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Voorwoord
Vanaf februari 2013 is door burgers en belanghebbenden met groot enthousiasme 
bijgedragen aan een visie op de toekomst van Fort Isabella. Het heeft geleid tot 
een uitkomst die betrokkenen nu al met trots vervult: VERSTERKEN! 

Één woord waarin alles samenkomt wat Fort Isabella zo bijzonder en uniek 
maakt. Één woord dat uiting geeft aan de inspirerende en verbindende betekenis 
van het eindresultaat. Één woord dat symbool staat voor het samenbrengen  
van (schijnbaar) tegengestelde belangen gedurende het proces. Kortom, één 
woord dat de zuurstof duidt in de toekomstige ontwikkeling van Fort Isabella. 

We zijn dan ook vol vertrouwen dat onze uitkomsten andere belanghebbenden 
gaan helpen om samen(!) de schouders te zetten onder de toekomstige  
ontwikkeling van Fort Isabella. Met haar openlijke steun en bijdrage aan  
dit maatschappelijk initiatief heeft de gemeente Vught hier al een belangrijke 
voorbeeldfunctie in vervuld. 

We willen alle betrokkenen bij het maatschappelijk initiatief danken voor hun 
bijdrage. Bovenal wensen we iedereen veel inspiratie en toewijding toe in het 
‘versterken’ van Fort Isabella!                 

Floris van Puijenbroek & Jan Snelders     
(vaandeldragers namens regiegroep ‘Force Isabella’)
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Inleiding
Dit document doet verslag van het maatschappelijk initiatief gericht  
op de ontwikkeling van een toekomstvisie voor ‘Fort Isabella’ in Vught.

Het maatschappelijk initiatief is begin 2013 ontstaan uit een oproep van  
de gemeente Vught. Aanleiding was het besluit van de gemeente Vught  
om het eerste recht op koop van ‘Fort Isabella’ met 5 jaar te verlengen.  
Dat bood tegelijkertijd ruimte aan maatschappelijk betrokkenen om mee  
te denken over het toekomstige gebruik van ‘Fort Isabella’. 

Daarbij ontbrak het niet aan concrete en inspirerende ideeën. Wel ontstond  
al snel de behoefte om al die ideeën duurzaam met elkaar te verbinden.  
Het maatschappelijk initiatief heeft die behoefte beetgepakt en zich tot doel 
gesteld tot een gedeeld en wenkend toekomstperspectief te komen voor  
Fort Isabella. De uitkomsten worden hierna toegelicht.

Wil je naar aanleiding van dit document meer informatie en/of op de hoogte 
blijven van ontwikkeling, neem dan een kijkje op: 
www.fortisabella.nl 
www.linkedin.com/groups/fort-isabella-4893090
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De visie
Fort Isabella is van oudsher een plek waar mensen en zaken (on)bewust  
samenkomen. Het is daarom niet verwonderlijk dat in de vele dialogen over 
Fort Isabella VERSTERKEN telkens weer komt bovendrijven als centrale  
thematiek.
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In de context van Fort Isabella heeft 
‘versterken’ zowel een letterlijke als 
figuurlijke betekenis, namelijk:
•  Een ‘versterkte’ plek (o.a. de (teruggetrokken) ligging, de fortificaties,  

de kazernegebouwen)
•  Een ‘versterkende’ plek (o.a. de (historische) betekenis voor mensen,  

de ecologische dynamiek)  
 Beide betekenissen zijn na afloop van dit hoofdstuk verwoord in toepasselijk  
poëzie door betrokkenen in het proces.

 Rondom het thema versterken zijn door betrokkenen diverse (sub)thema’s  
benoemd die zijn terug te brengen tot: 
•  Verblijven (wonen, huisvesten, zorgen)
•  Verdedigen (beschermen, bewaken, terugtrekken) 
•  Vormen (leren, trainen, ervaren, ontwikkelen) 
•  Verbinden (ontmoeten, delen, ‘herbronnen’)
•  Ondernemen (regionaal, duurzaam, vakmanschap) 

