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11 PROLOOG I 

Dit afstudeerproject is ontstaan uit een fa scinatie voor een duurzame 
leefomgeving. Het doel is te onderzoeken hoe een stedebouwkundige 
daar aan bij zou kunnen dragen. Het onderwerp is erg breed. Dit onder
zoek kan dan ook maar als een kleine greep in de gehele problemat iek 
gezien worden. Toch probeer ik hiermee de aandacht op de toepassing 

van duurzame stedelijke vormen te vestigen. 

Ik wil hierbij mijn afstudeerbegeleiders l<ees Doevendans, Reinder Rut
gers en Hans Snijders bedanken voor hun bijdrage aan dit project. Mijn 
dank gaat daarnaast uit naar Gerard van Broekhoven, Esther Cam m aert 
en Sander Tax van Gemeente 's-Hertogenbosch. De behu lpzaamheid 
en het enthousiasme van deze mensen heeft geresulteerd in een aange

na me start van het voorbeeldontwerp voor Boschveld. 

jeanine Beekman. september 2009 





IJ SAMENVATTING I 

Duurzaamheid is een onderwerp dat veel in de belangstelling staat. Maar 
wat is een duurzame stedelijke ruimte? 

Het is voor ontwerpers nuttig om een overzicht te hebben van uitgangs
punten voor een duurzame stedelijke ruimte enfof een verzameling van 
voorbeeldontwerpen. Gekozen is om enkele uitgangspunten voor een 
duurzame stedelijke ruimte te vormen uit bestudeerde literatuur en deze 
vervolgens toe te passen op een voorbeeldontwerp. Hierbij wordt de 
nadruk gelegd op (duurzame) groen- en waterstructuren in de stedelijke 
ruimte (mede vanwege de omvang van de problematiek). 

Enkele (algemene) kenmerken voor een duurzame stedelijke ruimte: 
gebruik maken van bestaande kwaliteiten en materialen; 
een aaneengesloten groen- en waterstructuur; 
variatie: in functie en in beeld; 
gericht op duurzame energie; 
gericht op duurzaam vervoer. 

Het belang van groen en water in de stad is groot. Uitgangspunten voor 
groen en water: 

een aaneengesloten groenstructuur; 
Grote elementen, zoals parken, maar ook kleine elementen 
als bermen, hagen en groene daken. 
gevarieerd groen; 
Horizontaal groen en Verticaal groen. 

ruimte voor groen; 
Multifonctioneel ruimtegebruik, bijvoorbeeld groene daken. 
beperken van de instroom van regenwater in de riolering; 
Ontkoppelen afoalwater en regenwater. 
gebruik maken van natuurlijke wateropvangsystemen; 
Opvang en verwerking van regenwater in het plangebied; 
bijvoorbeeld door middel van wadi's. 
gebruik maken van natuurlijke waterzuiveringsmogelijk
heden. 
Groene daken en riet kunnen water op een natuurlijke 
manier zuiveren. 

Een nieuwe start voor Boschveld. 
Als locatie voor het voorbeeldontwerp is gekozen voor de wijk Boschveld 
te 's-Hertogenbosch. Boschveld is een wijk die aan herstructurering toe 
is. De wijk ligt centraal, aan de westzijde van het station en tussen de 
Brabanthallen, het Paleiskwartier, de Onderwijsboulevard en het Wester
park en kent vooral woonbebouwing. 

's-Hertogenbosch en Boschveld kennen een bijzondere historie. 's-Her
togenbosch was een stad met veel wateroverlast. Uitbreidingen van de 
stad waren gewenst. Hiervoor werden gebieden opgehoogd met zand 
en puin dat werd verkregen door het uitdiepen van bestaande en het 
graven van nieuwe waterwegen en plassen. Boschveld is ontstaan door 
ophoging met zand dat is gegraven uit de huidige Ertveldplas. Dit ver-

Is--;! 



klaart het huidige verschil in hoogte tussen maaiveld en waterstand van 
3,8 m. 
In de wijk zijn waardevolle elementen te vinden, met name uit de historie, 
zoals de eerste structuur in het gebied: de Paardskerkhofweg, maar ook 
de eerste bebouwing: het Veemarktkwartier en de panden van Grasso. 
Deze waardevolle elementen geven een identiteit aan Boschveld en zijn 
meegenomen in het nieuwe ontwerp. 

Voor Boschveld zijn hoofduitgangspunten gevormd wat betreft groen en 
water: 

Uitgangspunt groen: groen de stad intrekken. Een aaneengesloten groen 
netwerk creëren, van grote en kleine groene elementen. 

Uitgangspunt water: het koppelen van de losse schakels in het watersys
teem. Een aaneengesloten, goed doorstromend watersysteem creëren. 

De (bestaande) kwaliteiten van Boschveld en de uitgangspunten voor 
groen en water zijn het startpunt geweest voor het ontwerp. Het meest 
opvallend aan het ontwerp zijn de waterwegen. Water wordt de wijk in
getrokken en komt daardoor in beeld. 

Boschveld kan in het nieuwe ontwerp opgedeeld worden in een aantal 
deelgebieden: 

Centraal Boschveld; 
Grassokwartier; 
Veemarktkwartier; 
Havenstrip; 
Parkkwartier. 

Elk deelgebied kent zijn eigen karakter. Zo wordt het karakter van Cen
traal Boschveld bepaald door de ligging aan het station en de aan
wezigheid van de voorzieningen. Het karakter van het Grassokwartier 
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wordt bepaald door historische panden van Grasso en de omkadering 
door water. Het Veemarktkwartier heeft als basis de Brabanthallen en de 
Gruyterfabriek. De Havenstrip bevat één strook land met waterwonin
gen en mogelijkheden voor recreatie op water. Het Parkkwartier tot slot 
grenst aan het Westerpark en heeft een groener karakter dan de overige 
wijkdelen. 

Het grootste gedeelte van de nieuwbouw heeft als basis een "princi
pemodel". Bij dit model omsluit bebouwing een carrévorm. Uitgangs
punten zijn duurzame energie en de opvang, zuivering en afvoer van 
regenwater. Duurzame energie is één van de algemene uitgangspunten 
die in dit onderzoek naar voren zijn gekomen. Geprobeerd is deze uit
gangspunten zoveel mogelijk in het plan te verwerken, evenals de uit
gangspunten voor groen en water. 
De bebouwing in de carrévorm heeft een combinatie van groene daken 
en zonnepanelen op de daken. Daken van gebouwen worden vaak niet 
benut, maar kunnen zeer functioneel zijn. Regenwater wordt in het prin
cipemodel voor een deel vertraagd door de groene daken en ondergaat 
kosteloos (na investering in de aanleg) een zuiveringsproces. Via de da
ken komt het water in de centrale binnenruimte terecht. Hier kan het 
water tijdelijk geborgen worden en eventueel een extra zuiveringsproces 
krijgen (door bijvoorbeeld rietbedden). Vanuit de binnenruimte stroomt 
het schone water via wadi's en geulen richting het oppervlaktewater van 
de wijk (vanwaar het richting Maas kan stromen). Behalve groene daken 
bevat een carré ook zonnepanelen. Deze panelen leveren energie voor de 
bebouwing in het carré. 
De binnenruimte kan meerdere functies herbergen. Naast de zuivering 
van water kan hierbij gedacht worden aan installaties om energie te win
nen en op te slaan, speelvoorzieningen, een gezamenlijke binnentuin 
voor omwonenden, moestuinen, of fruitbomen. 
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Dit ontwerp voor Boschveld is ontstaan uit uitgangspunten voor een 
duurzame stedelijke ruimte. De duurzaamheidsvormen die in het ont
werp terug komen zijn: 

1!1gemeeQ. 
gebruik maken van bestaande kwaliteiten en materialen: 
bestaande kwaliteiten van Boschveld vormen mede het startpunt 
voor het ontwerp. De binnenruimtes kunnen bijdragen aan eigen 
voedselvoorziening door bijvoorbeeld moestuinen en fruitbomen. 
variatie in functie en in beeld: 
versehifiende bebouwingstypes en versehifiende karakters per 
wijkdeel; 
gericht op duurzame energie: 
zonnepanelen, mogelijke locaties voor windmolens, carré's 
bieden mogelijkheid voor gezamenlijke energiewinning; 
gericht op duurzaam vervoer: . 
openbaar vervoer en langzaam vervoer staan voorop, doorgaand 
autoverkeer wordt gedestimuleerd. 

een aaneengesloten groenstructuur: 
op grote schaal voor 's-Hertogenbosch-west, op kleinere schaal 
binnen Boschveld; 
gevarieerd groen: 
groen in versehifiende vormen en maten; een park, groene randen 
bij watergangen en bomenrijen; 
ruimte voor groen: 
bij de start van het ontwerp is ruimte gereserveerd voor groenstruc
turen, daarnaast worden groene daken gerealiseerd, die geen extra 
ruimte in beslag nemen. 

een aaneengesloten watersysteem: 
het koppelen van de bestaande waterstructuren met zo min moge
lijk onderbrekingen en duikers; 

beperken van de instroom van regenwater in de riolering: 
het regenwater wordt vertraagd door groene daken, vervolgens 
stroomt het via de groene binnenruimtes naar wadi's en geulen, 
die het water naar het oppervlaktewater transporteren. Het regen
water komt niet in contact met het afoalwaterriool; 
gebruik maken van natuurlijke wateropvangsystemen: 
groene daken vangen (een deel van) het regenwater op en voeren 
het af. op bepaalde locaties vormen binnenruimtes vervolgens een 
(tijdelijke) berging. Het regenwater stroomt door naar de nieuwe 
watergangen, die in contact staan met groter oppervlaktewater als 
de Ertveldplas en vervolgens de Maas; 
gebruik maken van natuurlijke waterzuiveringsmogelijkheden: 
groene daken zuiveren het regenwater, de binnenruimtes kunnen 
rietbedden bevatten die het regenwater zuiveren. Wadi's dragen bij 
aan het zuiveringsproces, bovendien hebben de nieuwe watergan
gen aan één of twee zijdes riet wat voorziet in natuurlijke zuivering 
van water. 

Het onderwerp "duurzaamheid" is zo breed, dat het de vraag blijft of 
alle mogelijke aspecten zijn meegenomen in dit onderzoek. Het voor
beeldontwerp zal in de praktijk problemen met zich meebrengen als 
bijvoorbeeld gekeken wordt naar de kosten voor sloop en het graven 
van de watergangen. Toch leidt dit onderzoek tot een bewustwording in 
het ontwerpen. "Duurzaamheid" is een onderwerp waar iedereen in de 
toekomst mee geconfronteerd gaat worden. Door hier bewust mee bezig 
te zijn, kan ingesprongen worden op de huidige problematiek. In combi
natie met experts op overige gebieden, zoals ecologen en architecten kan 
uiteindelijk een vrij compleet beeld van een duurzame wijk ontstaan. 
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Gun je dak een 
toupetje! 

[http:ffwww.denhaag.nlfPicsfdsbfMenV fluchtfGroene_dakenfAsPos
terLR.pdf] 

ROTTERDAM.CLIMATE.INITIATIVE 
Climate Proof 

Gratis dakonderzoek voor eerste 25 aanvragers 

Subsidie groene daken uitgebreid 

Rotterdam, 24 april 2009 - De Rotterdamse waterschappen gaan meedoen 

met de subsidieregeling voor groene daken. Hierdoor valt de subsidie 

twintig procent hoger ult. Wie een groen dak aanlegt, krijgt hier voor 

2009 met terugwerkende kracht C 30 per vlerkante meter: C 25 van de 

gemeente Rotterdam en C 5 van de waterschappen. Momenteel bedraagt 

de subsidie C 25. Het aanleggen van een groen dak Is mogelijk vanaf C 45 

per m 2• 

[http:ffwww. rotterdarnel i matei n itiative. n lfdocu mentsf Pers berichten/ RCP· 
24042009-persbericht-groenedaken. pdf] 
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I! INTRODUCTIE I 

Het thema duurzaamheid staat veel in de belangstelling. Er wordt veel 
geschreven en gepraat over bijvoorbeeld klimaatverandering, duurzame 
energie en milieubesparing. Maar wat betekent duurzaamheid voor de 
stedebouw en kan een stedebouwer bijdragen aan een duurzame leef
omgeving? 

