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Het Bolwerk Sint-Jan:

Vlakbij de Wilhelminabrug, ter hoogte van de Sint Jansstraat,
bevinden zich de noordelijke stadswallen van onze vestingstad.
In de veertiende eeuw was daar de ‘Koepoort’, dat was de
stadspoort richting het westen (Vlijmen). In de loop der tijd
werd het steeds duidelijker dat deze stadspoort een kwetsbare
plek was in de verdediging van de stad. Vandaar dat werd
besloten hier een driehoekig verdedigingswerk aan te leggen
met een nieuwe stadspoort: de ‘Sint-Janspoort’. In het jaar 1528
was het geheel klaar – het verdedigingswerk kreeg de naam
‘Bolwerk Sint-Jan’.
De gemeente ’s-Hertogenbosch zag de cultuur-historische waarde van
deze bijzondere plek en besloot daarom het bolwerk op de restanten van de
oude muurdelen te reconstrueren, zodat bezoekers deze oude entree van
’s-Hertogenbosch opnieuw zouden kunnen beleven. Ook werd er een eigentijds
infocentrum en horecagelegenheid aan toegevoegd. Het resultaat mag er zijn:
bezoekers van de stad zien op hun wandeling van NS-station naar de binnenstad
het prachtige bolwerk ter hoogte van de Wilhelminabrug in volle glorie.
Bolwerk Sint-Jan is met recht een nieuwe parel in de kroon van de stad
’s-Hertogenbosch. Het project kwam mede tot stand dankzij een bijdrage uit het
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en met steun van de provincie NoordBrabant en de Stichting Vestingwerken ’s-Hertogenbosch. Kring Vrienden van
’s-Hertogenbosch is blij dat het deze uitzonderlijke plek mag beheren als nieuw
infopunt voor bezoekers en bewoners van de stad.

• Is een infocentrum voor
bezoekers aan de stad
• Wordt in de loop van januari
2016 ingericht als een
cultuurhistorisch infocentrum
en een horecagelegenheid
• Vervangt de balie aan de
Molenstraat: boeken voor
Binnendieze- en andere
rondvaarten gebeurt voortaan
hier
• Begint vanaf 1 januari met een
‘proefperiode’, waarin speciaal
hiervoor opgeleide vrijwilligers
een belangrijke rol vervullen
• Heeft na deze proefperiode
als daadwerkelijke start van
activiteiten gekozen voor
1 april: het begin van het
vaarseizoen. Dan is behalve het
infopunt ook het verkooppunt
bemand
• Is rondom de opening van
de grote Jheronimus Bosch
tentoonstelling in februari ook
geopend als infopunt
• Is geopend bij de start van de
‘Bosch Experience Route’ op
4 maart
• Medio maart 2016 opent
streekrestaurant ‘Het
Bolwerk’ haar deuren in
het verdedigingswerk. Het
restaurant is zeven dagen per
week geopend voor ontbijt,
lunch en diner.
• Staat open voor kaartverkoop
ten behoeve van ‘derden’,
mits het cultuurhistorische
en/of cultuurtoeristische
activiteiten betreft (dus geen
restaurants e.d.)
• Heeft de bedoeling om in de
nabije toekomst ook combitickets te verkopen voor andere
culturele activiteiten
• Verschaft ter plekke ook
info over de geschiedenis
van het Bolwerk en over
archeologische vondsten
• Is vanaf 1 april zeven dagen per
week geopend
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