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Orthenpoort

(% stad)

Aantal inwoners 7.160 134.744 5%

Aantal woningen 3.228 58.326 6%

Aantal werkzame personen 2.488 92.776 3%

Aantal bedrijven 374 9.832 4%

Oppervlak (ha.) 129 9.127 1%

Hoe scoort Muntel-Vlert-Orthenpoort vergeleken met de stad?

Minder/kleiner/lager Meer/groter/hoger

Minder/kleiner/lager Tevreden openbaar vervoer

Koopwoningen Tevreden voorzieningen ouderen

WOZ-waarde Meldingen parkeerproblemen

m² groen Milieuklachten

Tevreden groenvoorziening Rommel

Vernieling Geluidsoverlast

Tevreden basisonderwijs Niet-westerse allochtonen

Tevreden parkeergelegenheid Eenoudergezinnen

Tevreden infrastructurele 
voorzieningen Niet werkende werkzoekenden

Te hard rijden Mensen met ABW-uitkering

Agressief verkeersgedrag Huishoudens onder armoedegrens

Bedrijfsvestigingen Actief geweest verbetering buurt

Arbeidsplaatsen Bereid tot inzet verbetering buurt

75 plussers Sport

Veiligheidsindex totaal Bezoek voorstellingen

Bioscoopbezoek
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De wijk Muntel/Vliert/Orthenpoort ligt ten noorden van het stadscentrum 
van ’s-Hertogenbosch. Het gebied wordt aan de zuidzijde begrensd 
door de rivier de Aa, aan de oostkant door de Westenburgerweg en 
de van Grobbendoncklaan en aan de west- en noordzijde door de 
spoorlijn ’s-Hertogenbosch-Nijmegen.
De wijk bestaat uit de buurten de Muntel, de Vliert en Orthenpoort.

Na de opheffing van de vestingstatus in 1874 breidde de stad zich 
aanvankelijk evenwijdig uit aan de wallen. Dat is nog goed te zien aan 
de Muntel die ligt tussen de noordelijke stadswallen en de parkachtige 
oevers van De IJzeren Vrouw. Aan de noordoostzijde wordt de 
buurt begrensd door een nooit gerealiseerd omleidingstracé van de 
Zuid Willemsvaart. De Muntel is een compacte, helder begrensde 
woonbuurt. Aanvankelijk mochten er geen cafés komen vanwege ‘hun 

Planologische 
typering Muntel/
Vliert/Orthenpoort 1

Wat is een wijkschets?

Een wijkschets is een foto van de wijk. En wat voor een foto geldt, is 
ook van toepassing op deze wijkschets: ze geeft een beknopt beeld, 
maar er is veel meer over de wijk te vertellen. Voor de wijkschets is 
gebruik gemaakt van zoveel mogelijk verschillende bronnen, zoals 
bestaande onderzoeken, gegevens en andere beschikbare kennis 
binnen de gemeente. Ook is natuurlijk met bewoners over de wijk 
gesproken, net als met andere deskundigen als politie, Divers 
en woningcorporaties. De uitkomsten van al die gesprekken zijn 
belangrijk geweest om een stapje verder te zetten: waar kan het 
nog beter in de wijk? Oftewel: waar zouden bewoners en instanties 
samen aan moeten werken?



