
Het stadsdeel Rosmalen ligt ten 

oosten van de rijksweg A2 en bestaat 

uit Rosmalen zuid en Rosmalen 

noord. Het oorspronkelijke zanddorp 

Rosmalen is vanaf eind jaren vijftig  

fors gegroeid als forensendorp.  

De spoorlijn vormt de grens tussen  

de wijken Rosmalen zuid en Rosmalen 

noord. In Rosmalen noord wonen 

bijna 12.400 inwoners, met naar 

verhouding minder 20 t/m 44 

jarigen (25%) dan gemiddeld in 

’s-Hertogenbosch (33%). Drie kwart 

van de woningen is tussen 1970 en 

2004 gebouwd. 

Rosmalen 
noord
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Op alle zes de thema’s samen scoort Rosmalen noord,  

ten opzichte van de andere wijken in ’s-Hertogenbosch, in 2018 

‘gemiddeld’. Positieve uitzondering is het thema samenleven;  

dit komt vooral door de sterke aspecten voorzieningen en binding. 

Rosmalen noord 

Situatie 2018: gemiddeld

De tevredenheid van bewoners met de winkels voor dagelijkse 

boodschappen, de voorzieningen voor ouderen, die voor jongeren 

en de speelmogelijkheden voor kinderen, is ‘bovengemiddeld’. 

Een andere sterke uitkomst zien we bij het aspect binding met de 

buurt. Dit kan verklaard worden doordat relatief veel bewoners 

zich medeverantwoordelijk voelen voor de leefbaarheid in de 

buurt en de verhuismobiliteit er vrij laag is. Een andere positieve 

uitschieter is het aspect veiligheid: de score op de veiligheidsindex 

is relatief laag (hoe lager, hoe veiliger) en weinig bewoners 

ervaren er sociale overlast. Daarnaast laten de uitkomsten zien 

dat bewoners tevreden zijn met het basisonderwijs in de buurt. 

Tot slot wonen er in Rosmalen noord naar verhouding weinig 

huishoudens met een inkomen onder de lage-inkomensgrens, 

staan er vrij veel (dure) koopwoningen in deze wijk en beoordelen 

bewoners hun woning met een goed rapportcijfer (8,1). 
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Rosmalen noord heeft zich de afgelopen twee jaren, ten opzichte 

van de andere wijken in ’s-Hertogenbosch, in totaal ‘gemiddeld’ 

ontwikkeld. Er zijn zowel gunstige als ongunstige uitschieters.  

Een gunstige uitschieter is het thema woonomgeving. Dit komt  

doordat bewoners meer tevreden zijn over het openbaar groen, 

de parkeergelegenheid en hun woonomgeving in het algemeen 

vergeleken met 2016. Daarnaast is in Rosmalen noord de 

gemiddelde woningwaarde sterker gestegen dan gemiddeld 

in de andere wijken. Andere gunstige uitkomsten zien we bij 

de aspecten voorzieningen en cultuur. De tevredenheid met de 

speelmogelijkheden voor kinderen is bijvoorbeeld toegenomen. 

Ook bezoeken bewoners vaker culturele activiteiten, zoals een 

voorstelling, bioscoop of muziekconcert. 

De thema’s zorg en bewoners vallen in ongunstige zin op.  

Relatief minder bewoners beoordelen de eigen gezondheid 

met ‘(zeer) goed’ of ‘uitstekend’. Dit kan misschien verklaard 

worden door een andere ontwikkeling: het aandeel 75-plussers 

is er sterker gegroeid dan gemiddeld (samenstelling). Tot slot 

zien we bij het aspect sport dat er sprake is van een afname 

van het aandeel sporters en van bewoners dat lid is van een 

sportvereniging.

Rosmalen noord 

Ontwikkeling 2016 - 2018: 
gemiddeld
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90,1 79,7