Deze thema’s komen terug in het onderstaande wapenschild  
dat voor het maatschappelijk initiatief is ontwikkeld.
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‘Versterkte Plek’
De vooruitgeschoven grenspost, 
de gatekeeper, ter bescherming
Tussen hier en daar kom je mij tegen. Gevangen tussen de drassige landen van 
onzekerheid ben ik de toegang tot die andere wereld waar jij zo naar verlangt. 
Ik wil je oh zo graag een doorgang verlenen, maar dan heb je mij wel eerst  
te betreden. Ik kom op je weg, je kunt niet om me heen, je moet juist door mij 
heen. En jij niet alleen. Nee, een ieder tussen hier en daar. Groot of klein, arm 
of rijk. Een ieder komt hier doorheen. Ik ben een plek van iedereen. Toch vindt 
er in mij een scheiding plaats, wie mag naar daar en wie blijft hier en gaat 
terug? De weging van bedoelingen, van intenties en van voornemens. Kloppen 
die al met het hart? Waarom wil jij van hier naar daar? Ik vraag het je! Geef 
antwoord! Laat zien jezelf! Ik duld geen verhullingen, geen onjuiste en onware 
beweringen. Ik durf het aan, ik confronteer, ik vraag door, ik onderzoek, ik ben 
niet bang voor jou. Ik vraag je, wees eerlijk naar mij, dan ben ik dat naar jou. 
Want ik ben Isabella, de bewaakte poort tussen hier en daar. 

Wieteke Hassing
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‘Versterkende Plek’
Het fort als eigen wereld, de kazerne, 

militaire vorming, dienstplicht
Wees welkom, wees welkom in mijn schoot. Kom binnen en betreed mij.  
Kom in mij, in mijn kleine wereld in de wereld. Waar alles even naar binnen 
keert en die draait om zijn eigen as. Verblijf in mij en zie, je bent er met  
de ander en nog vele anderen. Zij zijn eigenlijk net als jij. Je bent er samen  
en nooit alleen. Broeders, kameraden, lotgenoten. Mijn schoot is groot en warm 
en bewoond. Voed je aan mij en ik vorm je zoals alleen ik dat kan. Met mijn  
regels en mijn gewoonten, of je wilt of niet. Want wil je kunnen blijven in mij, 
dan wordt je deels van mij. Ik draag je in mijn schoot. Door symbiose kunnen 
wij ontstaan en waarborgen wij ons bestaan. Een mechanisme in een mechanisme, 
een lichaam in een lichaam. Toch, jij bent jij en ik ben ik. Wat is gelijk? Wat  
is uniek? Betreed mij, verblijf in mij, maar ga ook weer van mij heen. Laat geen 
tranen en maak je geen illusies: ik ben Isabella, ik draag jouw wereld in mijn 
schoot.

Wieteke Hassing
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De uitgangspunten
De dialogen over Fort Isabella  
brachten meerdere, gedeelde drijfveren  
(kernwaarden) onder betrokkenen  
aan het licht:
 
•  Fort Isabella verdient een relevante functie met toekomstwaarde gebaseerd 

op haar strategische ligging, ruimtelijke kwaliteit en historische en ecologische 
waarde.

•  Fort Isabella is meer dan alleen de huidige ‘Isabella Kazerne’. Hiertoe behoren 
ook de de omliggende gronden en vestingwerken die onderdeel zijn van  
het voormalige fort.

•  Fort Isabella valt weliswaar binnen de gemeentegrenzen van Vught. Maar 
voor de toekomstige ontwikkeling van Fort Isabella is ook medewerking  
en draagvlak vereist van andere, invloedrijke actoren, zoals: gemeente 
’s-Hertogenbosch, provincie Noord Brabant, ecologische en cultuurhistorische 
belangengroepen en (duurzame) investeerders. 

•  Fort Isabella heeft behoefte aan een gedeelde en gedragen visie op de  
toekomstige ontwikkeling, om initiatieven logisch te verbinden en risico’s  
te spreiden.

•  Tezamen vormen deze drijfveren een waardevol vertrekpunt voor  
de toekomstige betrokkenen bij en de ontwikkeling van Fort Isabella. 
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De Concretisering
Om de veelheid aan ideeën voor de toekomstige invulling van Fort Isabella niet 
verloren te laten gaan, volgt hierna een overzicht van alle initiatieven die voorbij 
zijn gekomen.