verderfelijke invloed op den arbeider’. In 1916 werd het ontwerpplan 
goedgekeurd en startte de onteigening en ophoging. Hiervoor werd 
de ontgrondingsplas de IJzeren Vrouw gegraven. De voorzieningen 
als kerk, klooster, scholen en winkels zijn geconcentreerd aan 
de hoofdstraten, pleinen en straathoeken. De woonbebouwing is 
voornamelijk opgetrokken langs vrij smalle woonstraten en woonhoven. 
Karakteristiek is de dubbelstructuur, waarbij relatief gesloten blokken 
arbeiderswoningen gebouwd zijn om een binnenplaats, binnen 
een stelsel van smalle straten en pleinen. De woonblokken worden 
ontsloten via smalle, korte dwarsstraten of via een poortgebouw. De 
woningen hebben meestal geen voortuin. Kenmerkend voor de buurt is 
ook het grote aantal pleinen en hofjes. Het belangrijkste groene plein is 
het Taxandriaplein aan de noordzijde. Het Muntelplein is karakteristiek 
door het stenige aanzicht. Het Kapelaan Koopmansplein is het centrum 
van de buurt. In de Muntel is duidelijk de overgang te zien van een 
volledig stenen straatbeeld naar een groener straatprofiel. In de Van 
Noremborghstraat en Geert van Woustraat en langs de randen van de 
buurt zijn bomen geplant. Hier bevonden zich ook de meeste winkels.
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De Vliert is te typeren als een ‘overgangsbuurt’, ontwikkeld en 
gerealiseerd zowel vóór als ná de Tweede Wereldoorlog. Begin jaren 
dertig won de (tuinstad)gedachte terrein om wonen, werken en recre-
ëren te scheiden. Toen vonden her en der kleinere stadsuitbreidingen 
plaats, vooral rond de uitvalswegen als de Orthenseweg. In deze periode 
werd het zuidelijke deel van de Vliert gebouwd als een aantrekkelijk, 
klein villabuurtje met veel groen, bomen en ruim opgezette plantsoenen. 
Dit gedeelte van de Vliert heeft dan ook een tuindorpachtige open 
bebouwingsstructuur van halfopen en open bouwblokken. Ook startte 
de aanleg van parken en sportparken, zoals sportpark De Vliert. De 
rest van de woonbuurt de Vliert werd na de Tweede Wereldoorlog 
aangelegd rondom de nieuwe hoofdweg de Aartshertogenlaan. De 
Vliert is functioneel en ruimtelijk sterk georiënteerd op de binnenstad 
met de parochiestructuur als belangrijk ordenend principe. De buurt is 
traditioneel opgezet volgens de principes van de Delftse School. Het 
stratenpatroon is ruimtelijk hiërarchisch opgebouwd met zowel rechte 
als gebogen straten en lanen. De bebouwing bestaat overwegend uit 
eenvoudige rijtjeswoningen met voortuinen en rijtjes haaks op elkaar 
aan rechthoekige woonhoven. Forsere bebouwing is er vooral langs 
de hoofdwegen.
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Voor de Tweede Oorlog startte aan de westzijde van de Orthenseweg de 
bouw van twee buurtjes, de Duliwijk en de Vogelwijk. De Duliwijk dank 
zijn naam aan de aannemers van Dun en van Liempt die het gebiedje 
hebben ontwikkeld. De Vogelwijk werd in de volksmond ook wel de 
Sieb genoemd, een verwijzing naar Siberië, omdat deze wijk in de 
beleving van de bewoners door zijn geïsoleerde ligging ver verwijderd 
was van de Markt in de binnenstad. Het hele gebied heeft inmiddels de 
naam Orthenpoort gekregen. De woonbebouwing van de Vogelwijk is 
verdwenen. Politiebureau, brandweer, Gemeenschappelijk Calamiteiten 
Centrum, GGD, moskee en een bouwmarkt nemen de plaats in van 
deze volksbuurt. In Orthenpoort zijn verder nog enkele grote winkels 
uit verschillende branches gevestigd en een supermarkt.
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Hoe zit de 
woon-, werk- en 
leefomgeving in 
Muntel/Vliert/
Orthenpoort eruit? 2

In Muntel/Vliert/Orthenpoort staan in vergelijking met de rest van de 
stad weinig koopwoningen en eengezinswoningen. Met name de 
Muntel telt weinig koopwoningen. De helft van de woningen in de wijk 
is van voor de oorlog; in de Muntel geldt dat zelfs voor 70% van de 
bebouwing. De gemiddelde WOZ-waarde van de huizen ligt in deze 
wijk onder het gemiddelde van de stad. 

Bewoners waarderen de ligging van de wijk ten opzichte van het 
centrum. Daardoor – en door andere ruimtelijke ontwikkelingen – wordt 
met name de Muntel een steeds aantrekkelijker buurt om te wonen. Dat 
leidt onder meer tot functieverandering van gebouwen. Een negatief 
effect daarvan is leegstand die door allerlei procedures kan ontstaan, 
bijvoorbeeld aan de Van Noremborghstraat.
De Vliert is in het kader van integraal waterbeheer helemaal opnieuw 
ingericht. De openbare ruimte is her en der aangepakt en is er qua 
aanblik op vooruit gegaan.
Een van de minste aantrekkelijke plekken in de wijk is de Ereprijsstraat 
in Orthenpoort. 