["Duurzame stedenbouw is een vorm van stedenbouw die in alle stadia van 
het planproces kansen en mogelijkheden benut om een hoge ruimtelijke 
kwaliteit te combineren met een lage milieubelasting. Bovendien moeten 
beide in de tijd kunnen worden behouden, zodat ook toekomstige generaties 
daar in delen." (VROM, 2003, duurzame stedenbouw geeft meerwaarde 
aan de stad, p. 10}] 

Na literatuuronderzoek is duidelijk geworden dat er veel geschreven is 
over duurzame stedebouw, praktijkvoorbeelden zijn er echter minder. 
Het is voor ontwerpers belangrijk dat er naast literatuur, ook voorbeelden 
zijn waar men inspiratie uit kan putten. Gekozen is om enkele uitgangs
punten voor een duurzame stedelijke ruimte eruit te lichten en deze toe 
te passen op een voorbeeldontwerp. Hierbij is gekozen om (duurzame} 
groen- en waterstructuren in de stedelijke ruimte als voornaamste uit
gangspunt te nemen (mede vanwege de omvang van de problematiek). 
Het voorbeeldontwerp is toegepast op de wijk Boschveld te 's-Hertogen
bosch. 

Kanttekening bij het hele verhaal is dat beleid van groot belang is voor een 
duurzame stedelijke ruimte. Investeringen moeten gedaan worden om 
bijvoorbeeld aaneengesloten groenstructuren te creëren en duurzaam 
energiegebruik te stimuleren. Duurzame stedelijke vormen leveren ge
meenschappelijke voordelen op, de overheid zal daarom een sleutelrol 
moeten spelen in de stimulering van een duurzame leefomgeving. 

11 I 
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01 11 EEN DUURZAME STEDELIJKE RUIMTE I 

Een duurzame stedelijke ruimte kent vele facetten, denk hier
bij aan gebruik van duurzame vervoersvormen (openbaar vervoer, 
fietser, voetganger), duurzame energie (bijvoorbeeld zonne-, wind- en 
waterenergie) en een duurzame groenstructuur (aaneengesloten leefkli
maat voor alle diersoorten). Vanwege de veelvuldigheid aan duurzame 
aspecten is hier gekozen om een aantal aspecten te behandelen. Eerst 
zal ingegaan worden op enkele algemene duurzaamheidskenmerken 
voor de stedelijke ruimte, vervolgens zal dieper ingegaan worden op 
duurzame groen- en waterstructuren. 

01 I 01 11 Enkele kenmerken voor een duurzame stedelijke ruimte 

Een duurzame stedelijke ruimte kent zoals gezegd meerdere aspecten, 
enkele aspecten zijn: 

gebruik maken van bestaande kwaliteiten en materialen; 
een aaneengesloten groen- en waterstructuur; 
variatie: in functie en in beeld; 
gericht op duurzame energie; 
gericht op duurzaam vervoer. 



01 I 01 I 0 1 11 Gebruik maken van bestaande kwaliteiten en materialen 

Elke locatie heeft zijn eigen kenmerken en kwaliteiten. Een duurzame ste
delijke vorm integreert zoveel mogelijk met het bestaande landschap en 
de bestaande karakteristieken. Door een ontwerp aan te laten sluiten op 
de bestaande "onderlegger" kunnen nieuw en oud met elkaar integreren 
en is het risico op conflicten kleiner. Bij deze conflicten valt bijvoorbeeld 
te denken aan aardverschuivingen, verzakkingen, verdroging, verzuring 
en wateroverlast (SEV e.a., 1996) Thomas, R., 2003) (Vrom, 2003) ((Wil
liams, D.E., 2007). 
Een locatie biedt ook mogelijkheden voor lokaal materiaalgebruik. Bij 
de keuze van materialen, niet enkel voor bebouwing, maar ook voor de 
openbare ruimte, moet men rekening houden met de duurzaamheid als 
het gaat om productie, gebruik en recycling. Het gebruik van lokaal ge
fabriceerde materialen is het meest duurzaam (Thomas, R., 2003). 
Door de landbouwproductie zo dicht mogelijk bij de consument te bren
gen wordt het energieverlies door vervoer beperkt. Volkstuinen zijn ook 
een manier om voor eigen voedselproductie te zorgen, ze kunnen boven
dien bijdragen aan educatie over voedsel. Daarnaast kan gedacht worden 
aan recycling en hergebruik van materialen om de hoeveelheid afval te 
verminderen en de aanvoer van nieuwe materialen te beperken (Bartlett, 
P., 2005) (Jabareen, Y. R., 2006) (Jenk, M. e.a., 2005). 

Het gebruik van volkstuinen, lokale materialen en recycling van materi
alen is sterk afhankelijk van de bereidwilligheid en inzet van bewoners, 
ontwerpers en bouwers en is als stedebouwer niet altijd te bewerkstel
ligen. Het dient echter wel als doel te gelden. 

Landschap ~ ~ 

Gescheiden 
[stad negeert landschap} 

Stad 

Geïntegreerd 
[landschap vormt stad} 



01 I 01 I 0 2 11 Een aaneengesloten groen- en waterstructuur 

Een aaneengesloten groen- en waterstructuur verbindt habitats en kan 
zo de biodiversiteit versterken. Door groen- en waterstructuren in en om 
de stad met elkaar en aan de Ecologische Hoofdstructuur te verbinden 
kan een sterk ecosysteem ontstaan (een ecosysteem dat bijvoorbeeld 
opgewassen is tegen wisselende omstandigheden). Met aaneengesloten 
groenstructuren worden niet enkel natuurgebieden en parken bedoeld, 
maar ook kleine groenvoorzieningen in de stad, zoals groene daken, 
houtwallen, groenstroken, vijvers en bosschages. Het is daarom van 
belang dat ontwerpers rekening houden met de groene "netwerken" en 
aandacht hebben voor zowel groot openbaar groen, als kleine groene 
elementen (SEV e.a., 1996) (Thomas, R., 2003). 

_.....J 

voorbeeld aaneengesloten groenstructuur 



01 I 01 I 0 3 11 Variatie: in functie en in beeld 

Door functies als wonen, werken, school en voorzieningen te mixen kan 
de reisafstand en dus het gebruik van de auto verminderen. Door zoveel 
mogelijk functies in de stad aan te bieden kan het platteland zoveel mo
gelijk vrij blijven van deze functies, wat de druk op het platteland ver
mindert. Diversiteit in functie en in beeld leidt bovendien tot flexibiliteit 
en flexibiliteit leidt tot duurzaamheid. Door flexibiliteit kunnen wijken 
namelijk eenvoudiger aangepast worden aan veranderende wensen in 
de tijd Oabareen, Y.R., 2006) Oenk, M. e.a., 2005) (Thomas, R., 2003) 
(Vrom, 2003) (Williams, D.E., 2007). 

Een variatie aan woningtypes, winkels, recreatie, transport en werk be
vordert de sociale mix van een wijk. Een eentonig aanbod aan woning
types leidt tot een eenduidige sociale samenstelling van een wijk en zou 
kunnen leiden tot de vorming van "ghetto's". Bovendien bevordert een 
monotoon wijkbeeld de reisafstand, doordat werknemers met eenzelfde 
opleidingsniveau in één wijk wonen en dus naar verschillende werkgevers 
zullen moeten reizen Oabareen, Y.R., 2006) (Thomas, R., 2003) . 
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variatie in functie: werken in plint, wonen er boven in appartementen 



01 I 01 I 0 4 11 Gericht op duurzame energie 

Een duurzame stedelijke ruimte is gericht op duurzame energie. Er zijn 
verschillende vormen van duurzame energie-opwekking bekend, zoals 
zon ne-energie, windenergie, waterenergie en het gebruik van aardwarm
te. Op bepaalde locaties is een specifieke vorm van duurzame energie
opwekking extra geschikt, denk hierbij aan het gebruik van zonne-ener
gie op locaties met veel zonuren en het gebruik van windenergie op 
locaties met hoge windsnelheden. Ook kan hierbij gedacht worden aan 
het gebruik van restenergie in een gebied; bijvoorbeeld als er op een lo
catie een fabriek staat die veel restwarmte produceert, kan deze warmte 
weer gebruikt worden om woningen te verwarmen. Bij het ontwerp kan 

rekening gehouden worden met het gebruik van duurzame energie. Zo 
kan de oriëntatie van woningen bijdragen aan het gebruik van natuur
lijke lichtbronnen en duurzame (zonne-)energie en het energieverbruik 
door koeling (airconditioning) beperken. Het ontwerp van bouwblokken, 
straten, gebouwen en daken kan inspelen op de baan van de zon, ten 
behoeve van licht, warmtejkoeling en zon ne-energie. De locatie van zon
nepanelen is bijvoorbeeld optimaal bij een opwaartse hellingshoek van 
35 graden en een zijwaartse hoek van 5 graden ten westen van het zuiden 
(Bartlett, P., 2005) (Jabareen, Y.R., 2006) (Jenks, M. e.a., 2005) (SEV e.a., 
1996) (Thomas, R., 2003) (www.senternovem.nl) (www.vrom.nl). 

opwaartse hellingshoek zijwaartse hell ingshoek noord 
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01 I 01 I 0 5 11 Gericht op duurzaam vervoer 

Een belangrijk aspect van een duurzame stedelijke ruimte is het gebruik 
van duurzame vervoersmiddelen. Vormen van duurzaam vervoer zijn 
langzaam verkeersverbindingen en openbaar vervoer, zoals de voetgan
ger, de fietser, trein en bus. Door een ontwerp te richten op duurzame 
vervoersvormen kan het gebruik van deze vormen van vervoer gestimu
leerd worden (en het gebruik van vervuilende vervoersmiddelen gede
stimuleerd worden). Een ontwerp dient zich hierbij te richten op het 
gebruik van duurzaam vervoer, door bijvoorbeeld goed aaneengesloten, 
veilige fietspaden en busverbindingen aan te leggen en de autowegen 
een ondergeschikte rol te geven (autoluwe wijken). De omgeving kan 
hierop aansluiten, door bijvoorbeeld fietsroutes op parken en pleinen 
aan te laten sluiten (Jenks, M. e.a., 2005) (SEV e.a., 1996) (Thomas, R., 
2003) (Williams, D.E., 2007). 

Met aantrekkelijke en prominente routes voor duurzaam vervoer 
en onderschikte autoroutes is men eerder geneigd gebruik te maken van 
duurzaam vervoer. Dagelijkse bestemmingen dienen voor fietsgebruik 
op een maximale afstand van 3 km. gesitueerd te zijn, basisscholen op 
maximaal een kwartier loopafstand. Voor duurzaam openbaar vervoer 
geldt dat er een minimaal aantal personen op een locatie aanwezig moet 
zijn, om deze vervoersvorm rendabel te maken (Jenks, M. e.a., 2005) 
(SEV e.a., 1996) (Thomas, R., 2003) (Williams, D.E., 2007). 

Het autogebruik speelt in de huidige maatschappij een grote rol en 
dit gebruik kan niet compleet genegeerd worden. In de toekomst 
zijn wellicht alle auto's milieuvriendelijk. Bereikbaarheid van wo
ningen met de auto (voor bijvoorbeeld verhuizing) en bereik-
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baarheid voor calamiteiten moet mogelijk blijven. De gedachte is 
echter dat met ideale duurzame vervoersverbindingen mensen zo veel 
mogelijk gebruik maken van het duurzame vervoer. 

destimuleren autoverkeer Eva Lanxmeer te Culemborg 
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01 I 02 11 Duurzame groen- en waterstructuren 

Het belang van groen en water in de stad is groot, ontwerpers zouden 
dan ook in een vroeg stadium het gebruik van groen en water in een plan 
moeten onderzoeken. Niet altijd wordt het belang van groen erkend. 
Vooral in Vinex-wijken lijkt het belang van groen het niet te winnen van 
de kosten die er tegenover staan. 