Ondernemerschap
•  Zorg- en revalidatiecentrum
•  Hotel en/of Bed & Breakfast
•  Horeca (o.a. ’t Stroopsoldaatje!)
•  School / academie (met campus)
•  Buitenschoolse opvang
•  Dierenkliniek

Cultuurhistorie
•  Onderdeel Bossche vestingwerken
•  Onderdeel van de Frederik-Hendrik linie (informatiecentrum)
•  Onderdeel van rondvaarten ’s-Hertogenbosch
•  Cultuureducatie (o.a. archeologie, muziek/theater)
•  Theater- & muzieklocatie (o.a. Boulevard!)
•  Cultuurhistorie en ecologie verbinden 
•  Vergroten toegankelijkheid wandelaars en fietsers, door:
	 •  Fiets- en wandelbrug over Drongelens kanaal 
	 •  Fiets- en wandelpad over Fort Isabella
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Ecologie
•  Natuurwandeling i.c.m. ecologische verbindingszone)
•  Natuureducatie (i.s.m. HAS)
•  Natuurspeelplaats voor kinderen
•  Moes- & pluktuin
•  Ontwikkeling waterecologie (tussen vestingwallen)
•  Versterking van ecologische verbindingszone tussen de Bossche Broek,  

de Vughtse Heide en de Gement.

Wonen
•  Woningen en/of appartementen
•  Woongemeenschappen 
•  Ouderen (Kilimanjaro)
•  Jongeren (inclusief studenten)
•  Zelfvoorzienende leefgemeenschappen

Ontwikkeling
•  Onderwijsinstellingen (gericht op behoeften Fort Isabella)
•  Opleidingen (gericht op persoonlijke ontwikkeling & welzijn
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Aanpak
Hierna volgt een beknopte weergave van de aanpak die is gevolgd  
om te komen tot de voorgaande resultaten. Voor een uitgebreide toelichting 
wordt verwezen naar het oorspronkelijke plan van aanpak op de website. 

Het maatschappelijk initiatief ‘Force Isabella’ is gecoördineerd vanuit een  
regiegroep met 7 diverse betrokkenen van het eerste uur. De regiegroep  
heeft 4 bijeenkomsten voorbereid en gefaciliteerd met betrokken burgers  
en belanghebbenden. Hierbij is vooral stilgestaan bij de toekomstige betekenis  
en bestemming van Fort Isabella en (on)mogelijkheden om die te verwezenlijken. 

Het maatschappelijk initiatief ‘Force Isabella’ levert een toekomstperspectief  
(visie) op het toekomstige gebruik van Fort Isabella. Daarnaast is nagedacht 
over hoe dat toekomstperspectief te verwezenlijken. 

De resultaten zijn aangeboden aan direct betrokkenen zoals, burgers, gemeenten 
(m.n. Vught en ’s-Hertogenbosch) de provincie en geïnteresseerde belanghebbenden. 
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Vervolg
De volgende stap is het ontwikkelen van een plan dat concreet invulling gaat geven 
aan de gepresenteerde visie. Een plan dat geïnteresseerden over de lijn gaat trekken 
om te participeren in de geplande ontwikkeling van ‘Fort Isabella’ (nb. lopende het 
proces hebben al tientallen geïnteresseerden aangegeven te willen participeren).

Belangrijke aandachtspunten voor 
het vervolgproces zijn:
•  Verbinden van het maatschappelijk initiatief ‘Force Isabella’ met andere  

initiatieven (m.n. werkgroep ecologie & cultuurhistorie en geïnteresseerde 
(markt) partijen die zich bij de gemeente Vught hebben gemeld)

•  Belangrijke belanghebbenden en (initiële) investeerders onderschrijven de visie  
en steunen het plan

•  Ondernemers participeren in Fort Isabella (activiteiten en geldstromen genereren 
t.b.v. groei) 

•  Bewaken en verankeren van de visie op Fort Isabella
•  Duidelijkheid scheppen over het (toekomstige) eigenaarschap van Fort Isabella
•  Inmiddels zijn door de vaandeldragers gesprekken gepland met de belangrijkste 

belanghebbenden om het proces van planvorming op te starten en een succesvol 
vervolg te geven.



W: fortisabella.nl  15

Grafisch ontwerp:
Studio Daad
www.studiodaad.nl