Bewoners van de Ereprijsstraat roepen al jaren om aanpak van hun 
woningen. Aan de binnenkant hebben wij hun woning vaak piekfijn 
opgeknapt. Maar de buitenkant verloedert steeds verder, omdat de 
woningcorporatie nog steeds niet weet wat ze precies met de woningen 
wil. Langzaam verliezen de bewoners de moed...

Een andere smet in de wijk is het Marokkaanse consulaat aan de Jan 
Schöfferlaan in de Muntel. Dit bouwwerk springt in het oog door zijn 
armoedige uitstraling vanwege bijzonder slecht onderhoud.



Het aantal vierkante meters kleinschalig openbaar groen per woning is 
beduidend minder dan gemiddeld. De tevredenheid van bewoners over 
de groenvoorziening is lager dan gemiddeld, maar wordt toch vaak 
als een pluspunt genoemd. Met name het Prins Hendrikpark fungeert 
als een grote centrale groenvoorziening. De daarop aansluitende 
Van Lanschotlaan is weliswaar groen, maar als zodanig nauwelijks 
bruikbaar. De strook wordt steeds onderbroken door parkeerhavens 
en ligt vol hondenpoep. 

Bewoners vinden dat rommel op straat relatief vaak voorkomt. Dat komt 
ondermeer doordat met name in de Muntel veel woningen nauwelijks 
over bergruimte beschikken en bewoners hun spullen in de openbare 
ruimte laten liggen. 
Bewoners kunnen 24 uur per dag hun afval kwijt in de ondergrondse 
afvalcontainers, maar op sommige locaties wordt het niet altijd op de 
juiste manier aangeleverd. Juist vanwege de goede voorzieningen is er 
ook sprake van afvaltoerisme van buiten de wijk.
Ook geluidsoverlast komt volgens bewoners relatief vaak voor. 

Bewoners vinden dat bekladding en vooral vernieling minder vaak 
voorkomen dan gemiddeld. Het kunstwerk op de binnenplaats van het 
woningcomplex van ‘Eigen Bezit’ wordt echter zodanig vaak vernield 
dat de corporatie drastische maatregelen overweegt.

Ten aanzien van het verkeer vallen vooral de parkeervoorzieningen 
op. Er worden meer meldingen van parkeerproblemen gemaakt 
dan gemiddeld, terwijl men ook minder tevreden is met de 
parkeergelegenheid in Muntel/Vliert/Orthenpoort. 
Vanwege de dichtheid aan woningen en de ligging ten opzichte van het 
stadscentrum kampt met name de Muntel met grote parkeerdruk. Door 
de invoering van vergunningparkeren verplaatst het ‘vreemdparkeren’ 
zich nu naar de Vliert. Na de herinrichting zijn de trottoirs daar breder 
en de straten smaller zijn geworden. Geparkeerde auto’s ‘hangen’ er 
half op het trottoir. Vrachtverkeer, en dus ook brandweerwagens en 
de wagens van de Afvalstoffendienst kunnen nauwelijks meer door de 
straten.
Een lastige parkeersituatie doet zich voor op de hoek Citadellaan/ Van 
Noremborghstraat (cafetaria/pizzeria), vooral vanwege de onduidelijke 
begrenzing van openbare en private ruimte.

Het aandeel bewoners dat vindt dat te hard rijden en agressief 
verkeersgedrag vaak voorkomt is lager dan het stedelijk gemiddelde. 
In de Vliert maken brommers echter veelvuldig gebruik van de verbrede 
trottoirs en veroorzaken daar gevaarlijke situaties.
Bij het ds. Piersoncollege ontstaan soms chaotische situaties bij 
evenementen als schoolfeesten en ouderavonden. Dat komt doordat 
er in de 30 km-zone slechts één in- en uitgang is voor de buurt en 
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overal inrichtingsverkeer geldt. De school onderhoudt overigens goede 
relaties met de buurt.
Onder de verkeersonveilige situaties in de wijk wordt ook de rotonde 
aan de Aartshertogenlaan genoemd vanwege het tweerichting 
fietsverkeer.

