met 
wethouder

• Ambtelijke en bestuurlijke inbreng:
• Behoud zoveel mogelijk bomen
• Ruimte voor inpassing ontwikkelingen
• Huidige ligging voetbalvelden zo veel 

mogelijk intact houden
• Ruimte voor ondernemer aan Suffolkweg
• 3 sferen: gebouwen (1), informele sport (2) 

en extensief groen (3)
• Uitkomst Parkeeronderzoek: 

270 parkeerplaatsen huidige functies
410 bij volledig programma

• Voorkomen doodlopende parkeerplaatsen
• Loslaten fasering



Conclusies
• Eén plan met een duidelijke basis, 

verschillende toevoegingen mogelijk

• Eén groene loper als structurerend 
element

• Gebouwen groeperen zicht rond het 
Groene Hof

• Representatieve zichtbaarheid 
Ringbaan en Schoutlaan

• Autoverkeer en langzaam verkeer 
zoveel mogelijk gescheiden

• Optimalisatie parkeren

• Groene omranding velden blijft 
gehandhaafd 



Definitief schetsontwerp



Definitief 
Schetsontwerp



Toevoegingen
Toevoeging (top)sporthal/school

Toevoeging uitbreiding Bosuil

Parkeerplaats Suffolkweg



Oplossingen

Vernieuwen
• Een duidelijk centraal punt met groeipotentie
• Opwaardering openbare ruimte
• Geen fysieke barrières tussen de clubs en andere 

voorzieningen: Ruimte voor gemeenschappelijke 
activiteiten

• Gedeelde voorzieningen in een gemeenschappelijk 
gebouw:
 Nieuwe multifunctionele accommodatie FC 

Oda/LSH&P (en scheidsrechters)
 Hergebruik huidig pand scheidsrechters door HSV 

Indians, School4dogs, Rugbyclub?

• Ruimte voor toekomstige ontwikkelingen Sporthal, 
School, Bosuil, parkeerplaatsen Suffolkweg

• Openbare sport- en recreatievoorzieningen

Verkeer
• Scheiding snel en langzaam verkeer
• Verbeteren zichtbaarheid en oriëntatie oversteek 

Ringbaan

Parkeren
• Minimaal 270 parkeerplekken 
• Duidelijke inrichting parkeerplaatsen

Knelpunten:

Verouderd
• Verouderde omgeving
• Slijtage sportvelden
• Ontbreken samenhang voorzieningen
• Ontbreken herkenbare entree
• Verouderde accommodaties (40 jaar oud)

Gevaarlijke Verkeerssituaties
• Kruisend snel en langzaam verkeer
• Snelheid verkeer Vrakkerveld
• Onveilige oversteek Ringbaan

Parkeeroverlast
• Onvoldoende parkeerplaatsen bij piekmoment (max. 240 pp)
• Ontbreken zonering parkeren (leidt tot lagere capaciteit)



• ‘Van sportlocatie naar park met 
maatschappelijke component’

• Eén open club
• Dubbelgebruik: samenwerking en verbinden
• Functies: sport, cultuur, zorg en onderwijs

• Eén leesbaar gebiedsconcept
• Meer ruimte voor sporten, bewegen, 

recreëren in openbaar gebied
• Verbeteren entree
• Uitstraling aan Ringbaan

• Verbeteren accommodaties

Herkenbare entree
Uitnodigend/uitstraling
Prettig verblijven
Aantrekkelijk

Verkeersveilig: goede route voor fietsers

Sociaal veilig!
Samenwerking en verbinden van de functies Sport, Cultuur, Zorg en 
Onderwijs

Definitief Schetsontwerp

Ingericht als park met 
maatschappelijke 
waarde



Vervolg



Vervolg

• Beeldvorming en besluitvorming gemeente
• 5 september sprekersplein Bosuil
• 6 november: collegeadvies
• Informatiebijeenkomst en raadscommissie
• 19 december: gemeenteraad