[Evaluatie Vinex, Volkskrant, febr. 2007: "Wijken moeten snel groener. In de 
Vinex-wijken moeten in versneld tempo groenvoorzieningen worden aange
legd. Bewoners van die wijken zijn te spreken over de kwaliteit van hun wo
ning, maar klagen over de woonomgeving. Ze vinden dat er een gebrek is aan 
parkjes, perkjes en bomen. Dit schrijft minister Winsemius van Volkshuisves
ting, Ruimtelijke ordening en Milieu in een brief aan de Tweede Kamer (TK 
27562) over tien jaar Vinex-beleid. '1 

Op de volgende pagina's zijn twee foto's te zien van straten in Vinex
wijken. Een foto van Ij burg en een foto van Meerhoven. Op beide foto's 
is te zien dat op straatniveau geen of weinig groene elementen aanwezig 
zijn. Ij burg heeft als eiland een grote waterstructuur in de direct omge
ving, op straatniveau ontbreekt het aan groene elementen. Het belang 
van groen is echter op elk niveau groot, ook op straatniveau. 



woonstraat l)burg (Amsterdam) 





Het belang van groen en water wordt toegelicht aan de hand van een 
aantal stellingen en citaten: 

Een relatie met de natuur is van belang voor de geestelijke en 
lichamelijke gezondheid van de mens. Men voelt zich onder ande
re minder gestresst als men zich in een groene omgeving bevindt 
(Bartlett, P., 2005) (Jabareen, Y.R., 2006) (Thomas, R., 2003) (www. 
biotope-city.net). 

["In 1812 Benjamin Rush wrote that mental patients who spent time out
doars in gardening activities made more progress is their recovery than those 
who were confined to the hospita/." (Bartlett, P., 2005, Urban place, reeon
neding with the natural world, p. 62)] 

["Clinical trials have shown that hospita/ patients looking out over trees have 
a Jaster recovery rate, lower blood pressure and need less medication than 
patients who look out over paved areas." (Thomas, R., 2003, Sustainable 
urban design, an environmental approach, p. 35)] 

Een relatie met de natuur is van belang voor de sociale relaties 
van de mens, het kan verschillende bevolkingsgroepen binden (bij
voorbeeld individuen uit verschillende culturen) (Bartlett, P., 2005). 

["Research on the socio-economie impacts of community gardens found 
that besides providing a souree of fresh produce, imprave diets, and cost sa
vings, community gardens were a place of socio/ interaction, neighborhood 
improvement, and community building." (Bartlett, P., 2005, Urban place, 
reconnecting with the natural world, p. 64)] 

Een relatie met de natuur is van belang voor de ecologie in de 
stad. Groen en water matigen de extremen; het heeft een koelend ef
fect bij hete temperaturen en een opwarmend effect bij lage tempera
turen. Daarnaast zorgt groen voor een habitat voor dieren (Bartlett, 

P., 2005) (Jabareen, Y.R., 2006) (Thomas, R., 2003). 

["Nature not only holds aesthetic value in the city context, but also impraves 
the loco/ microclimate, relieves environmental pressures on the city region 
and provides mental relief and contrast for urban dwellers."(Bartlett, P., 
2005, Urban place, reconnecting with the natura I world, p. 33)] 

Een relatie met de natuur is van belang voor de economie. Hui
zen zijn meer waard in een groene omgeving (Jabareen, Y.R., 2006) 
(Thomas, R., 2003). 

Een relatie met de natuur is van belang voor de esthetische 
kwaliteiten van de stad. Het voorzien in ruimte, moderne woningen, 
samen met meer openbare ruimte in steden (in de vorm van ste
delijke parken van verschillend karakter en grootte) kan helpen om 
steden een aantrekkelijkere plek te maken om te wonen, voor uiteen
lopende mensen. Het kan het beeld van de stad en de kwaliteit van 
leven in de stad verbeteren (Jabareen, Y.R., 2006) (Thomas, R., 2003) 
(ww.biotope-city. net). 

[" ... everybody agrees that avenue planting visually impraves the quality ofthe 
street by deflecting attention from cars and should therefore be taken more 
seriously in the design process." (Thomas, R., 2003, Sustainable urban de
sign, an environmental approach, p. 35)] 

Groen kan zoals gezegd veel positieve effecten hebben. Enkele duide
lijke, fysieke effecten die vegetatie op het stedelijke milieu heeft zijn: 

verwijderen van C02 uit de lucht door fotosynthese en het 
produceren van zuurstof; 
binden van luchtdeeltjes en daardoor het verminderen van 
stof; 
binden van meerdere stedelijke vervuilers; 



absorberen van geluid; 
verhogen van de vochtgraad door regenwater te absorberen en 
fof te vertragen in de overgang naar het waterafvoersysteem; 
temperen van de temperatuur (verlagen in de zomer, verhogen 
in de winter); 
functioneren als een windscherm (de windsnelheid kan tot wel 
so% verminderd worden) en daardoor het verminderen van 
de verwarming die nodig is door de koude wind (Bade, T. e.a., 
2007) (SEV e.a., 1996) (Thomas, R., 2003). 

In de stad kan het tot wel vijf graden Celsius warmer zijn dan op het om
liggende platteland. Dit wordt ook wel het "heat island effect" genoemd. 
Reden hiervoor is dat de warmte van de zon in de stad geabsorbeerd 
wordt door de bebouwing, die deze warmte vervolgens weer afgeeft aan 
de omgeving. Groen houdt de warmte niet vast, maar koelt de lucht door 
het transpireren van vocht (Bade, T. e.a., 2007). 

Als startpunt voor een optimale integratie van groen- en waterstructuren 
in een ontwerp, wordt ingegaan op een aantal (ontwerp) uitgangspunten 
voor groen en water. 



01 I o2l 0 l 11 Een aaneengesloten groenstructuur 

Het is van belang dat groengebieden aaneengesloten zijn, om zo als cor
ridors te functioneren voor dieren. Hiermee worden niet enkel bossen 
bedoeld, maar ook bomenrijen, heggen, grasvelden, weides, rivieren, vij
vers etc. Op de schaal van de stad bestaan deze corridors ook uit tuinen 
(mits niet van steen), groene daken, groene gevels en spoorwegbermen 
(Thomas, R., 2003). 

Bij een ontwerp dient gekeken te worden naar de aansluiting op (be
staande) groengebieden op grote schaal (in de vorm van parken), maar 
ook op kleine schaal (in de vorm van laanbeplanting, bermen etc.). 

haag langs autoweg: ook deze vorm van groen functioneert als corridor watergang met groene oevers: een aaneengesloten structuur 



01 I 02 I 0 2 11 Gevarieerd groen 

Variatie in groen- en waterelementen zorgt voor een duurzame struc
tuur. Men kan bijvoorbeeld onderscheid maken tussen drukke en rustige 
gebieden,droge en natte gebieden, een variatie in hoogtes en een variatie 
in samenstelling van de bodem (SEV e.a., 1996). 
Daarnaast kan gekeken worden naar een variatie in soorten beplanting, 
zoals verschillende boomsoorten. Die variatie is er niet enkel voor de cre
atie van een gevarieerde natuur, maar ook omdat planten niet geschikt 
zijn voor elke locatie. Zo zijn niet alle bomen geschikt om op kruispunten 
geplaatst te worden in verband met luchtvervuiling. 

Een andere belangrijke variatie is die tussen horizontaal en verticaal 
groen. Horizontaal groen worden veelvuldig toegepast, denk hierbij aan 
parken, bermen etc. Een belangrijke vorm van horizontaal groen zijn 
groene daken. Groene daken hebben een positief effect op de lucht
kwaliteit, de opvang en zuivering van water en de beeldkwaliteit. Daar
naast kunnen groene daken een energiebesparing opleveren (Bade, T. 
e.a., 2007). 
Verticaal groen is groen aan de gevels of bijvoorbeeld groene hagen. 
Gevelbegroeiing is er al lang in de vorm van bijvoorbeeld de (traditio
nele) klimop. Tegenwoordig zijn er echter ook nieuwe vormen van gevel
beplanting ontwikkeld. Een bekende ontwerper van groene gevels is 
Patriek Blanc. Zijn ontwerpen bieden een gevarieerde, verticale groen
structuur, zowel ecologisch, milieutechnisch, als esthetisch waardevol. 
Gevelbegroeiing biedt een natuurbeleving, is daarnaast een middel te
gen vandalisme in de vorm van bijvoorbeeld graffiti en beschermt en 
isoleert de gevel. 

De veruit belangrijkste reden om verticaal groen toe te passen is ech
ter de bijdrage die het levert aan de luchtkwaliteit: verticaal groen kan 
stofdeeltjes binden (opname fijnstof) en zuurstof produceren. Fijnstof 
is een zware vervuiler, het is onder andere uitlaatgas van auto's en wordt 
gezien als een van de meest schadelijke vormen van luchtvervuiling. Ver
ticaal groen werkt nog beter tegen fijnstof dan horizontaal groen (Bade, 
T. e.a., 2007) (Bianc, P., 2oo8) (www.biotope-city.net). 





01 I o>l 0 3 11 Ruimte voor groen 

Groen is van belang voor de omgeving (zie 01.02.). Vaak wordt bij het 
ontwerp te weinig ruimte gelaten voor groen, bijvoorbeeld voor bomen, 
waardoor deze geen optimale groeimogelijkheden hebben. Bij het ont
werpproces dient al rekening gehouden te worden met de benodigde 
ruimte voor groen (SEV e.a., 1996) (Stichting natuur en milieu, 2006). 

Als er weinig ruimte is in een plangebied kan ruimte voor groen gecreëerd 
worden door bijvoorbeeld dichter te bouwen of groen met andere func
ties te combineren. Op het gebied van natuur kan groen een ecologische 
functie hebben en daarnaast van nut zijn voor de waterberging in een 
gebied. Groen kan ook op cultureel, sport, of educatief gebied van nut 
zijn, hierbij valt naast recreatie in de vorm van wandelen en fietsen, te 
denken aan sportvoorzieningen, evenementen, voorlichting over natuur 
en volkstuinen (Stichting natuur en milieu, 2006). 

Groene daken en groene gevels nemen geen extra ruimte in beslag en 
zijn dus zeker ook geschikt voor locaties waar weinig ruimte is. Ruim
tegebrek mag dus geen argument zijn om geen groene elementen aan 
een plan toe te voegen. Het is echter het meest doeltreffend als in een 
vroeg stadium van ontwerpen ruimte gereserveerd wordt voor groen. 

Enkele voorbeelden van groene daken: 
grasdak (mogelijk beloopbaar en niet beloopbaar, werkt isole
rend in de zomer, heeft een waterbergend vermogen); 
tuinen (dikke grondsubstraat nodig voor gevarieerd gebruik, 
volwaardige daktuinen hebben een eigen ecosysteem); 
parkje (zwaardere belasting); 

kantoordaktuin; 
speelveld; 
overgroeid dak (zeer lichte belasting, voor daken op beperkte 
hoogte); 
ecologisch dak (niet-toegankelijke daken, lichte belasting en 
goedkoop, vrij van onderhoud, op een zonnige plaats); 
sedumdak (niet beloopbare daken, lichte belasting, waterber
gend vermogen, werkt isolerend in de zomer, op een schaduw
rijke plaats) (Bade, T., 2007). 

overgroeide dakterrassen 





o•l ozl 0411 Beperken van de instroom van regenwater in de riolering 

In Nederland zijn nog steeds gemengde rioleringsstelsels in werking. Bij 
deze stelsels stromen regenwater en afvalwater de riolering in. Het rela
tief schone regenwater dient hierbij samen met het afvalwater gezuiverd 
te worden. Bij hevige regenbuien, ook wel "piekbuien" genoemd, kan de 
riolering de snelle instroom van regen- en afvalwater niet verwerken en 
stroomt het water over. In eerste instantie wordt geprobeerd dit overvloe
dige, vuile water (een combinatie van regenwater en afvalwater) op het 
oppervlaktewater te lozen, wat de kwaliteit van het oppervlaktewater niet 
ten goede komt. Bij beperkte of geen opvangmogelijkheden in nabijgele
gen oppervlaktewater kan deze overstort ook leiden tot overstromingen 
(SEV e.a., 1996). 

Het beperken van de instroom van regenwater in de riolering, vermind
ert de hoeveelheid te zuiveren water en bespaart daarmee energie (fho
mas, R., 2003). Het komt bovendien de kwaliteit van het oppervlakte
water ten goede, doordat er minderfgeen vuil water in gestort wordt bij 
hevige regenval. 