Over de voorzieningen zijn de bewoners wisselend tevreden. Opvallend 
lager dan gemiddeld is het aandeel bewoners dat zegt tevreden te zijn 
over het basisonderwijs. De Kameleonschool aan de Van Lanschotlaan 
moet zich ontwikkelen tot een Brede School. De Sancta Maria Mavo 
wil een nadrukkelijker rol in de wijk gaan spelen, maar voelt zich daar 
door de gemeente niet in gesteund. Onduidelijk is bijvoorbeeld hoe 
de ambities van deze school zich zouden kunnen verhouden tot de 
ontwikkeling van De Kameleon.

Over het openbaar vervoer en de voorzieningen voor 55-plussers 
zijn de bewoners meer tevreden dan in de rest van de stad. Dat geldt 
weer niet voor de winkels voor de dagelijkse boodschappen en de 
speelmogelijkheden voor kinderen in deze wijk; die worden onder het 
gemiddeld beoordeeld. 

In de wijk zijn te weinig plekken waar jongeren zich kunnen ophouden 
zonder anderen tot last te zijn. De oudere jeugd treft zich nu samen 
met kleinere kinderen op de talrijke pleinen die de wijk telt. 
Middenin in de wijk ligt het Kapelaan Koopmansplein dat echter niet de 
allure heeft van een centrale ontmoetingsplek. 
Het Taxandriaplein in de Muntel zal worden ingericht als wijkspeelplaats. 
Het plein zorgt voor de nodige levendigheid, maar het is er tegelijk zo 
‘vol’ dat er conflicten ontstaan tussen functies en groepen gebruikers.
Het Muntelplein maakt een erg versteende indruk die nog eens wordt 
versterkt door de grote hoeveelheid geparkeerde auto’s.
Het plein bij de Frederik Hendriklaan (de Vliert) blijkt wél een geschikte 
locatie voor groot en klein, vooral vanwege het apart ernaast gelegen 
basketveld waar de oudere jeugd terecht kan.
Het plein aan de Busgieterstraat (Orthenpoort) is opnieuw ingericht, 
met positieve effecten in sociaal opzicht.
Het Akeleiplein (eveneens Orthenpoort) wordt ’s winters nauwelijks 
gebruikt. Voor het overige treffen zich er twee culturen die niet zo 
goed samengaan. Achter dit plein ligt een locatie waar mogelijk een 
jeugdhonk komt, vergelijkbaar met de unit die eerder in De Bartjes-
Zuid is geplaatst.

De bedrijvigheid in Muntel/Vliert is laag: met bijna 2.500 arbeids-
plaatsen herbergt de wijk nog geen 3 procent van de werkgelegenheid 
in de stad. Het grootste deel van deze werkgelegenheid is te vinden in 
Orthenpoort, terwijl de meeste bedrijven in de Muntel zijn gevestigd. 



In de wijk zijn enkele nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen gepland. Zo 
worden woningen gebouwd rond De IJzeren Vrouw. Bij de voormalige 
HAS-locatie komen circa 100 huur- en koopwoningen in drie torens 
van 40 meter. Op de locatie van het voormalige Brabantbad komen vier 
gebouwen met in totaal ruim 100 woningen. 
Aan de Pelssingel vindt de komende jaren sloop en nieuwbouw plaats 
van 66 woningen van woningcorporatie Eigen Bezit. In de plannen is 
ondergronds parkeren voorzien, waardoor de parkeerdruk in dit deel 
van de wijk zal afnemen.
Corporatie Zayaz stelt momenteel een onderzoek in naar sloop en 
nieuwbouw van circa 70 woningen op de hoek Citadellaan/Willem van 
Nassaulaan. Het klooster aan de Nemiusstraat wordt herontwikkeld 
voor bewoning. 
Het groen langs de Van Lanschotlaan, Mgr. Diepenstraat en Prins 
Hendrikpark wordt opnieuw ingericht. 
Indien mogelijk wordt basisschool de Kameleon aan de Antoon der 
Kinderenlaan herbouwd. 
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Woningen Muntel/ Vliert Stad

