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NEGATIEF
Inleiding en samenvatting
Het Bosch Architectuur Initiatief (BAI) levert als non-profit organisatie een constructieve
bijdrage aan de kwaliteit van de gebouwde omgeving in de regio ‘s Hertogenbosch.
Met een divers programma van lezingen, visites, filmreeksen en debatten brengt BAI
een open gesprek op gang. Bij het BAI treffen publiek, professionals en beleidsmakers
elkaar om informatie te delen, te discussiëren, samenwerkingsverbanden te vormen en
natuurlijk ook om elkaar informeel te ontmoeten. Op deze manieren zet het initiatief
zich sinds 1995 in voor versterking van het vakgenotennetwerk, vormen het een link
tussen professionals en publiek en agendeert het de actuele ontwikkelingen in en rond
de stad.
Van oudsher richt het Bosch Architectuur Initiatief zich op thema’s in de stad. Maar de
ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied staat nu (ook) onder druk door complexe
opgaven; grote woningbouwopgaven, transformatieopgaven in binnensteden en
buitengebied door veranderende functies, klimaatveranderingen en energietransities.
De regio Den Bosch heeft hier binnen een unieke positie. Het BAI initieert in 2021 een
programma waarin het niet alleen meer draait om de thema’s in de stad, maar ook de
regio wordt meegenomen. Hiermee kunnen ze het onderlinge verbanden gaan leggen
in de opgaven, en vergroten ze de betrokkenheid van stakeholders en bewoners in de
(beleidsmatig onderbelichte) regio. De komende jaren wil het BAI deze nieuwe positie
als architectuurcentrum verder uitbouwen en verstevigen.
BAI stelt in 2021 het thema ‘Doorsnee Den Bosch’ centraal. Doorsnee Den Bosch in de
betekenis van ‘identiteit; het Bossche DNA’, en doorsnee Den Bosch in de betekenis
van doorsnede over buitengebied, periferie en binnenstad. Hiermee faciliteert BAI de
visievorming over hoe de regio naar de toekomst groeit en wil het platform bijdragen
aan het profileren van de Bossche identiteit op gebied van ruimtelijke ordening. 2021 is
het jaar waarin BAI deze nieuwe focus wil bewerkstelligen met vier dossiers binnen het
thema: ‘Thuis in de Toekomst’, ‘De Publieke Ruimte ‘, ‘transformatie’ en ‘circulair
bouwen’.

Overwegingen van de adviescommissie
De adviescommissie waardeert de ambitie van het Bosch Architectuur Initiatief om zich
te herpositioneren. Ze onderstreept het belang om zich als centrum ook buiten de
eigen stad te oriënteren en samenwerkingen aan te gaan met partners in de
omliggende regio. Juist omdat daar dezelfde onderwerpen en vraagstukken spelen,
vindt de commissie dit een goede stap van het BAI.
Over de huidige aanvraag laat de commissie zich echter minder positief uit. Hoewel het
initiatief interessante thema’s agendeert zoals de publieke ruimte, transformaties en
circulair bouwen, ziet ze deze niet vertaald naar een aansprekend
activiteitenprogramma. Het BAI stelt weinig vernieuwende formats voor zoals een
filmavond, fietsexcursie, lezing en online verslaglegging. Ook weet het initiatief volgens
de commissie onvoldoende verrassende sprekers te programmeren. De commissie
mist inspirerende, vernieuwende perspectieven, werkwijze en invalshoeken en ziet niet
op welke wijze het programma bijdraagt aan een kritisch discours binnen de regio.
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Kijkend naar de criteria van de regeling dan beoordeelt de commissie de
maatschappelijke waarde van het activiteitenprogramma als voldoende. De relevantie
van de gekozen thematiek voor het vakgebied waardeert ze echter minder goed. De
mate van divers publieksbereik en de consistentie in doel en opzet van de aanvraag is
in de ogen van de commissie onvoldoende.

Advies van de commissie aan het bestuur
De commissie adviseert het bestuur deze aanvraag niet te honoreren. Ze meent, na
bestudering van de aanvraag en op basis van bovenstaande overwegingen, dat het
activiteitenprogramma voor 2021 onvoldoende aansluit op de doelstellingen van de
Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma.
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Tot slot mist de commissie een overtuigende communicatiestrategie om een breder,
nieuw en divers publiek te bereiken. Ze vindt het teleurstellend dat het BAI geen
aandacht lijkt te besteden aan een publieksvisie. Juist een publiek podium zou zich
sterker kunnen engageren met een inclusieve samenleving.
Alles overziend, heeft de commissie waardering voor de nieuwe positie van het BAI
maar vindt ze het activiteitenprogramma onvoldoende bijdragen aan het bevorderen
van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse
architectuur.