%  Nederlandse achtergrond

6,0 8,9

%  Westerse  
migratie achtergrond

3,8 11,4

%  Niet-westerse  
migratieachtergrond

Bewoners Rosmalen noord ’s-Hertogenbosch

Aantal inwoners 12.368 153.452

% 0 t/m 19 jaar 22,1 21,4

% 20 t/m 64 jaar 58,8 61,1

% 65 jaar en ouder 19,0 17,5

Gemiddeld huishoudensinkomen (€) 30.100 28.400

% Huishoudens onder lage-inkomensgrens 4,5 8,5

% Bijstandsuitkeringen (BUIG) 4 7

% Werkzoekenden zonder baan 4 6

Samenleven

% Tevreden winkels dagelijkse boodschappen 91 84

% Tevreden speelmogelijkheden kinderen 79 70

% Tevreden voorzieningen jongeren 36 30

% Tevreden voorzieningen ouderen 50 36

% Prettig omgaan met elkaar 76 71

Verhuismobiliteit 9 13

% Medeverantwoordelijk leefbaarheid buurt 76 72

Actief

% Actieve inzet in de buurt 25 26

% Lid sportvereniging 28 31

% Bezoekers voorstelling 46 43

% Bezoekers bioscoop 60 58

% Bezoekers muziekconcert 39 36

% Bezoekers dance-/houseparty 12 12

% Bezoekers museum 42 46

Wijk in cijfers 
2018

3,4 3,7

% Eenoudergezin

7,4 7,2

Rapportcijfer tolerantie

7,1 6,8

 Rapportcijfer contact  
buurtgenoten

7,3 7,1

% 75 jaar en ouder

67 73

%  Sport minimaal maandelijks

41 39

% Vrijwilligers



Wijk- en buurtmonitor 2018 - Rosmalen noord  |  6

Leren Rosmalen noord ’s-Hertogenbosch

Aantal inwoners 0 t/m 26 jaar 3.636 46.526

% 0 t/m 3 jaar 3,8 4,2

% 4 t/m 12 jaar 8,7 9,6

% 13 t/m 17 jaar 6,8 5,4

% 18 t/m 22 jaar 6,2 5,8

% 23 t/m 26 jaar 3,9 5,4

Zorg

% Tevreden gezondheid 87 86

%  Beperkt voelen door gezondheid  
bij dagelijkse bezigheden

17 20

%  Max. 1x per maand sociale contacten 6 7

% Voor hulp terecht bij sociaal netwerk 65 67

Woonomgeving

Aantal woningen 5.250 69.907

% t/m 1944 3,6 10,6

% 1945 t/m 1969 18,9 25,2

% 1970 t/m 1989 51,2 33,6

% 1990 t/m 2004 24,3 17,5

% 2005 t/m 2016 2,0 13,1

Gemiddelde WOZ-waarde (€) 277.920 239.560

% Koopwoningen 74,9 57,6

Schaalscore verloedering 2,6 3,1

% Tevreden openbaar groen 77 78

%  Tevreden parkeergelegenheid 60 57

Schaalscore sociale overlast 0,9 1,8

Gem. CO2-uitstoot huishoudens (kg) 4.600 3.850

40 29

%  Denkt binnen 5 jaar  
elektrische fiets  
te hebben

56 49

%  Tevreden verkeersveiligheid 
in buurt

87 76

%  Tevreden basisonderwijs

27 23

% Mantelzorgers

1.508 11.808

Landoppervlak (ha.)

8,1 7,9

Rapportcijfer woning

7,7 7,5

Rapportcijfer woonomgeving

0,7 2,2

%  Voelt zich vaak onveilig

45 93

Veiligheidsindex

7,9 7,9

Rapportcijfer geluk

veilig

onveilig



’t Ven ligt ten westen van het 

centrum van Rosmalen. Het is 

een echte woonbuurt met een 

gevarieerd woningaanbod.  

’t Ven1.

De buurt telt bijna 2.250 inwoners, waaronder relatief 

veel 65-plussers (27%). Zo’n 80% van de woningen is een 

koopwoning. De meeste woningen in deze buurt dateren uit 

de periode 1945 – 1989. 
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Op alle zes de thema’s samen scoort ‘t Ven, ten opzichte van  

de andere buurten in ’s-Hertogenbosch, in 2018 ‘gemiddeld’.  

Het thema samenleven heeft een ‘bovengemiddelde’ 

score. Bewoners zijn meer tevreden dan gemiddeld met de 

speelmogelijkheden voor kinderen en de voorzieningen voor 

‘t Ven 

Situatie 2018: gemiddeld

ouderen in de buurt. Het Steunpunt ‘Van Meeuwenhof’ voor 

ouderen ligt dan ook dichtbij. Ook kan meespelen dat het 

‘Beweegpark ’t Ven’ is aangelegd, ingericht met sporttoestellen 

om de openbare ruimte beweegvriendelijker te maken en senioren 

te stimuleren om in beweging te blijven. Daarnaast voelen relatief 

veel bewoners zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid 

in de buurt. Bij het aspect veiligheid zien we een lage score op 

de veiligheidsindex (hoe lager, hoe veiliger) en dat bewoners 

weinig sociale overlast ervaren in de buurt. Overigens is bij het 

thema zorg het aandeel bewoners dat voor hulp in het dagelijks 

leven terecht kan bij hun sociaal netwerk, lager dan gemiddeld. 

Ondanks dat ontmoet slechts een klein deel van de bewoners 

hooguit één keer per maand familie of vrienden.
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‘t Ven heeft zich de afgelopen twee jaren, ten opzichte van de 

andere buurten in ’s-Hertogenbosch, ‘ongunstig’ ontwikkeld.  

Bij het thema bewoners groeide een aantal (potentieel) kwetsbare 

groepen voor armoede of eenzaamheid meer dan gemiddeld. 

Denk aan het aandeel huishoudens met een inkomen onder de 

lage-inkomensgrens, eenoudergezinnen en 75-plussers.  