% koopwoningen 41,7 53,1

WOZ-waarde alle woningen 186.454 218.049

Rapportcijfer eigen woning 7,5 7,8

Openbare ruimte Muntel/ Vliert Stad

m2 kleinschalig openbaar groen per woning 30 63

% (zeer) tevreden met groenvoorziening 60 68

% dat vindt dat bekladding van muren en/of gebouwen vaak voorkomt 11 12

% dat vindt dat vernieling van telefooncellen/bushokjes vaak voorkomt 15 24

rapportcijfer eigen woonomgeving 6,9 7,2

Voorzieningen Muntel/ Vliert Stad

% (zeer) tevreden met winkels voor dagelijkse boodschappen 72 76

% (zeer) tevreden met OV 58 52

% (zeer) tevreden met speelmogelijkheden voor de kinderen 44 48

% (zeer) tevreden met basisonderwijs 41 58

% 55+ ‘ers (zeer) tevreden met voorzieningen voor ouderen 46 38

Rapportcijfer voorzieningen in eigen buurt 6,8 6,8

Verkeer Muntel/ Vliert Stad

Meldingen parkeerproblemen per 1.000 inwoners 9,6 7,0

% (zeer) tevreden met parkeergelegenheid 37 51

% (zeer) tevreden met infrastructurele voorzieningen 42 54

% dat vindt dat te hard rijden vaak voorkomt 33 40

% dat vindt dat agressief verkeersgedrag vaak voorkomt 24 28

Milieu Muntel/ Vliert Stad

milieuklachten per 1.000 inwoners 28 23

% dat vindt dat rommel op straat vaak voorkomt 42 30

% dat vindt dat geluidsoverlast vaak voorkomt 25 21

Bedrijvigheid Muntel/ Vliert Stad

bedrijfsvestingen per 100 woningen 12 17

arbeidsplaatsen per 100 inwoners 35 69

oppervlak bedrijventerrein in % van totale oppervlakte 9 8
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Wie wonen er in 
Muntel/Vliert/
Orthenpoort? 3

De helft van de bewoners van Muntel/Vliert/Orthenpoort bestaat 
uit inwoners tussen de 20 en de 44 jaar. Verder wonen er iets 
minder 65 plussers (en 75-plussers) dan in de rest van de stad. Het 
percentage inwoners van niet-Nederlandse herkomst ligt iets boven 
het stadsgemiddelde. Er bevinden zich iets meer eenoudergezinnen 
in de wijk. Ook het aandeel niet-werkende werkzoekenden evenals het 
aandeel mensen met een ABW-uitkering ligt hier hoger. Het gemiddelde 
huishoudinkomen van de bewoners is lager dan in ‘s-Hertogenbosch 
gemiddeld. Verder is het aandeel bewoners dat de eigen gezondheid 
(zeer) goed of uitstekend beoordeeld gelijk aan het gemiddelde. 

De buurt die het wat betreft deze aspecten het moeilijkst lijkt te hebben 
is de Muntel. In deze buurt wonen de meeste eenoudergezinnen, niet-
werkende werkzoekenden en mensen met een ABW-uitkering te vinden. 
Ook woont hier het grootste aandeel mensen van niet-Nederlandse 
afkomst.

De gemiddelde woningbezetting zal de komende jaren wat afnemen. 
Daarnaast zullen er de komende 10 jaar ca. 350 woningen bij komen, 
wat genoeg is om op termijn het aantal inwoners op peil te houden. 
Van alle wijken heeft Muntel/Vliert/Orthenpoort de meest evenwichtige 
en stabiele bevolkingssamenstelling. 
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Bevolking Muntel/ Vliert Stad

 % 75-plussers 4,1 5,7

 % niet-westerse allochtonen 11,3 9,9

% eenoudergezinnen 4,7 3,5

Werk en inkomen Muntel/ Vliert Stad

% NWW’ers 8,6 7,2

% ABW’ers 4,7 3,3

% onder de armoede grens 13,4 9,6

Gemiddeld gestandaardiseerd huishoudinkomen 19.000 20.600

Gezondheid en zorg Muntel/ Vliert Stad

% dat eigen gezondheid (zeer) goed of uitstekend noemt 89 89
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Hoe gaat men met 
elkaar om in Muntel/
Vliert/Orthenpoort? 4

