Veel animo voor hergebruik brugwachtershuisjes
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Het al negen maanden durende project om de drie oude brugwachtershuisjes in de binnenstad van Den
Bosch steeds door nieuwe gebruikers te laten bezetten, wordt voortgezet met een aantal maanden. Het
project dingt mee naar de Brabantse Erfgoedprijs.
Dat meldt Imke van Dillen tegenover Vastgoedjournaal. Van Dillen is projectmanager van de drie Bossche
Brugwachtershuisjes die al sinds 1802 deel uitmaken van het straatbeeld van de binnenstad van Den Bosch.
Zij is verantwoordelijk voor de tijdelijke invulling van de brugwachtershuisjes die in afwachting van een nieuwe
eindbestemming ‘publiek domein’ zijn.
Overgangsperiode
“Tot de transitie van het Zuidwillemspark naar een nieuw stadspark, geven wij steeds een andere functie aan
de huisjes. Dat doen wij met behulp van kunstenaars, burgers, schrijvers, dichters en alle andere partijen die
een idee hebben om een huisje te benutten”, zegt Van Dillen. “In principe zouden we op 10 september het
project beëindigen waarmee we in december vorig jaar waren gestart, maar in overleg met de gemeente is
besloten dat we in een overgangsperiode een aantal maanden langer doorgaan tot de herontwikkeling van de
Zuidwillemspark daadwerkelijk van start gaat. Tot die tijd zijn de huisjes ‘actief’ in gebruik.”
Er is veel belangstelling geweest om de piepkleine huisjes tijdelijk te betrekken. “Al 34 partijen hebben zich
voor aangemeld. Er zijn veel leuke collectieve initiatieven ontplooid. Ook is er zelfs een radioprogramma vanuit

een huisje uitgezonden. Er kwam veel publiek op af”.
Maatschappelijke waarde
Op de site is het zeer brede programma te volgen van de zeer diverse gebruikers die tijdelijk, zonder
huurbetaling, een huisje mochten betrekken. Wat de definitieve toekomst wordt van de huisjes is nog ongewis.
Dat ze maatschappelijke waarde hebben, wordt niet betwist. “Wat de toekomstige bestemming wordt, moet
nog worden vastgesteld. We hebben in ieder geval heel veel ideeën hierdoor opgedaan”, zegt Van Dillen. Het
project met de Bossche brugwachtershuisjes is in ieder geval goed voor de nominatie van de prestigieuze
Brabantse Erfgoedprijs waarbij in september drie projecten doorstomen naar de finale op 5 oktober.
Centrale bediening
Dat een groot herbestemmingsvraagstuk ligt voor de brugwachtershuisjes die her en der in Nederland staan,
staat buiten kijf. Volgens Gerben van Dijk, directeur a.i. bij de Stichting Brugwachtershuisjes, zijn er in
Nederland zo’n 2500 bruggen waarvan er zo’n 1600 beweegbaar zijn via brugwachtershuisjes. “Doordat de
meeste bruggen nu centraal worden bediend zijn de huisjes vrijgekomen voor een andere bestemming.
Overigens kunnen in geval van nood nog steeds de bruggen vanuit de huisjes worden bediend. Wij spannen
ons in voor het behoud van de huisjes die een grote maatschappelijke waarde vertegenwoordigen. Het zijn
‘aaibare gebouwtjes’ die vaak op de mooiste plekken van Nederland staan. Met onze stichting kijken we naar
de mogelijkheden van hergebruik omdat ze een tweede leven verdienen.”
Enkele in particuliere handen
De meeste huisjes zijn in handen van gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat, zo weet Van Dijk te vertellen.
Een aantal zijn inmiddels in particuliere handen. Uit het jaarverslag 2016 van de Stichting Brugwachtershuisjes
blijken al de eerste resultaten. Naast het instellen van een kenniscentrum, advisering en eigenaren helpen met
de exploitatie van de huisjes, is er een onderzoek gedaan samen met ingenieursbureau Movares naar
hergebruik van 23 Zuid-Hollandse brugwachtershuisjes. Naast de al eerder genoemde kunstproject met de
Bossche brugwachtershuisjes is een vergelijkbaar project gestart in Dordrecht.
Klik HIER voor de kaart met alle brugwachtershuisjes in Nederland
Foto's zijn afkomstig van de site van de Bossche Brugwachtershuisjes.
Rogier Hentenaar
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