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“Graffiti als Kunstvorm” en terugkoppeling locatie De Hazelaar 
 

Geachte leden van de raad 
 
 

U heeft op 12 januari 2016 een motie aangenomen over graffiti als kunstvorm. De aanleiding vormde 
o.a. het wegvallen van de graffitiwand aan de Paardskerkhof in Boschveld en de behoefte aan meer 
gedoogmuren en wanden voor de getalenteerde graffitikunstenaars in onze stad.  
 
U verzocht ons college:  
1) met partners in de stad te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om vaker gebruik te maken van 
legale graffiti om de stad te verfraaien en illegale graffiti tegen te gaan;  
2) hierbij zowel een gedoogmuur als bedrijven in mee te nemen;  
3) de resultaten hiervan terug te koppelen aan de raad;  
 
Graag geven wij u hierbij ook terugkoppeling van de resultaten van ons onderzoek en informeren u 
over de locatie bij sporthal De Hazelaar. 
 
Wij zien Urban Art als één van de kunstdisciplines binnen de kunsten die de stad kunnen verfraaien. 
In ons cultuurbeleid geven we graag ruimte aan initiatieven en energie uit onze gemeente zelf. Dit 
beleidsuitgangspunt past goed bij een discipline als graffiti spuiten.  
 
Het toestaan van graffitikunst op aangewezen plaatsen in de openbare ruimte passen we ook toe als 
een van de middelen in het palet van maatregelen om illegale graffiti tegen te gaan. Zo zijn er in 2011 
in een drietal wijken in het kader van het Erasmusfestival in samenwerking met Enexis en enkele 
Bossche scholen drie kunstroutes gemaakt. De in de wijk aanwezige elektriciteitskasten en -deuren 
zijn daarbij voorzien van kunstzinnige graffiti. 
 
Meer voorzieningen in de stad voor mooie graffiti kan kwaliteit bieden in de stad en illegaal spuiten 
mogelijk tegengaan. We benoemden daarvoor geschikte plekken als de Heus en in sommige gevallen 
ook (tijdelijke) bouwhekken. We hadden twee graffiti spuitplekken in onze gemeente beschikbaar, in 
Rosmalen bij De Hazelaar en één aan de Paardskerkhof. De locatie aan de Paardskerkhof is 
inmiddels vervallen door de ontwikkeling van woningbouw aldaar. Locatie De Hazelaar is op dit 
moment afgesloten vanwege het onwel worden op 12 april jl. van jonge sporters in de sporthal ten 
gevolge van dampen van de spuitbussen.  
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Nieuwe spuitplek 
We hebben met de graffiti kunstenaars van Kings of Colors de wensen, voorwaarden en 
mogelijkheden van een nieuwe graffiti spuitplek in beeld gebracht. Een van de wensen van en voor 
de gebruikers is een locatie waarbij openbaar vervoer in de buurt is.   
 
Bij de inventarisatie naar meer locaties kwam naar voren dat de meningen over graffitikunst/urban art 
nogal verschillen. Op zichzelf is deze uitkomst niet verrassend. Het is duidelijk dat deze kunstvorm 
nog met een imagoprobleem bij bewoners en bedrijven kampt. Het onderzoek naar meer locaties 
voor kleurrijke muurschilderingen op prominente plaatsen was daarmee niet gemakkelijk.  
Toch is de zoektocht uiteindelijk succesvol geweest. We vonden een nieuwe locatie bij de in 
ongebruik geraakte tunnels onder de Victorialaan nabij stadion de Vliert. Om de graffitikunstenaars 
nog meer mogelijkheden te bieden, plaatsten we 20 meter extra wanden. Met omwonenden en 
wijkraad zijn we vervolgens in gesprek gegaan om deze locatie en het gebruik hiervan toe te lichten 
en te horen hoe omwonenden hierover dachten. Daarna is het vergunningentraject doorlopen. Medio 
mei organiseren de kunstenaars van Kings of Colors op deze locatie een graffiti jam met jonge 
Bossche graffitikunstenaars en de buurt.  
 
Naast gemeentelijke panden en objecten als bruggen, viaducten en dergelijke is in onze zoektocht 
ook gekeken naar objecten van partners. Het is duidelijk dat de kunstvorm met een imagoprobleem 
kampt. Dit bleek ook uit de reacties van sommige bewoners en bedrijven rond de nieuwe 
graffitispuitplek in De Vliert. Veel bewoners associëren deze kunstvorm met verloedering en 
vandalisme. In goed overleg zijn er partners die wel de mogelijkheid bieden graffiti op hun objecten 
aan te brengen, maar men neemt geen rol in de verdere invulling of financiering van een dergelijk 
kunstwerk.   
Voor tijdelijke toepassingen bieden bouwschuttingen mogelijkheden.  
Wij blijven uiteraard graag bereid verbindingen te leggen tussen graffitikunstenaars en onze partners 
(woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars en andere partners). Tot heden heeft dat nog geen 
concreet resultaat opgeleverd. 
 
Locatie De Hazelaar 
De graffitiplek (wand aan de spoorzijde) bij sporthal De Hazelaar is uit voorzorg afgesloten nadat op 
12 april jl. jonge sporters in de sporthal onwel werden ten gevolge van dampen van de spuitbussen. 
Ondanks dat het spuiten binnen de door ons gestelde omgangsregels heeft plaatsgevonden, blijken 
verfdampen de sporthal binnen te kunnen komen. De functies graffiti en sport verhouden zich bij 
nader inzien toch niet goed tot elkaar. We willen een dergelijke situatie in de toekomst graag 
voorkomen. We hebben dan ook besloten deze locatie op te heffen.  
 
We streven er wel naar om, gezien de behoefte aan urban art én het tegengaan van illegale graffiti, in 
onze gemeente in ieder geval twee locaties beschikbaar te hebben voor graffitikunstenaars. Dit 
betekent dat wij opnieuw in overleg met de kunstenaars van Kings of Colors en andere 
belanghebbenden op zoek zullen gaan naar een nieuwe locatie.   
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en beschouwen hiermee de motie als 
afgehandeld. 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch, 
De secretaris,      De burgemeester, 
 
 
mr. drs. I.A.M. Woestenberg      mr. dr. A.G.J.M. Rombouts 
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Bijlage(n): 