13

De leefbaarheid in Muntel/Vliert wordt iets lager beoordeeld dan in de 
rest van de stad. Bewoners geven een iets lager rapportcijfer voor de 
sfeer, de tolerantie maar ook voor de leefbaarheid in het algemeen 
dan in ’s-Hertogenbosch gemiddeld. Met name Orthenpoort bestaat 
uit twee culturen die niet goed samengaan.

Ook de veiligheid wordt in Muntel/Vliert/Orthenpoort minder goed 
beoordeeld. Niet alleen het rapportcijfer voor de veiligheid is lager, 
datzelfde geldt voor de veiligheidsindex. Behalve inbraak en diefstal 
noemen bewoners als reden van onveiligheid vaak overlast van 
groepen jongeren al dan niet in combinatie met drugsgebruik. Overlast 
van hangjongeren is er bijvoorbeeld op het Taxandriaplein en op het 
Kapelaan Koopmansplein.

Op het Gheert van Calcarplein plaatsen bewoners traditioneel ieder 
jaar een grote kerstboom. De afgelopen jaren heeft de boom zwaar te 
lijden gehad onder vandalisme. Om die reden hebben bewoners in 2006 
besloten de kerstboom al voor de jaarverwisseling te verwijderen. 

Na de inmiddels opgeloste problemen met jongeren in het Prins 
Hendrikpark houdt zich nu een problematische groep hangjongeren 
op nabij de rotonde in de Aartshertogenlaan. De groep, die bestaat uit 
een relatief kleine kern en een ‘wolk’ van meelopers, bezorgt overlast 
en valt bezoekers van winkels lastig. De groep is bij de politie in beeld, 
maar laat zich moeilijk sturen.
In Orthenpoort is het aandeel geweldsdelicten opvallend hoog. 

Bewoners van Muntel/Vliert/Orthenpoort roemen het contact met buren 
en andere bewoners. De betrokkenheid van de bewoners ligt dan ook 
iets hoger in vergelijking met het gemiddelde van de stad. Men is meer 
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Leefbaarheid Muntel/ Vliert Stad

Rapportcijfer sociale samenhang in eigen buurt 6,1 6,1

Rapportcijfer sfeer in eigen buurt 6,8 6,9

Rapportcijfer tolerantie in eigen buurt 6,7 6,9

Rapportcijfer leefbaarheid in eigen buurt 6,9 7,1

Veiligheid Muntel/ Vliert Stad

Rapportcijfer veiligheid buurt 6,7 6,9

Veiligheidsindex objectief 17,5 18,3

Veiligheidsindex totaal 15,5 17,2

Betrokkenheid Muntel/ Vliert Stad

% actief als vrijwilliger 31 31

% actief geweest om eigen buurt te verbeteren 23 17

% dat zich actief wil inzetten om de buurt te verbeteren 19 14

% dat zich medeverantwoordelijk voelt voor eigen buurt 86 84

Sport en cultuur Muntel/ Vliert Stad

% dat regelmatig sport 52 42

% lid openbare bibliotheek 28 25

% bezoek voorstelling 64 57

% bezoek musea 52 53

% bezoek bioscoop 67 59

dan gemiddeld actief om de buurt te verbeteren, of bereid om dit te 
doen. Ook is het percentage dat zich medeverantwoordelijk voelt voor 
de buurt relatief hoog. 

Een mooi voorbeeld van betrokkenheid van bewoners is De Hobbel. 
Deze speluitleen aan het Taxandriaplein is door bewoners zelf 
opgericht en wordt ook door hen beheerd. De Hobbel fungeert nu als 
kristallisatiepunt voor talrijke sociale activiteiten.

In de Vliert hadden bewoners van enkele straten veel last van insluiping. 
Op hun initiatief heeft de woningcorporatie bij wijze van experiment 
enkele brandgangen met een poort afgesloten en van verlichting 
voorzien. Het experiment is geslaagd. Bewoners dragen samen zorg 
voor de poort en het aantal insluipingen is flink afgenomen.