De aspecten maatschappelijke inzet, voortgezet onderwijs en 

sociaal netwerk vallen verder op. Er is namelijk sprake van een 

afname van het aandeel bewoners dat vrijwilligerswerk doet. 

Ten aanzien van voortgezet onderwijs volgen minder 15-jarigen 

onderwijs op havo/vwo niveau en is er meer geregistreerd 

schoolverzuim* onder 13 t/m 17 jarigen. Wat betreft sociaal 

netwerk geven relatief minder bewoners aan voor hulp in het 

dagelijks leven terecht te kunnen bij familie of vrienden.  

In positieve zin valt op dat bewoners vergeleken met 2016 meer 

tevreden zijn met de speelmogelijkheden voor kinderen en het 

openbaar groen in de buurt.

‘t Ven 

Ontwikkeling 2016 - 2018: 
ongunstig
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*  Dit kan betekenen dat er daadwerkelijk meer verzuim is, maar het kan ook zijn  
dat het verzuim beter wordt gesignaleerd en geregistreerd.
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Bewoners ‘t Ven ’s-Hertogenbosch

Aantal inwoners 2.241 153.452

% 0 t/m 19 jaar 20,7 21,4

% 20 t/m 64 jaar 52,8 61,1

% 65 jaar en ouder 26,6 17,5

Inkomen

Gemiddeld huishoudensinkomen (€) 29.500 28.400

%  Huishoudens onder lage-inkomensgrens 4,2 8,5

% Bijstandsuitkeringen (BUIG) 4 7

% Werkzoekenden zonder baan 3 6

Woningen

Aantal woningen 969 69.907

% t/m 1944 3,8 10,6

% 1945 t/m 1969 52,3 25,2

% 1970 t/m 1989 36,9 33,6

% 1990 t/m 2004 2,9 17,5

% 2005 t/m 2016 4,0 13,1

Gemiddelde WOZ-waarde (€) 264.200 239.560

% Koopwoningen 81,0 57,6

Oppervlakte

Landoppervlak (ha.) 52 11.808

Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 43,5 12,9

 Rapportcijfers

   Contact met  

buurtgenoten 7,3 / 6,8

  Tolerantie 7,4 / 7,2

  Geluk 7,8 / 7,9

  Woning 8,0 / 7,9

  Woonomgeving 7,6 / 7,5

Buurt in cijfers 
2018

11,6 7,1

% 75 jaar en ouder

91,3 79,7

%  Nederlandse achtergrond

5,4 8,9

%  Westerse  
migratie achtergrond

3,4 11,4

%  Niet-westerse  
migratieachtergrond

2,5 3,7

% Eenoudergezin



De buurt Rosmalen centrum is in 

feite de oude dorpskern Rosmalen. 

De Sint-Lambertus kerk vormt 

een bekend punt. Rond het 

plein aan de Driesprong ligt het 

lokale winkelgebied met enkele 

horecavestigingen. 

Rosmalen
centrum

2. Ook het station Rosmalen ligt in deze buurt. In Rosmalen 

centrum wonen zo’n 1.450 inwoners, waarvan een derde  

65 jaar of ouder is. De helft van de woningen is in de periode 

1970 – 1989 gebouwd. 
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Op alle zes de thema’s samen scoort Rosmalen centrum,  

ten opzichte van de andere buurten in ’s-Hertogenbosch,  

in 2018 ‘gemiddeld’. Het thema zorg heeft een ‘boven-

gemiddelde’ uitkomst, met name door het aspect sociaal netwerk. 

Relatief veel bewoners kunnen voor hulp in het dagelijkse leven 

Rosmalen centrum 

Situatie 2018: gemiddeld

terecht bij familie of vrienden. En daar maken ze ook regelmatig 

gebruik van. Het aandeel bewoners dat mantelzorg geeft,  

is bovendien hoger dan gemiddeld. Het aspect maatschappelijke 

inzet valt tevens in positieve zin op. Vrijwilligerswerk en zich actief 

inzetten voor de eigen buurt, doen bewoners relatief vaak.  

Andere positieve uitschieters zijn dat relatief veel bewoners lid 

zijn van een sportvereniging en dat het merendeel de eigen 

gezondheid met ‘(zeer) goed’ of ‘uitstekend’ beoordeelt.  