Er zijn veel factoren die de natuurlijke afwatering beïnvloeden, zoals het 
type bodem, de doorlaatbaarheid van de bodemmaterialen en de in
tensiteit en duur van regenval (fhomas, R., 2003). Om de hoeveelheid 
regenwater te "doseren" en niet in één keer een enorme druk op het 
rioleringsstelsel uit te oefenen kan regenwater geremd worden bij de af
voer. Dit kan door bijvoorbeeld groene daken en infiltreerbare vormen 
van bestrating. Het toepassen van veel slecht infiltreerbare vormen van 

op het milieu. Materiaalkeuze in de stedelijke ruimte is dus zeker van in
vloed op het milieu en zou dus ook in een ontwerp meegenomen moeten 
worden. 

Tegenwoordig bestaan er ook gescheiden rioleringssystemen. Bij een 
dergelijk systeem wordt regenwater van afvalwater (van huishoudens) 
gescheiden. Het regenwater kan op deze manier sneller op het opper
vlaktewater geloosd worden, omdat het geen of slechts beperkte zuive
ring behoeft. Ook vind er met dit stelsel geen overstort van vuil water 
meer plaats op het oppervlaktewater, doordat het regenwater bij een 
hevige bui direct in het oppervlaktewater terecht komt en niet via een 
gemengde riolering geleid wordt (SEV e.a., 1996). 

bestrating (zoals in de voorbeelden van Vinexwijken) heeft een negatieve Aparte putten voor het regenwater- en afvalwaterriool bij een gescheiden sys-
invloed op de verwerking van regenwater en heeft een negatieve invloed teem. 
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01 I 021 0 5 11 Gebruik maken van natuurlijke wateropvangsystemen 

Het beperken van de instroom van regenwater in de riolering gaat ge
paard met het gebruik van natuurlijke wateropvangsystemen. Deze wa
teropvangsystemen vangen het regenwater op en voeren het af naar op
pervlaktewater. 

Er zijn meerdere vormen van wateropvang systemen: 
a) laag gelegen gebied afvoer; 
b) geulen en drassige lagen; 
c) permanente berging vijversfpoelenfplassen; 
d) ondergrondse waterreservoirs (Thomas, R., 2003). 

Onder geulen en drassige lagen vallen de tegenwoordig veel gebruikte 
wadi's; 
Wadi: Voorziening voor de infiltratie van regenwater. Een wadi is een 
laagte waarin het regenwater zich kan verzamelen en in de bodem kan 
infiltreren. Meestal is een wadi beplant met gras of biezen. Een wadi 
helpt verdroging van de bodem tegen te gaan, vormt een buffer bij over
vloedige regenval en draagt bij aan de zuivering van het water (www. 
senternovem.nl). 

Regenwater kan ook in de bodem infiltreren, mits deze bestaat uit door
laatbare materialen. Alternatieve vormen van verharding, die beter door
laatbaar zijn, zoals grasstenen vormen een goed alternatief en hebben 
bovendien een natuurlijke uitstraling (SEV e.a., 1996). 

Onderstaande tabel geeft de doorlaatbaarheid van verschillende materi
alen weer ( o =zeer doorlaatbaar, 1 = niet doorlaatbaar). 

pitched roof 
as ph alt, concrete, paving with mortal joints 
flat gravel roof 
paving on sand bed (tight joint) 
large paving with large joints 
mosaic paving with large joints 
bound gravel 
grasscrete paving 
lawn 
vegetated area (genera! planting) 

1.00 

1.00 

o.8o 
o.8o 
0.]0 

o.6o 
o.so-o.4o 
0.30 

0.25 

0.10-0.00 





01 I 021 o6u Gebruik maken van natuurlijke waterzuiveringsmogelijkheden 

(Regen)water kan op een natuurlijke manier (zonder energie) gezuiverd 
worden. Zuivering van regenwater kan onder andere door middel van 
vegetatie en groene daken; regenwater dat van groene daken afkomstig 
is, is relatief schoon. Dit relatief schone regenwater heeft een positief 
effect op de kwaliteit van het oppervlaktewater waar het vervolgen~ in 
terecht komt. 
Andere vormen van natuurlijke zuivering zijn onder andere de eerder 
genoemde wadi's en waterzuivering door zogenaamde "rietbedden". 
Deze rietbedden zijn ook geschikt voor de zuivering van afvalwater van 
huishoudens; ongeveer 1 à 2 m2 rietbed is nodig per persoon. Belang
rijke factoren in de keuze van grootte en type zijn de stroomsnelheid, 
de kwaliteit van het afvalwater en de gewenste kwaliteit na zuivering. 
Daarnaast is de topografie van de locatie van belang; verticale rietbedden 
kunnen het beste gepositioneerd worden op een helling, anders dient 
er een pomp aan te pas te komen. Ook is er een kanaal, meer of iets 
dergelijks nodig waar het water na zuivering in terecht komt (SEV e.a., 
1996) (Thomas, R., 2003). 
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oppervlaktewater met rietbedden 





o2l l EEN NIEUWE START VOOR BOSCHVELD I 

Het verwerven en uiteenzetten van uitgangspunten voor een duurzame 
stedelijke ruimte (met name voor groen en water) is het startpunt ge
weest bij dit onderzoek. Het is echter van belang dat deze theorie ook 
in praktijk omgezet kan worden. Zoals eerder gezegd is er namelijk veel 
geschreven over duurzaamheid en zijn er minder handige praktijkvoor
beelden. De vervolgstap is dan ook het toepassen van de uitgangspunten 
op een voorbeeldontwerp. Kunnen de uitgangspunten gebruikt worden 
bij het ontwerpen? En kan daarmee een begin gemaakt worden aan de 
vorming van een duurzame stedelijke ruimte? 

02 I 01 11 De locatie 

Als locatie voor een voorbeeldontwerp is gekozen voor de wijk Boschveld 
in 's-Hertogenbosch. Boschveld is een wijk die aan herstructurering toe 
is. Deze wijk is geschikt voor deze casestudy vanwege de ligging aan 
station 's-Hertogenbosch (duurzaam vervoer) en de wens van gemeente 
's-Hertogenbosch voor de inpassing van water en groen in deze wijk 
(gemeente 's-Hertogenbosch, 14-o8-2oo8). De wijk ligt centraal, aan het 
station en tussen de Brabanthallen, het Paleiskwartier, de Onderwijsbou
levard en het Westerpark. Op deze bijzondere locatie, kan een bijzondere 
wijk gecreëerd worden. 

35 1 
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Boschveld kent vooral woonbebouwing. Deze woonbebouwing bestaat 
behalve uit grondgebonden wonen, uit veel appartementenblokken van 
3 of 4 lagen hoog. De nadruk moet ook in de toekomst blijven liggen op 
wonen, de woonfunctie dient in de toekomst zelfs versterkt te worden 
(gemeente 's-Hertogenbosch, 14-o8-2oo8). 

Kenmerkend voor Boschveld zijn de 2 gebouwen van Grasso: het kan
toor en de fabriek. Het winkelcentrum van Boschveld oogt enorm verloe
derd en ligt aan de hoofdweg door Boschveld: de Copernicuslaan. Deze 
brede weg loopt dwars door Boschveld, in noord-zuid-richting, waardoor 
de wijk in twee delen gesplitst wordt. Het westelijke deel van de wijk sluit 
voor een groot deel aan op het Westerpark en bestaat vrijwel alleen uit 
wonen. Het oostelijke deel van de wijk bevat het "centrum" van Bosch
veld, bestaande uit het winkelcentrum en twee basisscholen. Daarnaast 
bevinden zich in het oostelijk deel veel (oude) bedrijfspanden. 

De parallelweg ontsluit de achterzijde van het station. De ontwikkeling 
van het Paleiskwartier en de toekomstige ontwikkelingen van Boschveld 
zouden van deze zijde van het station een tweede voorkant moeten 
maken. De binnenstad wordt dan vergroot door deze over het spoor te 
trekken, aan beide zijdes van het station. 
Bezoekers van de Brabanthallen, die gebruik maken van het openbaar 
vervoer, lopen via de Parallelweg richting de Brabanthallen. Deze route 
lijkt op een achterkantroute en heeft geen zichtrelatie met de Brabant
hallen. Met deze route komen bezoekers uit bij de oude ingang van Bra
banthallen, op het kruispunt van de 'Oude Engelenseweg', de 'Dieze
kade' en de 'Veemarktweg'. De nieuwe ingang bevindt zich tegenover de 
Gruyterfabriek. 

Door de barrière van het spoor is er momenteel geen relatie tussen de 
Verkadefabriek en Grasso. Een wens van de gemeente is het creëren van 
deze relatie, beide gebouwen vertegenwoordigen een cultureel erfgoed 
(gemeente 's-Hertogenbosch, 14-08-2oo8). 







02 I 02 11 Kwaliteiten van Boschveld 

Duurzaamheid is niet enkel het toepassen van duurzame vervoersvor
men, of het invoegen van veel groen. Het is zeker van belang om te kij
ken naar de kwaliteiten en kenmerken van een locatie. Een duurzame lo
catie is namelijk ook een locatie met een eigen karakter. Bewoners vinden 
herkenning in een plek met een sterke identiteit. Historische elementen 
die aanwezig zijn, zoals monumentale of beeldbepalende bebouwing 
kunnen een identiteit versterken en voor een herkenbaarheid zorgen 
(Vrom, 2003) (Williams, D.E., 2007). 

Door positieve punten van een locatie zoveel mogelijk te integreren in 
een nieuw plan, kan er een goede samenhang tussen nieuw en oud ont
staan en een versterking van de identiteit van een gebied, bovendien 
wordt onnodige sloop voorkomen (sloop is slecht voor het milieu). 

Een analyse is gemaakt naar bestaande kwaliteiten van Boschveld. Om 
Boschveld beter te kunnen analyseren bleek het echter noodzakelijk om 
de historie van Boschveld en 's-Hertogenbosch onder de loep te ne
men. 

02 I 02 I 01 11 Historie 

De stad 's-Hertogenbosch heeft altijd een speciale verhouding met wa
ter gehad. Drassige grond en regelmatig wateroverlast in de laaggelegen 
gebieden heeft ervoor gezorgd dat de stad in eerste instantie is ontstaan 
op de hoger gelegen (relatief droge) gronden. De vorm van de stad is 
verder ten delen ook afgeleid van de vorm van de waterlopen door en om 
de stad (Verhees, E. e.a., 2005). 

's-Hertogenbosch heeft de ruimtelijke ontwikkeling van een vestingstad 
doorgemaakt. De ruimtelijke ontwikkeling van deze vestingstad begon 
met de bouw van de eerste stadsmuur rond de markt. Op deze hogere 
plek hadden zich de eerste bewoners gevestigd (Verhees, E. e.a., 2005). 
De stad groeide al snel buiten de ommuring, waardoor in de eerste helft 
van de 14• eeuw werd begonnen met de bouw van een tweede stadsmuur. 
Deze tweede stadsmuur begrensde de stad tot de ont-manteling in 1874 
(Verhees, E. e.a., 2005). 

De drassige gronden en de regelmatige wateroverlast in de laaggelegen 
gebieden bleven de grootste belemmeringen voor de groei van de stad. 
De eerste bebouwingen buiten de stadsmuren lagen dan ook op de van 
nature hogere gedeelten, langs de toegangswegen. Deze ruimte bleek 
echter te beperkt voor de gewenste uitbreidingen, waardoor in de 19• 
eeuw, met de opheffing van de vestingsstatus, gestart werd met groot
schalige ophogingen. Het benodigde zand en puin voor de ophogingen 
werd verkregen uit de aan leg van nieuwe en het uitdiepen van bestaande 
waterwegen. Elke uitbreiding betekende ophoging van de laaggelegen 
gronden (Verhees, E. e.a., 2005). 















Rond de 2• wereldoorlog heerste er veel armoede in 's-Hertogenbosch, 
de gemeente creëerde daarom werkgelegenheidsprojecten. Door inzet 
van werklozen werden terreinen aan de haven en de Dieze ten noord
westen van het station geschikt gemaakt voor de vestiging van be
drijven. Hiermee werd een start gemaakt met de bouw ten westen van 
het spoor; 's-Hertogenbosch had zich eerder enkel ten oosten van het 
spoor ontwikkeld. 's-Hertogenbosch moest zich qua industrie kunnen 
meten met steden als Eindhoven en Tilburg en voerde een actief beleid 
om bedrijven aan te trekken. Dit resulteerde in de vestiging van Grasso, 
de productiehallen van De Gruyter, de bandenfabriek van Michelin, de 
Veemarkt, BBA, Heineken's bierbrouwerijen en Verkade's fabrieken in 
de stad (voornamelijk aan de westzijde van het spoor) (Verhees, E. e.a., 
2005)· 

De eerste bebouwing in Boschveld bestond uit het industriegedeelte 
en het woongedeelte rond de Veemarkt, samen gebouwd in de dertiger 
jaren. Dit gebied is ook wel bekend als het Veemarktkwartier. De woon
bebouwing werd gebouwd als huisvesting voor de vele (gast)arbeiders 
uit de industrie in dit gebied. Het tweede gedeelte van Boschveld is het 

Grasso 1955, stadsarchief 's-Hertogenbosch 
fotopersbureau het Zuiden 
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grootste woongedeelte, gebouwd in de zestiger jaren (gemeente 's-Her
togenbosch, 2008). 