De sportparticipatie in Muntel/Vliert is het hoogst van de hele stad. 
Ruim de helft geeft aan regelmatig te sporten. Daarnaast ligt het 
bioscoopbezoek en het bezoek aan voorstellingen vrij hoog. 



Wanneer de hiervoor beschreven thema’s (leefbaarheid, veiligheid, 
bedrijvigheid, verkeer, etcetra.)1 in de Muntel/ Vliert/Orthenpoort 
vergeleken worden met de thema’s in de andere wijken dan blijken 
er twee thema’s te zijn waarbij Muntel/Vliert/Orthenpoort het relatief 
goed doet, namelijk betrokkenheid en sport en cultuur. Muntel/Vliert/
Orthenpoort neemt op betrokkenheid een sterke tweede positie in, 
alleen in Engelen is de betrokkenheid hoger. Ook op het gebied van 
sport en cultuur staat Muntel/Vliert/Orthenpoort op de tweede plaats, 
nu na de Binnenstad. Minder goed gaat het met vijf andere thema’s: 
woningen, verkeer, milieu, bedrijvigheid en werk en inkomen. Zo 
heeft Muntel/Vliert/Orthenpoort bijvoorbeeld weinig koopwoningen, is 
men minder tevreden met parkeergelegenheid en de infrastructurele 
voorzieningen, vindt men dat er vaak rommel op straat ligt, zijn er weinig 
arbeidsplaatsen en relatief veel mensen met een ABW-uitkering.

1  De indicatoren bij een bepaald thema zijn aan de hand van een zogenaamde 
z-score bij elkaar opgeteld. De z-score berekent de afwijking ten opzichte van het 
stedelijk gemiddelde. Zo is het mogelijk om indicatoren die onderling zeer van elkaar 
verschillen, toch bij elkaar op te tellen en zo de thema’s in de verschillende wijken 
met elkaar te vergelijken.

Hoe gaat het al met al 
met Muntel/ Vliert/
Orthenpoort? 5
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Afbeelding 1
Vergelijking thema’s in Muntel/ Vliert/Orthenpoort met thema’s in 
andere wijken.

Daarnaast is onderzocht hoe de ontwikkeling van deze thema’s de 
afgelopen jaren in Muntel/Vliert/Orthenpoort is geweest. De meest 
recente cijfers zijn hiervoor vergeleken met de situatie rond 2000. Zes 
thema’s ‘blijven achter’ (lage beginwaarde, negatieve ontwikkeling 
ten opzichte van de andere wijken): openbare ruimte, veiligheid, 
milieu, verkeer, woningen en bedrijvigheid. Vijf thema’s ‘lopen in’ (lage 
beginwaarde, positieve ontwikkeling ten opzichte van andere wijken): 
betrokkenheid, voorzieningen, bevolking, leefbaarheid en werk en 
inkomen. Dit betekent overigens niet dat Muntel/Vliert/Orthenpoort 
een sterke positie heeft op deze thema’s. Dit is ook in het vorige figuur 
te zien. Het betekent wel dat één of meerdere indicatoren voor het 
betreffende thema een betere ontwikkeling laat zien dan in de andere 
wijken.

Zwak                       Gemiddeld                          Sterk0 3,73333333 7,46666666

Sport en cultuur

Betrokkenheid

Veiligheid

Leefbaarheid

Gezondheid en zorg

Werk en inkomen

Bevolking

Bedrijvigheid

Milieu

Verkeer

Voorzieningen

Openbare ruimte

Woningen



Afbeelding 2
De ontwikkeling van de thema’s in Muntel/Vliert/Orthenpoort  vergeleken 
met de ontwikkeling van de thema’s in andere wijken2.

Hierna volgt nog een korte typering van de buurten Muntel, Vliert en 
Orthenpoort.