Ook geven ze voor hun woning een goed rapportcijfer, namelijk 

een 8,4. De tevredenheid met de voorzieningen voor ouderen 

is in Rosmalen centrum zelfs het hoogst van alle buurten 

in ’s-Hertogenbosch. Ook met de winkels voor dagelijkse 

boodschappen zijn bewoners erg tevreden. Wellicht komt dit 

door de aanwezigheid van het lokale winkelgebied en het 

Steunpunt ‘Van Meeuwenhof’ voor ouderen. De tevredenheid 

met de voorzieningen voor jongeren, de speelmogelijkheden 

voor kinderen en het openbaar groen in de buurt, ligt beneden 

gemiddeld. 
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Rosmalen centrum heeft zich de afgelopen twee jaren,  

ten opzichte van de andere buurten in ’s-Hertogenbosch, 

‘gunstig’ ontwikkeld. Dit komt met name door de thema’s leren, 

zorg en woonomgeving. In vergelijking met twee jaar geleden 

zijn meer bewoners tevreden over het basisonderwijs in de 

buurt. Ook steeg het aandeel 18 t/m 22 jarigen dat in het bezit 

is van een startkwalificatie. De ontwikkelingen op de meeste 

andere indicatoren bij leren zijn ook iets beter dan gemiddeld, 

waardoor de totaalscore voor leren ‘gunstig’ is. Bij het thema 

zorg beoordelen bewoners de eigen gezondheid vaker met 

‘(zeer) goed’ of ‘uitstekend’ vergeleken met 2016. Ook kunnen 

ze voor hulp in het dagelijks leven vaker terecht bij hun sociaal 

netwerk. Ten aanzien van de woonomgeving is vooral het aspect 

veiligheid verbeterd, zowel qua veiligheidsbeleving (gemeten in 

najaar 2017) als politieregistraties. Bewoners ervaren er tevens 

minder sociale overlast in de buurt en ze zijn er relatief tevredener 

met de parkeergelegenheid. Het rapportcijfer dat ze geven voor 

hun woning is gestegen van een 8,0 naar een 8,4. Verder zetten 

bewoners zich vaker actief in voor hun buurt, dit blijkt uit het 

aspect maatschappelijke inzet.  

Rosmalen centrum 

Ontwikkeling 2016 - 2018: 
gunstig
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Bewoners Rosmalen  
centrum ’s-Hertogenbosch

Aantal inwoners 1.456 153.452

% 0 t/m 19 jaar 12,9 21,4

% 20 t/m 64 jaar 53,5 61,1

% 65 jaar en ouder 33,6 17,5

Inkomen

Gemiddeld huishoudensinkomen (€) 27.600 28.400

%  Huishoudens onder lage-inkomensgrens 5,5 8,5

% Bijstandsuitkeringen (BUIG) 5 7

% Werkzoekenden zonder baan 5 6

Woningen

Aantal woningen 787 69.907

% t/m 1944 8,1 10,6

% 1945 t/m 1969 15,4 25,2

% 1970 t/m 1989 50,6 33,6

% 1990 t/m 2004 20,7 17,5

% 2005 t/m 2016 5,2 13,1

Gemiddelde WOZ-waarde (€) 256.150 239.560

% Koopwoningen 69,0 57,6

Oppervlakte

Landoppervlak (ha.) 40 11.808

Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 36,6 12,9

 Rapportcijfers

   Contact met  

buurtgenoten 7,0 / 6,8

  Tolerantie 7,7 / 7,2

  Geluk 8,1 / 7,9

  Woning 8,4 / 7,9

  Woonomgeving 7,9 / 7,5

Buurt in cijfers 
2018

17,2 7,1

% 75 jaar en ouder

91,3 79,7

%  Nederlandse achtergrond

5,4 8,9

%  Westerse  
migratie achtergrond

3,3 11,4

%  Niet-westerse  
migratieachtergrond

2,1 3,7

% Eenoudergezin



Hondsberg ligt ten oosten van  

het centrum van Rosmalen.  

De zuidgrens wordt gevormd door 

de spoorlijn. Deze woonbuurt 

kenmerkt zich door een afwisselend 

stratenpatroon en bewoning. 

Hondsberg3.

Het inwoneraantal ligt op zo’n 2.200 inwoners, met 

relatief minder 20 t/m 44 jarigen (24%) dan gemiddeld in 

’s-Hertogenbosch (33%). Ruim 70% van de woningen is een 

koopwoning. Twee derde van alle woningen is in de periode 

1970 – 1989 gebouwd. 
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Op alle zes de thema’s samen scoort Hondsberg, ten opzichte 

van de andere buurten in ’s-Hertogenbosch, in 2018 ‘gemiddeld’. 

Positieve uitzondering is het thema samenleven. Er is een hoge 

tevredenheid van bewoners met voorzieningen voor ouderen 

in de buurt. Het Steunpunt ‘Van Meeuwenhof’ voor ouderen 

Hondsberg 

Situatie 2018: gemiddeld

ligt dan ook vlakbij. Daarnaast voelen relatief veel bewoners 

zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt. 

Ook de andere indicatoren bij samenleven doen het iets beter 

dan gemiddeld, waardoor de totaalscore voor dit thema 

‘bovengemiddeld’ is. 