Vanaf de jaren zeventig ging de aandacht in toenemende mate uit naar 
het groen buiten de stad en naar behoud en ontwikkeling van waardevolle 
natuurgebieden. Hiermee werd een grens gesteld aan de voortschrij
dende verstedelijking (Verhees, E. e.a., 2005). 

Naast grootschalige restauraties werden vanaf de jaren tachtig grote 
nieuwbouwprojecten gerealiseerd waarbij naoorlogse planologische ver
gissingen werden gecorrigeerd en verouderde buurten gerenoveerd of 
herontwikkeld. De gemeente wilde de binnenstad niet belasten met grote 
kantoorgebouwen en wees daarvoor de stationsomgeving als hoofdlo
catie aan. De realisatie van de plannen begon in 1996 met de bouw van 
een compleet nieuw stationsgebouw als vervanging van het naoorlogse 
station. Voor het hele gebied dat 'Paleiskwartier' werd genoemd, naar 
het nieuwe Paleis van justitie, werd een herinrichtingsplan opgesteld. 
Het Paleiskwartier wordt als nieuw deel van de vergrote binnenstad be
schouwd, hiermee wordt getracht de binnenstad over het spoor te trek
ken (Verhees, E. e.a., 2005). 

49 1 

Grasso okt. 1944 stadsarchief 's-Hertogenbosch 
fotopersbureau het Zuiden 

.__ __ =:::=r 





02 I 02 I 02 11 Waardevolle elementen Boschveld 

Er zijn elementen die waardevol zijn voor de wijk Boschveld en de wijk 
karakteristiek maken. Deze elementen kunnen een prominente rol krij
gen in nieuwe plannen, om zo het karakter van de wijk te benadrukken. 
Hierbij gaat het met name om een aantal historische elementen die 
(deels) in tact zijn gebleven, zoals het kantoor en de fabriek van Grasso, 
het Veemarktkwartier en de Brabanthallen, maar ook de Paardskerkhof
weg die al in 1905 op de kaart stond en spoorlijnen naar o.a. de fabrieken 
van Heineken en De Gruyter die door het gebied heen lopen. 

Op deze kaart zijn waardevolle elementen aangegeven enfof bebouwing 
die behouden dient te blijven. Positieve kenmerken van Boschveld lijken 
vooral de eerder genoemde historische elementen, de ligging aan het 
Westerpark en het water. 

De Gruyterfabriek 
2 Brabanthallen 
3 Veemarktkwartier 
4 Grasso kantoor en fabriek (Rijksmonument) 
5 Paardskerkhonweg 
6 Spoorbanen (niet in gebruik) 
7 Speciaal basisonderwijs 't Overpad 
8 Gerenoveerde flat SSW 
9 Industriehaven 
10 Eengezinswoningen Buys Ballotweg 
11 Bungalowwoningen 
12 Flats aan Westerpark 
13 Eengezinswoningen aan het Westerpark 
14 Westerpark 
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02 I 03 11 Groene en Blauwe aders voor Boschveld 

De nadruk ligt bij dit onderzoek op duurzaam gebruik van groen en wa
ter in de stedelijke ruimte. In het literatuuronderzoek is extra aandacht 
besteed aan deze vormen van "duurzaamheid" en hier zijn een aantal 
uitgangspunten uitgerold. Na een algemene analyse van Boschveld over 
de historie en de kwaliteiten volgt nu dan ook een analyse voor de groen
en waterstructuren in dit gebied. Daarbij worden de uitgangspunten voor 
groen en water zo goed mogelijk toegepast op deze locatie. 

021 03l 01 11 Uitgangspunten Groen 

op bepaalde plekken in de stad zelf. Het doel dient dat ook te zijn om een 
aaneengesloten groenstructuur ook binnenin de stad te creëren. Deze 
structuur hoeft zoals gezegd niet enkel te bestaan uit parken, maar ook 
kleine elementen kunnen onderdeel zijn van een aaneengesloten struc
tuur. Een netwerk van aaneengesloten kleine en grote groenstructuren 
binnen en buiten de stad leidt tot een sterk ecologisch systeem. 

Vanaf de jaren zeventig ging de aandacht in toenemende mate uit naar 
het groen buiten de stad en naar behoud en ontwikkeling van waardevolle Principeschema Groenstructuur 

natuurgebieden. Hierdoor werd een grens gesteld aan de voortschrijden
de verstedelijking en heeft 's-Hertogenbosch een uniek karakter gekregen 
met direct om de stad heen een groene zone. In een grote cirkel rond de 
bebouwde kom van 's-Hertogenbosch liggen een tiental kleine natuurge
bieden. Door ecologische verbindingszones tussen die gebieden kan een 
aaneengesloten ring rondom de stad ontstaan, deze ring kan in verbin
ding staan met de Ecologische Hoofdstructuur (op landelijke schaal). 
Het creëren van een aangesloten groenstructuur is één van de uitgangs
punten voor een duurzame ruimte. Deze aaneengesloten structuur zal 
zowel op grote als kleine schaal moeten bestaan. Op grote schaal heeft 
's-Hertogenbosch een uniek karakter met een bijzonder groengebied 
rondom de stad. Binnen de stad is de aandacht in mindere mate uit
gegaan naar behoud van groenstructuren. De druk van verstedelijking en 
de grens die is gesteld door de beschermde natuurgebieden aan de rand 
van de stad, lijken geresulteerd te hebben in een verwaarlozing van groen 
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Boschveld ligt in 's-Hertogenbosch-we t. Gekeken is naar 
de hu idige groenstructuu r van 's -Hertogenbosch-west. 
Heeft dit geb ied een aaneengesloten groenstrllctuur) Zo 
niet: welke delen ontbreken am het geheel te verbinden? 

De H uidige situatie van W st heeft een aantal aankno· 
pi ngspu nten am een aaneengesloten groenstructu ur op 
stadsdeelniveau te creeren Het Westerpark is een va n die 
aanknopingspunten. Het sportpa rk Schutskamp lij kt op de 
kaart groen, sportve lden (bi jv. voetba lvelden van gras) tel· 
len echt r niet mee in een groenstru tu ur. Het sportpark 
dient dus groen lementen, zoa ls bomenrijen en beplant ing, 
te hebben om mee te tellen in de gro ne verbin di ngszone 

Bo schveld ze lf heeft aa n de Coperni cu slaan verscheidene 
flinke bo men die onderd eel ku nnen z ijn van een groene 
verbindi ngsz.one. Een aaneenges loten zo ne is het mamen· 
tee l echter niet. 

Doo r grotere groene verb ind ingszones te maken Vdn het 
Westerpark via het huidige Sportpark Schutskamp verder 
no rdwestel ijk en van het Westerpark over de Copernicus
laan via de Indusriehaven richting de Ertveldplas ontstaat 
een groenstructuur op wijkniveau , die in verbinding karl 
staan mel de groene band op stadsniveau. Op bULIrtn iveaLl 
kunnen bomenlanen, b rmen e.d. weer in verbinding ko
men te staan met het bULlrtgroen , om een groen netwerk 
te creere 





02 I 03 I 02 11 Uitgangspunten Water 

's-Hertogenbosch leeft met water. Water heeft altijd een grote rol 
gespeeld voor de stad, zowel vroeger als nu. Een icoon voor de stad 
's-Hertogenbosch is de Dieze, waar vele recreatieve tochtjes over worden 
gemaakt. De Binnendieze, die deels onder de bebouwing stroomt, gaf 
vroeger structuur aan de stad en bepaalde voor een groot deel de loop 
van de straten. Grote delen van de Dieze zijn in het begin van de 20• 
eeuw gedempt vanwege vervuiling en instortingsgevaar. Later werd de 
binnenstad van 's-Hertogenbosch een beschermd stadsgezicht en werd 
met verdere demping gestopt. Momenteel wordt getracht de Binnen
dieze zoveel mogelijk terug te brengen in de oorspronkelijke staat en de 
demping op plaatsen te herstellen (Verhees, E. e.a., 2005). 

De gemeente ziet in dat het water het karakter van 's-Hertogenbosch 
bepaalt en heeft dan ook als wens dit beeld te versterken (gemeente 's
Hertogenbosch, 14-08-2008). Water moet zoveel mogelijk in beeld ko
men in de stad. Men moet kunnen zien dat 's-Hertogenbosch een stad 
is die een sterke relatie heeft met water. 

Dit beeld van water in de stad is niet enkel van toepassing op de his
torische binnenstad met de Dieze, maar ook op de andere wijken van 
's-Hertogenbosch. Water kan overal in beeld gebracht worden, bijvoor
beeld door middel van oppervlaktewater, maar ook door bijvoorbeeld 
waterpleinen, of geulen. Een doel voor Boschveld is dan ook het in beeld 
brengen van water, op een manier die past bij de wijk. 

~a_!~~il 
Boschveld is ontstaan door ophoging met zand uit de Ertveldplas. De 
bodem ligt daardoor relatief hoog en droog en bestaat voornamelijk 
uit zand, wat de bodem goed infiltreerbaar maakt. Door de ophoging 
ligt Boschveld hoog ten opzichte van het oppervlak-tewater. Boschveld 
lag oorspronkelijk op 2,60+ N.A.P., de wijk is opgehoogd tot circa 6,o+ 
N.A.P. De havens en de Dieze hebben normaal een waterstand van 2,20+ 
N.A.P. (eens in de honderd jaar 4,90+ N.A.P.). De stadswaterlopen heb
ben een peil van 1,80+ N.A.P. (gemeente 's-Hertogenbosch). 

Profiel hoogteverschil maaiveld Boschveld en waterstand havens en 
Dieze 

maaiveld 

3,8 m. 

waterstand 
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In 's-Hertogenbosch komen meerdere waterwegen samen: de Dommel 
en de Aa monden uit in de Dieze, die weer uitmondt in de Maas. Daar
naast zijn er waterwegen als de Zuid-Willemsvaart en het Drongelens 
afwateringskanaal. 

Een goede doorstroming heeft een positief effect op de waterkwaliteit. 
De doorstroming is niet overal in 's-Hertogenbosch even goed; in West 
en Engelen, Maaspoort en Noord en Rosmalen zijn er problemen ge
constateerd. Wijksysteem West ligt ten zuiden van de Asg en beslaat het 
Paleiskwartier, Boschveld, Willemspoort, Deuteren, de Schutskamp en 
de Kruiskamp. 
Wijksysteem West houdt geen rekening met de natuurlijke afwaterings
richting van zuidoost naar noordwest. In plaats daarvan wordt het water 
hier continu rondgepompt met behulp van een opvoergem aal. Hierdoor 
is in dit deel van 's-Hertogenbosch nauwelijks sprake van waterverver
sing en is de kwaliteit van het oppervlaktewater niet goed. Bij Boschveld 
vindt slechte doorspoeling plaats doordat er zowel een inlaat als uitlaat 
van water is bij de Dieze (de Industriehaven). Vuil water blijft daardoor 
relatieflang in de wijk hangen (BRO, 2008) (gemeente 's-Hertogenbosch 
e.a., 2001). 

In Boschveld is momenteel sprake van een gemengd stelsel met een 
overstort op de Dieze. Grootschalige stedelijke ontwikkelingen in Bosch
veld, Paleiskwartier, Deuteren en Willemspoort maken het mogelijk om 
in West op grote schaal te ontkoppelen en regenwater te benutten als 
alternatief voor het voedselrijke inlaatwater uit de Dieze. Dit zal een 
positief effect hebben op de waterkwaliteit. Stedelijke verdichting vraagt 
bovendien om meer oppervlaktewater, om overtollig regenwater te ber
gen (BRO, 2008) (gemeente 's-Hertogenbosch e.a., 2001). 