De Muntel
Een karakteristieke, compact gebouwde buurt die zich kenmerkt door 
mooie en gevarieerde woningen en een grote verscheidenheid aan 
bewoners. Een groot deel van de buurt is beschermd stadsgezicht. 
Sommige plekken verdienen echter een opknapbeurt, zoals het 
Kapelaan Koopmansplein en het Marokkaanse consulaat. De 
buurt heeft veel last van zwerfvuil en van gedumpt afval rond de 
afvalcontainers. De parkeer- en verkeersdruk zijn groot vanwege de 
ligging direct aan het stadscentrum; de druk kan toenemen als gevolg 
van geplande ontwikkelingen op de terreinen van GZG, HAS, Barten-
Noord en Brabantbad. Inbraken in woningen en auto’s en vandalisme 
bezorgen bewoners een gevoel van onveiligheid. De verschillende 
groepen bewoners gaan tolerant met elkaar om, maar missen een plek 
om elkaar te ontmoeten.

2  Voor de thema’s gezondheid en zorg en sport en cultuur kan geen tijdsvergelijking 
gemaakt worden. Deze thema’s ontbreken daarom in de afbeelding.
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De Vliert
Overwegend een typische dertiger jaren buurt, die gewild is vanwege 
het vele groen en de mooie woningen. Op de Aartshertogenlaan 
ondervinden bewoners geregeld overlast van een groep Marokkaanse 
jongeren. Ook inbraken dragen ertoe bij dat bewoners zich niet 
altijd veilig voelen. De parkeerdruk in de buurt neemt toe, nu in de 
aangrenzende Muntel vergunninghoudersparkeren geldt. Behalve 
twee scholen voor voortgezet onderwijs en enkele winkels kent de 
buurt geen voorzieningen. In de hele buurt geldt een systeem van 
integraal waterbeheer, waarbij hemel- en afvalwater gescheiden van 
elkaar worden afgevoerd.

Orthenpoort
Geïsoleerde buurt, ingeklemd tussen een spoorlijn, een doorgaande 
verkeersweg en bedrijvigheid. De bewoners vragen om aansluiting 
bij de rest van de stad en vestigen daarbij hun op de geplande 
ontwikkelingen in de Kop van ’t Zand en de Spoorzone. 
In de buurt zelf is sprake van een tweedeling in type woningen en 
bewoners: aan de kant van het politiebureau staan overwegend 
koopwoningen, richting de grootwinkelbedrijven overwegend 
huurwoningen. Verkeersproblemen zijn er op het kruispunt met 
de Orthenseweg, juist daar waar de buurt ontsloten wordt. Qua 
voorzieningen is er dringend behoefte aan een kleinschalige 
accommodatie voor jongeren.
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Bijlage I: Buurten Muntel/ Vliert/Orthenpoort in cijfers

D
e M

untel

D
e V

liert

O
rth

enp
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M
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liert/
O

rth
enp

o
o
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S
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# inwoners 3.224 3.371 565 7.160 134.744

% 0 t/m 19 18 25 19 21 23

% 20 t/m 44 49 41 51 46 38

% 45 t/m 64 23 24 21 23 26

% 65 jaar e.o. 10 10 10 10 13

% autochtoon 78 82 85 80 82

% allochtoon 22 18 15 20 19

% ABW 5,7 3,8 4,1 4,7 3

%NWW 9,2 8,5 6,3 8,6 7,2

% laag ink 45 42 0 40 38

% hoog ink 13 20 0 15 17

% eenouder 5,6 4,3 2,3 4,7 3,5

# woningen 1.531 1.470 227 3.228 58.326

% < 1945 70 32 48 51 11

% 1945-1969 2 65 24 32 30

% 1970-1989 6 1 16 4 38

% > 1990 20 1 11 11 21

% koop 31 49 67 42 53

% ééngezins 38 56 66 48 64

WOZ 174 200 187 186 218

# vestigingen 163 152 59 374 9.832

# w.p. 403 654 1.431 2.488 92.776

% bibliotheek 29 27 23 28 25

‰ woninginbraken 12 32 9 21 23

‰ auto-inbraken 35 58 36 46 35

‰ geweldsdelicten 16 24 54 23 18







De wijkschets is een product van: 

Gemeente ’s-Hertogenbosch

BrabantWonen

Zayaz

Politie

Divers

Bewoners uit de wijk

April 2007