Bij de overige thema’s en aspecten zijn de uitkomsten 

vergelijkbaar met het gemiddelde in ’s-Hertogenbosch. Als we 

verder inzoomen, valt daar op dat relatief veel 18 t/m 22 jarigen 

in het bezit zijn van een startkwalificatie (voortgezet onderwijs) 

en dat weinig bewoners sociale overlast ervaren in de buurt 

(veiligheid). Verder verlenen vrij veel bewoners mantelzorg en zijn 

bewoners over het algemeen gelukkig met hun leven. Ze geven 

namelijk een 8,1 als rapportcijfer voor hun geluk.
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De buurt Hondsberg heeft zich de afgelopen twee jaren,  

ten opzichte van de andere buurten in ’s-Hertogenbosch, 

‘gemiddeld’ ontwikkeld. Eén aspect van het thema actief laat 

een gunstige ontwikkeling zien: maatschappelijke inzet. Dit is te 

verklaren doordat met name het aandeel bewoners dat zich actief 

inzet voor de eigen buurt, sterk is toegenomen. 

De overige thema’s en aspecten laten een gemiddelde 

ontwikkeling zien. Als we daar kijken naar de achterliggende 

indicatoren, zien we dat bewoners meer tevreden zijn met de 

speelmogelijkheden voor kinderen. Ook voelen bewoners zich 

vaker medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt. 

Bij het thema leren zijn relatief meer 18 t/m 22 jarigen in het 

bezit van een startkwalificatie. In de negatieve zin valt op, dat 

het aandeel huishoudens met een inkomen onder de lage-

inkomensgrens meer dan gemiddeld is toegenomen. Deze groep 

is in Hondsberg echter nog altijd kleiner (4,9%) dan gemiddeld in 

’s-Hertogenbosch (8,5%).

Hondsberg 

Ontwikkeling 2016 - 2018: 
gemiddeld
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Bewoners Hondsberg ’s-Hertogenbosch

Aantal inwoners 2.199 153.452

% 0 t/m 19 jaar 21,2 21,4

% 20 t/m 64 jaar 54,6 61,1

% 65 jaar en ouder 24,2 17,5

Inkomen

Gemiddeld huishoudensinkomen (€) 28.700 28.400

%  Huishoudens onder lage-inkomensgrens 4,9 8,5

% Bijstandsuitkeringen (BUIG) 4 7

% Werkzoekenden zonder baan 5 6

Woningen

Aantal woningen 1.006 69.907

% t/m 1944 2,8 10,6

% 1945 t/m 1969 24,9 25,2

% 1970 t/m 1989 67,6 33,6

% 1990 t/m 2004 4,2 17,5

% 2005 t/m 2016 0,6 13,1

Gemiddelde WOZ-waarde (€) 269.510 239.560

% Koopwoningen 71,5 57,6

Oppervlakte

Landoppervlak (ha.) 57 11.808

Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 38,9 12,9

 Rapportcijfers

   Contact met  

buurtgenoten 7,2 / 6,8

  Tolerantie 7,4 / 7,2

  Geluk 8,1 / 7,9

  Woning 8,0 / 7,9

  Woonomgeving 7,5 / 7,5

Buurt in cijfers 
2018

8,6 7,1

% 75 jaar en ouder

90,3 79,7

%  Nederlandse achtergrond

6,5 8,9

%  Westerse  
migratie achtergrond

3,3 11,4

%  Niet-westerse  
migratieachtergrond

2,5 3,7

% Eenoudergezin



De buurt Kruisstraat ligt in het 

oosten van Rosmalen noord.  

Deze plattelandsbuurt wordt 

gekenmerkt door lintbebouwing aan 

de Kruisstraat. Daarnaast staan er 

woningen aan de Vliertwijksestraat. 

Kruisstraat4.

Bijna alle woningen zijn (relatief dure) koopwoningen.  

In Kruisstraat wonen ongeveer 550 inwoners, naar verhouding 

veel 45 t/m 64 jarigen (37%) en weinig 20 t/m 44 jarigen 

(23%). Het is een dunbevolkte buurt. 
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Op alle zes de thema’s samen scoort Kruisstraat, ten opzichte van 

de andere buurten in ’s-Hertogenbosch, in 2018 ‘gemiddeld’. 

Hetzelfde geldt voor elk afzonderlijk thema. Twee achterliggende 

aspecten hebben een ‘beneden gemiddelde’ uitkomst: sport en 

basisonderwijs. Het aandeel bewoners dat regelmatig sport of lid 

Kruisstraat 

Situatie 2018: gemiddeld

is van een sportvereniging, is er lager dan gemiddeld. Dit geldt 

ook voor de tevredenheid met het basisonderwijs in de buurt. 

Waarschijnlijk komt dit omdat de enige basisschool in Kruisstraat 

gesloten is. Overigens zijn relatief veel 18 t/m 22 jarigen in het 

bezit van een startkwalificatie. 