Uitgangspunten vanuit de gemeente voor 's-Hertogenbosch-west zijn 
o.a.: 

verhogen van de gebruiks-en belevingswaarde van het opper
vlaktewater; 
vergroten van de bergingscapaciteit van het stedelijke water
systeem in West (o.a. meer oppervlaktewater creëren); 
vasthouden van regenwater en dit benutten om de kwaliteit 
van het oppervlaktewater te verbeteren (BRO, 2008) (gemeen
te 's-Hertogenbosch e.a., 2001). 

Dit sluit aan bij de drie punten voor duurzame watersystemen uit de 
analyse: 

beperken van instroom van regenwater in de riolering; 
gebruik maken van natuurlijke wateropvang (voor regenwater); 
gebruik maken van natuurlijke zuivering (regenwater benutten 
om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren). 

Het doel is het creëren van een aaneengesloten, goed doorstromend wa
tersysteem. 

Principeschema Waterstructuur 





Onderbreki gen in het watersysteem (zoa ls dUikers) be
vorderen de do rstroming niet, maa r hebben oak en nega
tier effect op het ecosysteem, doordat de structuur niet aan
eenges loten is. 
In 's-Hertogenbosch-west moet een betere doorstrommg 
ri chtmg M aas gecreeerd worden, die de natllurliJke afwale 
ringsr ichting zoveel mogeliJk benut. Dit dient te geschieden 
door middel van een aaneengesloten nelwerk met zo min 
mogelijk onderb rekingen . Een Ius vanlJit de Dommel en het 
Dron gelens afwateringskan al via 's-H ertogenbo _ ch-west 
rich t ing Dieze en Maas zou de doors t rom ing sterk kunnen 
bevorderen. 

Ter hoogte van Boschveld lij kt een gro te missing link te 
zitten bij de twee takken van de Industrieh aven , het water 
loopt hier "dood". Door een aans lui ting va n de haven op 
de Dieze en het Wes terpar-i< te rea li ser n zou hier een aa n-
engesloten netwerk ku nnen ontstaa n. Hiermee wordt di

rect ook meer bergingscapaciteit gerea liseerd. 

De natu urlijk afWateringsricht ing is van z .Iidoosl r aar 
noordwest. Door de nieuwe verbind ing aan noord- en 
westzijd van de wijk te leggen, watert de wi jk af op deze 
verbinding. 

Wa ter in beeld brengen in de wijk is zeer wenselilk . Door 
de Ius vanllit de (Industric)havcn richting Dieze eerst een 
stuk zUidelijk Boschveld in te leiden, kan d wrjk een extra 
dimensie krijgen . 



waterstructuur principe afwatering groen- en waterstructuur 



02 I 04ll Het Ontwerp 

De kwaliteiten van Boschveld (02.02) en de uitgangspunten 
voor groen en water (02.03) zijn het startpunt geweest voor het 
ontwerp voor Boschveld. 

De opzet van de groen- en waterstructuur is te zien op de af
beeldingen links. De groen- en waterstructuren worden zoveel 
mogelijk gebundeld. Waterstructuren krijgen bij voorkeur een 
groene (ecologische) oever, waardoor het vanzelfsprekend is 
om groenstructuren te koppelen aan waterstructuren. 

De afbeelding rechts geeft de uitgangspunten voor groen en 
water weer, in combinatie met de bestaande kwaliteiten van 
Boschveld (de elementen die zeker behouden blijven). Deze af
beelding is het startpunt geweest van het ontwerp. Het meest 
opvallend aan het nieuwe plan zijn de waterwegen. Eén nieuwe 
watergang verbindt de Industriehaven met de Dieze, via een 
lus door Boschveld. Deze watergang is strak van vorm en ac
centueert de historische Paardskerkhofweg. Deze Paardskerk
hofweg vormt in dit plan een belangrijke (nieuwe) route van 
het station naar de Brabanthallen (paarse lijn). Een tweede wa
terverbinding wordt gemaakt, die aansluit op het Westerpark. 
Deze watergang staat in contrast met de andere watergang, 
door de organische vorm. Door deze waterwegen krijgt Bosch
veld een sterke relatie met water. 
Van noord naar zuid, evenwijdig aan de Copernicuslaan, loopt 
een groene ader. Deze groenstructuur functioneert op wijk
niveau. 



3D-schets ontwerp Boschveld 



Boschveld dient niet introvert te zijn, maar aangesloten te zijn op de 
omgeving. Verbindingen worden gemaakt tussen het eiland van de Bra
banthallen en de Rietvelden (zie pagina 65, bovenste twee gele pijlen), de 
Verkadefabriek en Boschveld (oranje pijl) en tussen het Paleiskwartier en 
Boschveld (onderste gele pijl) . 

Het ontwerp voor Boschveld zal uitgelegd worden aan de hand van 
de plankaart en de wijkverdeling. Vervolgens zullen uitsnedes van de 
plankaart worden getoond, met bijbehorende eenvoudige volumemodel
len en zal een principeschema uitleg geven over het basisprincipe dat 
op een groot deel van de bebouwing van toepassing is. Impressies, pro
fielen en referentiebeelden geven de bedoelde sfeer weer. Tot slot zal in
gegaan worden op een aantal deelkaarten voor uitleg over bijvoorbeeld 
de verkeersstructuur en de bouwhoogtes. 

02 I 04 I 01 11 Plankaart 

De plankaart (zie volgende pagina) geeft de invulling van Boschveld weer, 
die is geëvolueerd uit de basisschets. In de roodtint is de nieuwbouw te 
zien, in grijs de bestaande bebouwing (binnen en buiten het plangebied) . 
Grasso, met zijn rijke historie, krijgt een passende rol in het plan. Dit 
door de ligging aan de nieuwe watergang, het zicht op Grasso vanuit 
het spoor en door de nieuwe verbinding tussen de Verkadefabriek en 
Boschveld (die parallel aan het Grassokantoor loopt). Deze verbinding 
legt een relatie voor langzaam verkeer tussen Boschveld en de binnen
stad en tussen het historische, culturele pand van Verkade en het histo
rische en mogelijk culturele pand van Grasso. 

De (langzaam verkeers-) verbindingen zijn zo veel mogelijk aaneenge
sloten in het plan, zodat een aaneenschakeling van (wandel-)routes 
ontstaat. De Paardskerkhofweg functioneert zoals gezegd als belang
rijke route van het station naar de Brabanthallen, voor langzaam verkeer 

en een shuttlebusverbinding. De oude spoorlijnen zijn omgevormd tot 
wandelroutes. 

De watergangen worden voorzien van een talud en rietbeplanting, om zo 
het water op een natuurlijke manier te zuiveren. De orthogonale (strakke) 
watergang bij de Paardskerkhofweg krijgt deze rietbeplanting aan één zij
de, de andere zijde krijgt een strakke rand die past bij het huidige karak
ter van de Industriehaven. Vanuit deErtveldplas ontstaat een lus richting 
Dieze (via de oude Industriehaven) die voor kleine recreatieve vaart en 
watersport toegankelijk is. 
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PLANKAART 



legenda plankaart 
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02 I 04 I 02 11 Kwartieren van Boschveld 

Boschveld lijkt op vanzelfsprekende wijze verdeeld te kunnen worden 
in een aantal karakteristieke wijkdelen (of kwartieren). Het nieuwe plan 

versterkt deze karakters. De wijkdelen: het Veemarktkwartier, de Ha

venstrip, het Grassokwartier, Centraal Boschveld en het Parkkwartier. 
De nieuwbouw van Boschveld sluit zoveel mogelijk aan bij de boven

genoemde wijkdelen. 

Centraal Boschveld 

Direct aan het station gelegen en grenzend aan het Paleiskwartier ligt 

Centraal Boschveld. Vanwege deze ligging is een hoogstedel ijk karakter 
hier gewenst. De bebouwing is stevig, met name aan de stationzijde. In 

Centraal Boschveld bevinden zich bovendien de voornaamste voorzie

ningen, waaronder de supermarkt en de basisscho len. 

G rassokwa rtier 

Het Grassokwartier ligt ingesloten door water en is daardoor nog sterker 

een eigen cluster. Het karakter van het Gra ssokwartier wordt voorname

lijk gevormd door de oude woonbebouwing van de Veemarkt en de be

bouwing van Grasso. 

Veemarktkwartier 

Dit wijkdeel bestaat voornamelijk uit de Bra bant hallen en de Gruyterfa

briek. Dit gebied krijgt een sterk cultu ree l ka rakter. Tussen de twee 
hoofdgebouwen in komt dan ook een bindend "cultuurplein". De Cruyter

fabriek wordt omgevormd tot een centrum voor culturele bedrijven. Ten 

zuiden van de Brabanthallen staat een hote l, met op maaiveldniveau 

kleinschalige (winkel-)voorzieningen. 

Havenstrip 
De oude Industriehaven functioneert enkel nog voor recreatieve vaart en 

watersport. De havenstrip bestaat uit één strook land, aan deze strook 

land komen woonboten en waterwoningen te liggen. Het karakter van 

dit gebied refereert sterk aan water en wonen op water. Aan noordzijde 

van de strip ligt een nieuwe verkeersverbindmg tussen het eiland met 
het (nieuwe) Veemarktkwartier en de Rietvelden. De Rietvelden liggen nu 

braak, deze verbinding zorgt er echter voor dat toekomstige ontwikkelin
gen kunnen aantakken op de structuur. In het midden van de strip komt 

een langzaamverkeersverbinding, deze lijn verbindt het (cultuur)plein 

van het Veemarktkwartier met de havenstrip, het spoorlijnenwandelpad 

en de toekomstige Rietvelden. 

Parkkwartier 

Dit gebied grenst aan het Westerpark. De woonbebouwing van het 

Westerpark en de bungelowwoningen in Boschveld stralen het 'wonen 

in een parkachtige omgeving' uit. Aan oostzijde van dit kwartier ligt de 

nieuwe groene zone, die van noord naar zuid loopt. Aan noordzijde ligt 

de nieuwe, organische watergang. Het gebied is dus aan meerdere zijdes 

ingesloten door een groen, parkachtig karakter, waardoor het vanzelf

sprekend lijkt om dit karakter door te zetten in dit deel van Boschveld. 

De bebouwing van dit deel zal ruimer opgezet en minder stevig zijn dan 
in de andere delen. 





Centraal Boschveld G ra ssokwartier Parkkwartier 

Havenstrip Veemarktkwartier 
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02 I 041 03 11 Uitsneeles 

Enkele uitsnedes van de plankaart zijn gemaakt. Bij elke uitsnede is een 
volumemodel te zien, die de opzet van de bebouwing weergeeft. 

De uitsnedes geven een gedetailleerder beeld van het plan, met de be
planting en op straatniveau onder andere afwateringsgaatjes, stoepen 
en parkeerstroken. 



A CENTRAALBOSCHVELD 

zonnepanelen 

Uitsnede A ligt in Centraal Boschveld. Dit wijkdeel is gelegen aan de westzijde van het station van 's-Her
togenbosch en grenst aan het Paleiskwartier. Vanwege deze ligging is gekozen voor een stevige bebouwing 
aan de zijde van het station. Hoekpunten worden geaccentueerd, zoals het hoekpunt aan het station en het 
hoekpunt aan de Copernicuslaan. 
De daken van de bebouwing vervullen een functie: een deel van de daken is met zonnepanelen in een bijbe
horende hoek richting de zon gepositioneerd, een ander deel van de daken is groen. Bij deze groene daken 
kan onderscheidt gemaakt worden tussen beloopbare en niet beloopbare groene daken. De beloopbare 
groene daken zijn daktuinen en hebben bij voorkeur een zuid-west-oriëntatie. 

daktuinentgroene daken 

daktuinentgroene daken 

combinatie zonnepanelen 

en groene dake·rno;;;;;::::==:2~~~e~--·~·.;.~J/!"~~ 

combinatie zonnepanelen 
en groene daken 

zonnepanelen 
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B CENTRAALBOSCHVELD 

Uitsnede B ligt ook in Centraal Boschveld. Deze locatie functioneert als het centrum van Boschveld. De su
permarkt is hier gevestigd, aangevuld met kleine voorzieningen en winkels. Ook bevinden zich hier de twee 

basisscholen van Boschveld, die in de toekomst misschien samengevoegd worden in een multifunctionele 

accommodatie. Deze accomodatie zal dan op een van de huidige basisschoollocaties gebouwd moeten 

worden, in het hart van Boschveld. 

