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Motie EKP-Noord: Rol de “Groene Loper” uit 

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van 8 december2020 bijeen, 

gehoord hebbende de beraadslagingen in de commissie Omgeving d.d. 23 november 2020 met 

betrekking tot Ruimtelijk en functioneel kader en Beeldkwaliteitsplan EKP-terrein Noord. 

Constaterende dat: 

• Er gewerkt wordt aan de gebiedsontwikkeling EKP-Noord, de Bossche Stadsdelta, Innovatiedistrict en 

het Paleiskwartier en Boschveld in de laatste fase van (her-)ontwikkeling zitten; 

• Er straks een groot verstedelijkt gebied ontstaat waar duizenden mensen (veelal in hoogbouw) 

wonen, werken en onderwijs genieten; 

• Het gebied (gedeeltelijk) doorsneden wordt door het spooremplacement en Nelson Mandelalaan; 

• In  2017 door de raad de visies “Natuur in de Stad”, ”De Groene Delta” en het “Inspiratiedocument 

Zuid Willemspark” zijn aangenomen; 

• Er tegelijkertijd is vastgelegd dat iedereen binnen 10 minuten in de natuur zou moeten kunnen zijn; 

• Er een “Groene Loper” (groene verbindingszone/ buffer) ontbreekt tussen de Veemarktweg (Zuid 

Willemspark) en Vlijmenseweg (natuurgebied De Gement/De Moerputten), langs het 

spoorwegemplacement en de Nelson Mandelalaan; 

 

Overwegende dat:  

• Mensen moeten kunnen recreëren, elkaar ontmoeten, spelen en bewegen in een fijne 

verkeersveilige en kwalitatief hoogwaardige groene leefomgeving; 

• Het daarbij wenselijk is dat mensen op een gemakkelijke, verkeersveilige manier kunnen recreëren, 

bewegen en met fiets of te voet op comfortabele wijze de natuur of bestemming kunnen bereiken; 

• Een ‘Groene Loper” bijdraagt aan de verbetering van het verblijfs- en leefklimaat, gezondheid en 

vitaliteit, luchtkwaliteit, biodiversiteit, grondwaterstand en beperking van de hittestress in de 

Spoorzone. 

 

Verzoekt het College om: 

• De mogelijkheid te onderzoeken een “Groene Loper” aan te leggen, die gestart kan worden op het 

EKP-terrein,  bijvoorbeeld tussen de Veemarktweg en de Vlijmenseweg  (langs de Parallelweg en 

Magistratenlaan), dit de komende jaren uit te werken en de raad hierover te informeren. 

 

Ingrid van Zwambagt – CDA 

René Vonk – GroenLinks 

Geert Verbruggen – D66 

Will Hoeben – De Bossche Groenen 

Paul Kagie – Leefbaar ’s-Hertogenbosch 

Joep Gersjes – Bosch Belang 

Hanneke Welten – VVD 

Fouad Kabbouti - PvdA 
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Foto: De Groene Loper - Maastricht 

 

 

 