De andere thema’s en aspecten scoren gemiddeld. Als we 

daar verder inzoomen, valt op dat relatief veel bewoners 

vrijwilligerswerk doen, ze veelal hun familie of vrienden regel-  

matig ontmoeten en dat de score op de veiligheidsindex laag is  

(hoe lager, hoe veiliger). Er staan in Kruisstraat naar verhouding 

relatief veel (dure) koopwoningen, die door bewoners met een 

goed rapportcijfer (8,1) beoordeeld worden. De tevredenheid  

met de winkels voor dagelijkse boodschappen is er wel lager  

dan gemiddeld. 
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Kruisstraat 

Ontwikkeling 2016 - 2018: 
gemiddeld
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*  Dit kan betekenen dat er daadwerkelijk minder verzuim is, maar het kan ook te 
maken hebben met verschillen in signalering en registratie van het verzuim.

Kruisstraat heeft zich de afgelopen twee jaren, ten opzichte van 

de andere buurten in ’s-Hertogenbosch, ‘gemiddeld’ ontwikkeld. 

Gunstige uitschieter is het thema leren. De reden hiervan is 

dat relatief meer 18 t/m 22 jarigen in het bezit zijn van een 

startkwalificatie en het geregistreerde schoolverzuim* onder  

13 t/m 17 jarigen lager is geworden. Verder zijn bewoners meer 

tevreden over het basisonderwijs dan in 2016. De basisschool 

in deze buurt staat leeg, maar de kinderen in Kruisstraat gaan 

al enkele jaren naar scholen in andere buurten. De aspecten 

voorzieningen en gezondheid ontwikkelen zich ook gunstig. 

De tevredenheid met de speelmogelijkheden voor kinderen en 

voorzieningen voor jongeren is toegenomen. Daarnaast voelen 

bewoners zich minder beperkt door hun gezondheid bij dagelijkse 

bezigheden. Bovendien kunnen ze voor hulp in het dagelijks leven 

vaker terecht bij hun sociaal netwerk. 

Ongunstige uitschieter is het thema woonomgeving, vooral 

door het aspect veiligheid. Het aandeel bewoners dat zich vaak 

onveilig voelt in de buurt, is toegenomen. Ook ervaren ze er vaker 

verloedering. Tot slot zien we dat bewoners de tolerantie in de 

buurt en het contact met buurtgenoten met een lager rapportcijfer 

beoordelen vergeleken met 2016 (omgaan met elkaar).



  

Wijk- en buurtmonitor 2018 - Rosmalen noord - Kruisstraat  |  22

Bewoners Kruisstraat ’s-Hertogenbosch

Aantal inwoners 552 153.452

% 0 t/m 19 jaar 23,2 21,4

% 20 t/m 64 jaar 60,0 61,1

% 65 jaar en ouder 16,8 17,5

Inkomen

Gemiddeld huishoudensinkomen (€) 34.100 28.400

%  Huishoudens onder lage-inkomensgrens 5,0 8,5

% Bijstandsuitkeringen (BUIG) 3 7

% Werkzoekenden zonder baan 3 6

Woningen

Aantal woningen 197 69.907

% t/m 1944 21,3 10,6

% 1945 t/m 1969 33,0 25,2

% 1970 t/m 1989 31,0 33,6

% 1990 t/m 2004 10,2 17,5

% 2005 t/m 2016 4,6 13,1

Gemiddelde WOZ-waarde (€) 428.670 239.560

% Koopwoningen 93,9 57,6

Oppervlakte

Landoppervlak (ha.) 359 11.808

Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 1,5 12,9

 Rapportcijfers

   Contact met  

buurtgenoten 7,2 / 6,8

  Tolerantie 7,3 / 7,2

  Geluk 8,0 / 7,9

  Woning 8,1 / 7,9

  Woonomgeving 7,5 / 7,5

Buurt in cijfers 
2018

7,8 7,1

% 75 jaar en ouder

94,7 79,7

%  Nederlandse achtergrond

3,6 8,9

%  Westerse  
migratie achtergrond

1,6 11,4

%  Niet-westerse  
migratieachtergrond

2,5 3,7

% Eenoudergezin



De Overlaet oost ligt in het noorden 

van Rosmalen. Deze woonbuurt 

kenmerkt zich door het kronkelende 

stratenpatroon.  

De Overlaet 
oost

6.
In het noordoosten ligt het Johan van Vladerackenpark.  

De Overlaet oost is met bijna 3.100 inwoners de grootste 

buurt van de hele wijk Rosmalen noord. Er wonen relatief veel 

0 t/m 19 jarigen (28%) en veel 45 t/m 64 jarigen (36%);  

maar weinig 65-plussers (8%). Bijna alle woningen zijn tussen 

1970 en 2004 gebouwd. 
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Op alle zes de thema’s samen scoort de Overlaet oost, ten opzichte 

van de andere buurten in ’s-Hertogenbosch, in 2018 ‘gemiddeld’. 

Hetzelfde geldt voor elk afzonderlijk thema. Eén aspect valt in 

positieve zin op, namelijk sport. Relatief veel bewoners sporten of 

zijn lid van een sportvereniging. 

De Overlaet oost 

Situatie 2018: gemiddeld

Hoewel de andere thema’s en aspecten te omschrijven zijn als 

‘gemiddeld’, zijn er achterliggende opvallendheden. Zo vinden 

relatief veel bewoners dat buurtgenoten prettig met elkaar 

omgaan en is de tevredenheid met het basisonderwijs hoog.  