De (platte) daken van het supermarktblok, de basisscholen en de nieuwbouw worden groen. De Coper

nicuslaan is een hoofdstraat door Boschveld en krijgt daarom stevigere beplanting (grotere bomen) dan 

secundaire straten. Evenwijdig aan de Copernicuslaan loopt een natte, drassige zone voor de opvang en de 
afvoer van regenwater. Deze zone is groen en bevat een langzaam-verkeerroute. 

basisscholen ----

supermarkt 



r
() 
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C GRASSOKWARTIER 

Het Grassokwartier wordt gekenmerkt door de twee gebouwen van Grasso (het kantoor en het fabrieksge
bouw) en het Veemarktkwartier uit de dertiger jaren. Dit kwartier is een eiland omringd door water, waardoor 
het een eigen sfeer kan krijgen. Uitsnede C geeft de nieuwbouw van dit kwartier weer. De nieuwbouw krijgt 
een ruiger, steviger karakter dan de rest van Boschveld, wat past bij de bestaande bebouwing van Grasso. 
De Boulevard, die van het station naar de Brabanthallen loopt, flankeert de nieuwbouw. Komende vanuit het 
station is er zicht op dit Grassokwartier. Een toren op de hoek, liggend aan de nieuwe watergang, markeert 
dit gebied en functioneert als een landmark voor Boschveld. 
Behalve de Boulevard loopt er dwars door het Grassokwartier een route van oost naar west. Deze route 
verbindt de Verkadefabriek, aan oostzijde van het spoor, met Boschveld aan de westzijde van het spoor. 
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D PARKKWARTIER 

Deze uitsnede van het Parkkwartier laat woonbebouwing in een hofjesstructuur zien. De bebouwing rond
om de hofjes heeft een combinatie van zonnepanelen en groene daken. Alle hofjes hebben een gezamenlijke 
binnenruimte. De straten in het parkkwartier hebben aan één zijde een geulfwadi. Alle straten in Bosch
veld krijgen beplanting in de vorm van bomen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de bomen in de 
hoofdstraten (Copernicuslaan, Boulevard) en de kleinere woonstraten, zoals de straten in het Parkkwartier. 
Parkeren gebeurt in hoofdzaak op eigen erf, door bijvoorbeeld een oprit, of drive-in-woning. Daarnaast kan 
er in de woonstraten tussen de bomen geparkeerd worden (op grasstenen) en op enkele parkeervakken. 

zonnepanelen 
= 

zonnepanelen 

combinatie zonnepanelen 
en groene daken 

zonnepanelen 

groene daken 

J 8o 
~:.--... 

combinatie zonnepanelen 
en groene daken 





E PARKKWARTIER 

In de noordzijde van het Parkkwartier ligt een watergang met een organische vorm. Aan deze watergang 
zijn enkele appartementenblokken gelegen. Daarnaast liggen er een aantal grondgebonden woningen die 
in vorm aansluiten bij de watergang. Dit gebied kent een sterk hoogteverschil. De Oude Vlijmenseweg en 
de bebouwing in het Parkkwartier liggen bijna 4 m. hoger dan de watergang. Het hoogteverschil van deze 
locatie wordt benut door de tuinen van de grondgebonden woningen een bijzonder karakter te geven met 
terrassen. Aan de noordzijde van de watergang ontstaat een groen talud. Evenwijdig aan de watergang loopt 
een wandelroute. 
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02 I 04 I 04 11 Principeschema 

Een basisprincipe is gebruikt voor het merendeel van de nieuwe bouw
blokken in Boschveld. Dit "ontwerp-bouwblok" heeft duurzaamheidsken
merken in zich. Geprobeerd is zoveel mogelijk de opgestelde uitgangs
punten voor een duurzame ruimte terug te brengen in dit principeblok. 
Het principe heeft als hoofduitgangspunten: duurzame energie en de 
opvang, zuivering en afvoer van regenwater. 

De basis is een carrévorm; bebouwing omsluit een binnenplaats. Deze 
vorm biedt mogelijkheden voor gezamenlijke energiebesparing en ener
giewinning. De bebouwing in de carrévorm heeft een combinatie van 
groene daken en zonnepanelen op de daken. Regenwater wordt voor een 
deel vertraagd door de groene daken, die het water op een kosteloze ma
nier zuiveren. Via de daken komt het water in de centrale binnenruimte 
terecht. Hier kan het water tijdelijk geborgen worden en eventueel een 
extra zuiveringsproces krijgen (door bijvoorbeeld rietbedden). Vanuit de 
binnenruimte stroomt het schone water via wadi's en geulen richting 
het oppervlaktewater van de wijk (vanwaar het richting Maas kan stro
men). Behalve groene daken bevat een carré ook zonnepanelen. Deze 
panelen leveren energie voor de bebouwing in het carré. In de centrale 
ruimte tussen de bebouwing kan de opgewekte energie worden opgesla
gen en verspreid. 

De binnenruimte kan meerdere functies herbergen. Naast de zuivering 
van water kan hierbij gedacht worden aan de plaatsing van een gezamen
lijke warmtepomp, speelvoorzieningen, of een gezamenlijke binnentuin 
voor omwonenden. Een andere functie die het kan herbergen is die van 
de zogenaamde "eetbare stad". Een belangrijk aspect van duurzaamheid 
is die van voedsel. Een duurzame stad levert zijn eigen voedsel. Moes
tuinen kunnen voedsel leveren voor de bewoners, maar zorgen boven
dien voor sociale interactie. Fruitbomen zijn ook een vorm van de 
"eetbare stad" en een goede invulling voor deze ruimte; het geeft een 

parkachtige uit-straling, maar kan kinderen ook veel leren over voedsel 
en bijdragen aan een gezonder voedingspatroon. 
Behalve bovengenoemde invulling heeft dit basisprincipe een esthetische 
kant; door zoveel mogelijk in te spelen op daktuinen, groene daken en 
groene binnenruimtes wordt een prettig leefklimaat gecreëerd. Een om
geving met veel groen, waar men zich prettig in kan voelen. 

De verschillende bouwblokken hoeven niet elk eenzelfde invulling te 
krijgen. Duurzaamheid kent veel aspecten en veel vormen. Door in te 
spelen op de behoefte en het karakter van elk blok, kan een diverse wijk 
ontstaan. Overeenkomst tussen elk blok is dat ze elk op hun eigen ma
nier inspelen op een aspect van duurzaamheid. 



BASISPRINCIPE: ZONNE-ENERGIE EN REGENWATER 

zonnepanelen 

groene daken 



BASISPRINCIPE: GROEN 
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o2l 041 os !I Impressies, Profielen en Referentiebeelden 

In deze paragraaf worden enkele impressies, profielen en referen

tiebeelden weergegeven van het plan. 

Op de volgende pagina's zijn eerst vier impressies/ sfeerbeelden te z ien 

van mogelijke invullingen van de binnenruimte van de carrévormen: 
een binnentuin tussen een appartementenblok, met mogelijk

heden voor waterberging en zuivering; 

een drassige, ecologische zone voor waterzuivering; 
een parkachtige invulling met waterberging en zuivering tus

sen woonbebouwing; 

de eetbare stad met mogelijkheden voor moestuinen, fruitbo

men en (kleine) dieren. 





, ECOLOGISCHE BINNENTUIN (WATERZUIVERING) 



IMPRESSIE PARKACHTIGE INVULLING (WATEROPVANG EN ZUIVERING) 



IMPRESSIE DE EETBARE STAD 



PROFIELEN 
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SCHETS DRASSIGE GROENE ZONE COPERNICUSLAAN (PROFIEL D) 

SCHETS WOONSTRAATJE 'S-GRAVESANDESTRAAT (PROFIEL E) 

DROGE PERIODE NATIE PERIODE 



IMPRESSIE ORGANISCHE WATERGANG PARKKWARTIER fPR 





REFERENT! EBEELDEN 

Uodidio, P., 2009, GREEN, p. 269] 

Geïntegreerde windmolens 

Groene gevel als middel tegen fijnstof 
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toren bij Brabanthallen 

[Wright, H., 2008, Instant Cities, pp. 215-216] 

Uodidio, P., 2009, GREEN, p. 249] 

Diverse vormen van duurzame architectuur 

[Bergs, J., e.a., 2007, bouwen met groen 
en glas, p. 31] 
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[Henket, M., 2008, Klimaatgebonden 
bouwen, Architect, nr. 11, pp. 46-47) 



021 041 o611 Deelkaarten 

In deze paragraaf volgen een aantal kaarten die helderheid kunnen ver
schaffen in de opzet van het plan. 

De gemeente wil meer woningen terugbrengen in het gebied bij herstruc
turering {gemeente 's-Hertogenbosch, 14-08-2008). 

Het plangebied telde 1051 woningen, dit is exclusief de bebouwing die 
niet gesloopt mag worden, zoals het oude Veemarktkwartier, de bunga
lowwoningen en de gerenoveerde flat van SSW. 

Deze 1051 woningen waren onderverdeeld in: 
8 seniorenwoningen 
71 maisonettes 
247 1-gezinswoningen 
725 appartementen 

Er is vraag naar grondgebonden woningen in 's-Hertogenbosch (O&S, 
2007, woonwensen 's-Hertogenbosch 2007). In de binnenstad is te 
weinig ruimte om aan de vraag naar eengezinswoningen te voldoen, de 
grondprijs in de binnenstad is bovendien erg hoog, wat grondgebonden 
bouwen onaantrekkelijk maakt. In dit plan is er echter toch voor gekozen 
om zoveel mogelijk te proberen grondgebonden woningen terug te laten 
komen. De sloop van grondgebonden woningen zorgt voor een extra 
druk op de vraag, bovendien zorgt een variatie in bouwvormen {bijvoor
beeld grondgebonden en niet-grondgebonden) voor een gemixte, flexi
bele wijk, wat zeer wenselijk is. 

Het nieuwe plan telt 1179 woningen. Deze woningen zijn onderverdeeld 
in: 

22 grondgebonden seniorenwoningen 
197 grondgebonden eengezinswoningen 
960 appartementen 

Behalve deze woningen telt dit plan: 
40775 m• aan werken 
6400 m• aan voorzieningen, exclusiefhet hotel 

De wens van de gemeente is om +/- 1650 woningen terug te brengen 
in Boschveld {gemeente 's-Hertogenbosch, 14-08-2008). Dit aantal is 
veel groter, dan het aantal in dit plan. In dit plan wordt echter veel op
pervlaktewater en groen gecreëerd, waardoor de te bebouwen vierkante 
meters kleiner worden. 
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FUNCTIES 

Boschveld heeft als hoofdfunctie wonen. Ter bevordering van de functie
menging zijn op een aantal plekken voorzieningen enfof vierkante me
ters werkruimte aangebracht. 
Het Grassokwartier en het Veemarktkwartier hebben een sterk cultureel 
karakter. Centraal Boschveld is gemengd met wonen, werken en voor
zieningen. Parkkwartier Boschveld heeft een sterke woonfunctie, kleine 
bedrijven aan huis zijn hier echter zeker voor te stellen. 

FUNCTIES 

werken 
hotel + voorzlenlnpn 
cultuufJfrelaleerde functies 
wonen 

· woonboten 

voorzieningen 
voorzieningen; school 



BOUWHOOGTES 

Entrees van de wijk en belangrijke (knoop) punten krijgen een accent. Zo 
heeft de bebouwing aan stationszijde een hoogte-accent, maar ook de 
bebouwing aan beide entrees van de Copernicuslaan. 
Het hotel bij de Brabanthallen wordt een toren, als baken voor de Bra
banthallen. Ook komt er in het Grassokwartier een toren, deze toren 
vormt een zichtrelatie met het station. 

