SAMENVATTING
9 maanden bouwritueel voor 3 Bossche Brugwachtershuisjes

Brugwachtershuisje
Orthenbrug

Schrijvershuisje
Gratis koffiehuis
Ontmoetingsplek

Kleine huisjes, grote kansen !
Kunstenaars en bewoners realiseerden in 9 maanden de
transitie van de lege Bossche Brugwachtershuisjes.
De Brugwachtershuisjes aan de ZuidWillemsvaart hebben een nieuwe
collectieve functie gekregen. De gemeente gaf de sleutel aan de
Stichting Brugwachtershuisjes. Vervolgens kregen meer dan 100
mensen de kans om de huisjes tijdelijk “eigen” te maken en hebben
daar duizenden mensen bij betrokken. Het resultaat zijn ongelofelijk
veel mooie spontane ontmoetingen, verhalen en spontane “creaties &
cocreaties” .
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ORTHENBRUG

HINTHAMERBRUG

ANTHONIEBRUG

1 kunstenaar, 5
schrijvers , 65
vrijwilligers, 4 lokale
ondernemers, >1000
bezoekers

4 kunstenaars, 2
vloggers, 6 lokale
ondernemers, >1000
bezoekers

17 kunstenaars,1
muzikant, 5 lokale
ondernemers, >1000
bezoekers

Brugwachtershuisje
Hinthamerbrug

Creatief onderzoek
Rariteitenkabinet
Terras aan de sluis

Brugwachtershuisje
Orthenbrug

Community Art
Artists in Residence
Fototerras

WWW.BOSSCHEBRUGWACHTERSHUISJES.NL
Sence of Place
Daarin heeft het heersende sentiment een plek gekregen. De huisjes hebben via de
kunstenaars de lokale bevolking geholpen met de transitie. En andersom. Er was rijk
aandacht voor de brugwachters, voor buurtontmoeting, voor het vertrek van de grote vaart,
voor het wachten voor de brug, voor de leegstand, voor de komende verandering in een
ZuidWillemspark, voor nieuwe invullingen, voor oude & nieuwe verhalen, buurtverlangens,
voor de eenzame ouderen, voor erfgoededucatie en

Talentontwikkeling
De Bossche Brugwachtershuisjes zijn door het project nu erg in trek. Veel mensen willen hun
talent verbinden aan de huisjes. De huisjes hebben inmiddels al aan 99 mensen (jong & oud)
een “podium” geboden, een tijdelijk avontuur, wat heeft geleid tot een boost in de
ondernemerschap van velen.

Podium C irculair
Het is dan ook heel goed nieuws dat de brugwachtershuisjes ( die grotendeels
leegstaan) deze nieuwe collectieve functie mogen blijven vervullen. Daarvoor heeft de
Stichting Brugwachtershuisjes toestemming en vooral veel support gekregen van de
eigenaar Gemeente ’s-Hertogenbosch en de architect van het nieuw te bouwen
ZuidWillemspark. De huisjes krijgen ook de komende jaren een wisselende culturele
invulling. Wederom in gedeeld gebruik met de sluismeester.

Publiciteit
Het project heeft veel aandacht gekregen, zowel landelijk, provinciaal, lokaal als op social
media. En heeft een eigen drukbezochte website, facebooksite en instragram account. Extra
impact werd gerealiseerd door deelname aan bestaande evenementen als de Week van het
Zuidwillemspark, het Erfgoed Academy event van GRUTS, het Geluksweekend, de Open
Monumentendag, Maand van het Schrijven en De Bossche Waterweek. En niet te vergeten
de impact van de nominatie voor de BrabantErfgoedprijs 2017 ( bij de laatste 8).

ORTHENBURG

HINTHAMERBRUG

ANTHONIEBRUG
Monique Broekman

Marianne van Heeswijk

Malou Dooremaal
Erik Vink

Ab Bertholet

Jasper Toeli

Jeroen Thijssen

Lidwien van Noorden

Tobias Suir
Patrick Lijdsman

Annemarie Bon

Britt & Lynn

Eric Alink

Lea Adriaanse

Yvo Nafzger

De Zusjes

Lea Adriaanse
Jose Optenberg
Chiel van Beek

Don Blaauw

Andre Geertse
Jessica Knoot
Hans Kulk
Marcus Peters
Rob Dekkers
Floor Snels & Stan Gonera
Lai Cheng
Marieke Viergever

IMKE VAN DILLEN - SOCIAL DESIGNER
Projectleider Stichting Brugwachtershuisjes

“Je hebt een community nodig om een kind op te laten groeien” zei mijn kritische
vriend Sikko Cleveringa ooit tegen mij. Nou! Die community is er.

Betrouwbaarheid bleek de sleutel. De gemeente gaf mij de sleutel van de huisjes.
Met duidelijke beperkingen en afspraken; in vertrouwen. Vele mensen bleken ook
dit vertrouwen waard te zijn en ontdekten de kwaliteit van deze 3 unieke plekken in
onze stad. Praktische, redelijke, bescheiden mensen zonder kapsones. Moet je zien
waar dat toe heeft geleid. Kijk ook eens op de website. Het is een feest om deze
dragende kracht van de stad te ervaren !

9 maanden lang kregen betrokken mensen de
mogelijkheid zich (creatief) te uiten. Alles is
verwerkt wat nog verwerkt moest worden. Alles
is losgelaten wat er losgelaten moest worden. De
brugwachtershuisjes zelf hebben een
volwaardige plek in onze stad gekregen; de
kwaliteit van de huisjes is zichtbaar geworden.
De Bossche brughuisjes worden gedragen en
zijn levensvatbaar voor een tweede leven. Daar
gaan we voor!

Heb je ook een leuk idee, neem contact met me op: 06 21 82 49 17.