Bij het aspect veiligheid ervaren bewoners relatief weinig sociale 

overlast in de buurt. Bij het thema bewoners blijkt dat in de 

Overlaet oost naar verhouding meer eenoudergezinnen wonen 

(6,3%) dan gemiddeld in ’s-Hertogenbosch (3,7%). Dit kan 

(potentieel) een meer kwetsbare groep zijn voor bijvoorbeeld 

armoede. Bij het aspect openbare ruimte ligt de tevredenheid  

met de parkeergelegenheid in de buurt, beneden gemiddeld.  

Deze uitkomst heeft waarschijnlijk te maken met de ruimtelijke 

indeling van de woonbuurt. 
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De Overlaet oost heeft zich de afgelopen twee jaren,  

ten opzichte van de andere buurten in ’s-Hertogenbosch, 

‘gemiddeld’ ontwikkeld. Dit geldt ook voor elk afzonderlijk 

thema en bijna elk aspect. Een uitzondering hierop is het aspect 

maatschappelijke inzet, met een ongunstige ontwikkeling. 

Vrijwilligerswerk of zich actief inzetten voor de buurt, doen 

bewoners minder vaak vergeleken met 2016. Een andere uitkomst 

laat zien dat het rapportcijfer voor tolerantie in de buurt is 

gedaald: van een 7,6 naar een 7,3. In positieve zin valt op dat 

bewoners voor hulp in het dagelijks leven vaker terecht kunnen bij 

familie of vrienden. Ook bezoeken ze vaker culturele activiteiten, 

zoals een bioscoop of muziekconcert. Ten slotte zijn bewoners 

meer tevreden over het openbaar groen in de buurt en ervaren ze 

er minder sociale overlast.

De Overlaet oost 

Ontwikkeling 2016 - 2018: 
gemiddeld

Ma
ats

ch
ap
pe
lijk
e

inz
et

Spo
rt

G
ez

on
dh

ei
d

So
ci

aa
l n

et
w

er
k

Voorzieningen

ruimte

W
onin

gen

Samenstelling

Inkomen

ZO
R

G

LEREN ACTIEF

SA
M

EN
LEV

EN

BEWONERS

W
OONOMGEVING

m
et elkaar

O
m

gaan

Binding

Voortgezet onderwijs

Basisonderwijs Cultuur

Openbare Veiligheid

  Gunstiger dan 
gemiddeld 

 Gemiddeld 

  Ongunstiger dan 
gemiddeld  

De Overlaet oost:
ontwikkeling 2016 - 2018

Wijk- en buurtmonitor 2018 - Rosmalen noord - De Overlaet oost  |  25



  

Wijk- en buurtmonitor 2018 - Rosmalen noord - De Overlaet oost  |  26

Bewoners De Overlaet oost ’s-Hertogenbosch

Aantal inwoners 3.084 153.452

% 0 t/m 19 jaar 28,1 21,4

% 20 t/m 64 jaar 64,0 61,1

% 65 jaar en ouder 7,8 17,5

Inkomen

Gemiddeld huishoudensinkomen (€) 30.100 28.400

%  Huishoudens onder lage-inkomensgrens 5,2 8,5

% Bijstandsuitkeringen (BUIG) 4 7

% Werkzoekenden zonder baan 4 6

Woningen

Aantal woningen 1.177 69.907

% t/m 1944 0,2 10,6

% 1945 t/m 1969 0,2 25,2

% 1970 t/m 1989 48,5 33,6

% 1990 t/m 2004 50,9 17,5

% 2005 t/m 2016 0,3 13,1

Gemiddelde WOZ-waarde (€) 259.010 239.560

% Koopwoningen 68,6 57,6

Oppervlakte

Landoppervlak (ha.) 54 11.808

Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 57,9 12,9

 Rapportcijfers

   Contact met  

buurtgenoten 7,0 / 6,8

  Tolerantie 7,3 / 7,2

  Geluk 7,8 / 7,9

  Woning 7,8 / 7,9

  Woonomgeving 7,6 / 7,5

Buurt in cijfers 
2018

1,6 7,1

% 75 jaar en ouder

88,3 79,7

%  Nederlandse achtergrond

6,3 8,9

%  Westerse  
migratie achtergrond

5,4 11,4

%  Niet-westerse  
migratieachtergrond

6,3 3,7

% Eenoudergezin



De Overlaet west vormt het 

westelijke gedeelte van de Overlaet. 

Het stratenpatroon geeft hetzelfde 

beeld als de Overlaet oost: kronkelig 

met enkele doodlopende straten.  

In deze woonbuurt zijn vooral eengezinswoningen aanwezig. 

Verder is de buurt bekend vanwege de monumentale  

boom aan de Terpeborch. De Overlaet west telt zo’n  

2.600 inwoners, waarvan relatief veel 45 t/m 64 jarigen 

(39%) en weinig 20 t/m 44 jarigen (25%). Het merendeel 

van de woningen is een koopwoning. Ruim de helft van de 

woningen is gebouwd in de periode 1970 – 1989.

De Overlaet 
west

7.
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Op alle zes de thema’s samen scoort de Overlaet west,  

ten opzichte van de andere buurten in ’s-Hertogenbosch, in 

2018 ‘bovengemiddeld’. Positieve uitschieters zijn de thema’s 

samenleven en leren. Het aspect voorzieningen scoort zelfs 

‘ruim bovengemiddeld’, met name door een hoge tevredenheid 

De Overlaet west 

Situatie 2018: bovengemiddeld

van bewoners met de voorzieningen voor jongeren, die voor 

ouderen en de speelmogelijkheden voor kinderen. Een andere 

sterke uitkomst zien we bij het aspect binding. De reden hier-

voor is een vrij lage verhuismobiliteit en veel bewoners die zich 

medeverantwoordelijk voelen voor de leefbaarheid in de buurt. 

Beiden kunnen de binding met de buurt versterken.  

Bij het thema leren valt op dat bewoners erg tevreden zijn met 

het basisonderwijs. Ook zijn relatief veel 18 t/m 22 jarigen in 

het bezit van een startkwalificatie. Andere uitkomsten laten zien 

dat relatief veel bewoners aan sport doen, in het dagelijks leven 

hulp krijgen van familie of vrienden en dat ze over het algemeen 

gelukkig zijn met hun leven. Ze geven namelijk een 8,1 als 

rapportcijfer voor hun geluk. Tot slot wonen in de Overlaet west 

naar verhouding weinig huishoudens met een inkomen onder de 

lage-inkomensgrens. 
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De Overlaet west heeft zich de afgelopen twee jaren,  

ten opzichte van de andere buurten in ’s-Hertogenbosch,  

‘gunstig’ ontwikkeld. Dit komt vooral door de thema’s samenleven 

en actief. Bij samenleven is de tevredenheid met de voorzieningen 

voor jongeren en die voor ouderen toegenomen. Verder vinden 

relatief meer bewoners dat buurtgenoten op een prettige manier 

met elkaar omgaan. Bij het thema actief zijn bewoners op sportief 

en cultureel gebied actiever geworden. Regelmatig sporten, 

vrijwilligerswerk en culturele activiteiten bezoeken (voorstelling, 

muziekconcert, museum of bioscoop), doen bewoners vaker dan 

in 2016. Ook zijn ze relatief vaker lid van een sportvereniging. 

Ten aanzien van de woonomgeving geven bewoners een hoger 

rapportcijfer voor zowel hun woning als hun woonomgeving. 

Ook de tevredenheid over de parkeergelegenheid in de buurt is 

meer dan gemiddeld vooruit gegaan. Overigens ervaren bewoners 

wel relatief meer verloedering in de buurt. Dit kan gaan over 

hondenpoep, rommel op straat, vernieling van straatmeubilair  

of graffiti. 

De Overlaet west 

Ontwikkeling 2016 - 2018: 
gunstig
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Bewoners De Overlaet west ’s-Hertogenbosch

Aantal inwoners 2.604 153.452

% 0 t/m 19 jaar 22,0 21,4

% 20 t/m 64 jaar 63,4 61,1

% 65 jaar en ouder 14,6 17,5

Inkomen

Gemiddeld huishoudensinkomen (€) 32.600 28.400

%  Huishoudens onder lage-inkomensgrens 2,9 8,5

% Bijstandsuitkeringen (BUIG) 2 7

% Werkzoekenden zonder baan 3 6

Woningen

Aantal woningen 1.034 69.907

% t/m 1944 0,5 10,6

% 1945 t/m 1969 3,2 25,2

% 1970 t/m 1989 56,9 33,6

% 1990 t/m 2004 39,2 17,5

% 2005 t/m 2016 0,3 13,1

Gemiddelde WOZ-waarde (€) 294.930 239.560

% Koopwoningen 79,1 57,6

Oppervlakte

Landoppervlak (ha.) 60 11.808

Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 43,9 12,9

 Rapportcijfers

   Contact met  

buurtgenoten 7,0 / 6,8

  Tolerantie 7,6 / 7,2

  Geluk 8,1 / 7,9

  Woning 8,3 / 7,9

  Woonomgeving 8,0 / 7,5

Buurt in cijfers 
2018

4,0 7,1

% 75 jaar en ouder

89,4 79,7

%  Nederlandse achtergrond

6,9 8,9

%  Westerse  
migratie achtergrond

3,7 11,4

%  Niet-westerse  
migratieachtergrond

3,0 3,7

% Eenoudergezin



Benieuwd naar de 
andere wijken?

www.s-hertogenbosch.nl/wijkenbuurtmonitor

http://www.s-hertogenbosch.nl/wijkenbuurtmonitor