HOOGTES (In lapn, zonder kap) 

hoosbouw (9+) 
8 

7 
6 

5 
4 

J 
2 



VERKEER; auto 

Duurzaam vervoer heeft prioriteit. Autowegen binnen Boschveld 
zijn er voor bestemmingsverkeer en niet als doorgaande route naar 
overige delen van de stad. Halverwege de Copernicuslaan komt 
eventueel een knip voor autoverkeer. Doorgaand verkeer kan ge
bruik maken van de Oude Vlijmenseweg en de Simon Stevinweg 
aan de randen van Boschveld. 
Het stationstunneltje vormt een gevaarlijk kruispunt; aan oost
zijde van het spoor komen auto's, bussen en fietsers samen bij de 
afslag naar deze tunnel. Auto's worden tegenwoordig steeds meer 
geweerd in de binnensteden, de nadruk moet komen te liggen op 
openbaar en langzaam vervoer. Het stationstunneltje wordt in dit 
plan dan ook autovrij, om zo de fietser, voetganger en bus meer 
ruimte te geven. Deze verbinding is op stadsniveau niet noodzake
lijk voor de automobilist. Door deze ingreep kan er bovendien ook 
een betere relatie ontstaan tussen het Paleiskwartier en Boschveld. 
Verkeersdrukte en snelheid belemmerden eerder oversteekmoge
lijkheden. In rood zijn de afsluitingen voor autoverkeer aange-
geven. A2 
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VERKEER; langzaam verkeer 

langzaam verkeer is van belang voor dit plan. Het is enerzijds duurzaam, 
maar kan bovendien een extra waarde geven aan het gebied door bijvoor
beeld de aanwezigheid van interessante wandelroutes. Er is veel te zien 
en beleven in 's-Hertogenbosch en zo ook in Boschveld en omgeving. 

Als voorbeeld kan men vanuit de Verkadefabriek via een brug over het 
spoor en over de nieuwe watergang, voorbij het Rijksmonument Grasso 
wandelen, om vervolgens via het nieuwe Boschveldpark richting Park
kwartier te gaan. Aldaar wandelt men over een vlonderpad richting Wes
terpark. 

Verder is er bijvoorbeeld de nieuwe verbinding tussen het station en het 
plein bij de Brabanthallen, deze route wordt voorgesteld als een boule
vard door Boschveld. Maar ook de oude spoorlijnen in het gebied zijn 
omgezet in een langzaamverkeerroute. 

Tussen Boschveld en het Paleiskwartier ligt een grote barrière door de 
Christiaan Huygensweg (verlengde stationstunneltje). Door het afslui
ten voor autoverkeer op deze plek, worden de verbindingsmogelijkheden 
tussen deze wijken verbeterd en kan een oversteek voor langzaam ver
keer gecreëerd worden. 

Het geheel van langzaamverkeerroutes moeten van de wijk een aange
name, toegankelijke verblijfplek maken, waar men bijvoorbeeld kan wan
delen, fietsen, sporten en recreëren. 
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VERKEER; openbaar vervoer 

Openbaar vervoer heeft een directe relatie met Boschveld door de ligging 
aan het station. De wens is om van deze westzijde van het spoor ook een 
kop te maken, in plaats van een achterkant. 

Momenteel loopt er geen busverbinding door Boschveld en ook geen 
verbinding naar de Brabanthallen. Om het gebruik van het openbaar 
vervoer te stimuleren, vooral bij deze optimale ligging aan het station, 
worden er busverbindingen aangebracht. Van het station naar de Bra
banthallen loopt in het plan een shuttlebusverbinding. 



AFWATERING 

De natuurlijke afwatering speelt een grote rol in dit 
plan voor Boschveld. Er is zoveel mogelijk geprobeerd 
rekening te houden met de natuurlijke afwateringsrich
ting, van zuidoost, naar noordwest. Door middel van 
wadi's, drassige zones en geulen watert het gebied af 
op de nieuwe waterwegen. Deze waterwegen wateren 
vervolgens weer af op het Westerpark en de Dieze en 
uiteindelijk de Maas. 

' 106 .<::;.:.---1 



03 11 REFLECTIE I 

Duurzaamheid kent veel facetten. Wat duurzaamheid precies inhoudt 
voor de stedebouw is de vraag. Een compleet duurzaam stedebouw
kundig plan is dan ook moeilijk te realiseren. Met de gestelde uitgangs
punten is geprobeerd een eerste stap te zetten in de richting van een 
duurzame stedelijke ruimte. Er zullen echter aspecten van duurzaamheid 
zijn die niet zijn meegenomen in de uitgangspunten. Het onderwerp is te 
breed om in zijn geheel in dit onderzoek te kunnen behandelen. 

03 I 01 11 Reflectie voorbeeldontwerp 

Door een voorbeeldontwerp te maken is duidelijker geworden dat een 
plan veel verschillende facetten kent en ook veel verschillende onderde
len van "duurzaamheid" moet bevatten. Deze duurzaamheidsvormen 
dienen aan te sluiten bij de kenmerken van een gebied. Een duurzame 
stedelijke ruimte behoeft dan ook maatwerk; welke materialen zijn voor
handig in een gebied? welke kwaliteiten kent een gebied? hoe lopen 
de huidige waterstromen? etc. etc. Maatwerk betekent dat niet alle uit
gangspunten en regels vooraf vastgesteld kunnen worden. Tijdens het 
ontwerpproces moet blijken wat een plan nou juist duurzaam kan maken 
en welke middelen daarvoor beschikbaar zijn. De gestelde uitgangspun
ten voor een duurzame stedelijke ruimte in dit onderzoek zijn dan ook 
een leidraad, een startpunt, voor het ontwerpen. Maar zij zullen niet HET 
antwoord zijn op een duurzame stedelijke ruimte. Daarvoor dient elke 

afzonderlijke situatie bestudeerd te worden, om tot een passende oplos
sing te komen. 

Het plan voor Boschveld realiseert een duurzame, aaneengesloten water
structuur. Grootschalige sloop die nodig is (en momenteel aan de gang 
is) in Boschveld is echter niet duurzaam. Slopen kost geld en energie en 
men blijft bovendien zitten met een berg afvalmateriaaL Boschveld zou 
beter aanhaken op de duurzaamheidsgedachte als het restmateriaal van 
de sloop gebruikt zou kunnen worden voor bijvoorbeeld bestrating. Ook 
zou er aandacht moeten zijn voor lokaal materiaalgebruik en productie 
van materialen. 

Als gekeken wordt naar de kosten van het plan, dan zal dit plan voor 
Boschveld erg duur zijn. Niet alleen kost slopen veel geld, het graven van 
de watergangen is ook een enorme kostenpost. Het gewenste woning
aantal wordt bovendien niet bereikt. Het is dus de vraag of de voordelen 
die het oplevert, kunnen opwegen tegen de kosten voor de opdracht
gevers. 

Het voorbeeldontwerp is niet in zijn totaliteit realistisch geweest als men 
kijkt naar kosten, maar ook niet als men kijkt naar eigendomssituaties. 
Het huidige winkelcentrum in Boschveld is sterk verloederd en in eigen
dom van verschillende particulieren. De gemeente heeft aangegeven dit 
bouwblok niet aan te kunnen kopen. Dit soort eigendomssituaties zijn 
niet meegenomen in dit plan, waardoor een ideale situatie is gecreëerd. 
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In de huidige situatie wordt de stedebouw belemmerd door dit soort 
eigendomskwesties en moet een stedebouwer een verloederd winkelcen
trum eventueel renoveren en integreren in een plan. 

Als eerste aanzet voor een duurzame stedelijke ruimte voldoet dit onder
zoek mijns inziens voldoende. De uitgangspunten zorgen voor een 
bepaalde bewustwording bij het ontwerpen. Tezamen met experts op 
overige gebieden, zoals ecologie, duurzame architectuur en duurzame 
energiewinning zou een totaalbeeld kunnen ontstaan dat in veel opzich
ten een startsein geeft voor een duurzaam Boschveld. 

03 I 02 11 Aanbevelingen 

Het is de vraag of alle aspecten van duurzaamheid in dit onderzoek zijn 
meegenomen. Door meer literatuur te bestuderen kunnen eventeel meer 
uitgangspunten opgesteld worden. 

Dit project heeft de nadruk gelegd op duurzame groen- en waterstruc
turen. Overige aspecten zijn in de basis bekeken. Het is zinvol om overige 
aspecten van duurzaamheid ook grondig te onderzoeken, bijvoorbeeld 
duurzame wegenstructuren, energieverbruik (en energiewinning) en ma
teriaal gebruik. Dit zouden onderwerpen zijn die in een vervolgonderzoek 
verder uitgediept kunnen worden. Ook zou het zinvol kunnen zijn om 
experts uit overige vakgebieden te benaderen. Een multidisciplinair team 
kan een volledig beeld creëren van een duurzame ruimte. 

Het lijkt niet zinvol de locatie, Boschveld te 's-Hertogenbosch, nogmaals 
te gebruiken voor een nieuw voorbeeldontwerp. Voor deze locatie zijn 
al meerdere ontwerpen gemaakt. Voorbeeldontwerpen op andere loca
ties kunnen echter wel een bijdrage leveren aan dit onderwerp. Waarbij 

de nadruk kan liggen op bijvoorbeeld energie. Kan een wijk gecreëerd 
worden die evenveel (duurzame) energie opwekt, als het verbruikt? Hoe
veel energie verbruikt een gemiddeld huishouden en hoe kan dit lokaal 
opgewekt worden? Onderzoek naar materiaalverbruik kan ook zeker 
nuttig vervolgonderzoek zijn. Wat voor materialen verbruikt een wijk en 
een gemiddeld huishouden? Hoe kunnen materialen duurzaam gepro
duceerd worden en duurzaam gebruikt worden? Hierbij dient gekeken te 
worden naar de materialen 'cradle to cradle'; van productie tot sloop en 
reproductie. 

Door een legio aan voorbeeldontwerpen kan een beter beeld van de 
'duurzame wijk' ontstaan, vooral omdat dit ook maatwerk behoeft. Deze 
voorbeeldontwerpen kunnen als inspiratiebron en hulpmiddel fungeren 
voor ontwerpers. 

Het hele begrip "duurzaamheid" zweeft momenteel nog in een vaag 
gebied. Men weet niet precies wat het inhoud en wat men er mee aan 
moet. Door bewust bezig te zijn met het onderwerp en te onderzoeken 
hoe me.n in de stedebouw hier een bijdrage aan zou kunnen leveren kan 
een stedebouwer actief meespelen in de huidige maatschappelijke pro
blematiek. 
Een duurzame stedelijke ruimte lijkt in veel gevallen een kostenpost 
te zijn. Het aanleggen van groene daken, het graven van watergangen, 
het planten van bomen, het onderzoek naar duurzame energiewinning; 
het zijn enkele voorbeelden van werkzaamheden die extra geld kosten. 
De voordelen die het oplevert zijn echter groot en de belangen zijn 
maatschappelijk. Tegenwoordig lijkt men steeds bereidwilliger te in
vesteren in een duurzame (stedelijke) ruimte. Alleen door te investeren 
kan er een toekomst zijn voor de duurzame stedelijke ruimte. 
Duurzaamheid is nu misschien nog een onderwerp voor de liefhebber, in 
de toekomst zal het een onderwerp zijn waar een ieder mee geconfron
teerd wordt. 
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03 I 03 11 Resumé ontwerp 

Dit ontwerp voor Boschveld is ontstaan uit uitgangspunten voor een 

duurzame stedelijke ruimte. De duurzaamheidsvormen die in het ont

werp terug komen zijn: 

algemeen 

groen 

gebruik maken van bestaande kwaliteiten en materialen: 

bestaande kwaliteiten 11an Bosch11eld 11ormen mede het startpunt 
11oor het ontwerp. Oe binnenruimtes kunnen bijdragen aan eigen 
voedselvoorziening door bijvoorbeeld moestuinen en fruitbomen. 
variatie. in functie en in beeld: 

verschillende bebouwingstypes en verschillende karakters per 
wijkdeel; 
gericht op duurzame energ1e: 

zonnepanelen, mogelijke locaties voor windmolens, carré's 
hieden mogelijkheid voor gezamenlijke energiewinning; 
gencht op duurzaam vervoer: 
openbaar vervoer en langzaam vervoer staan voorop, doorgaand 
autoverkeer wordt gedestimu/eerd. 

een aaneengesloten groenstructuur: 

op grote schaal voor 's-Hertogenbosch-west. op kleinere schaal 
binnen Boschveld; 
gevaneerd groen: 
groen in verschillende vormen en maten; een park, groene randen 
bij watergangen en bomenrijen; 
ruimte voor groen: 

bij de start van het ontwerp is ruimte gereserveerd voor groenstruc
turen. daarnaast worden groene daken gerealiseerd. die geen extra 
ruimte in beslag nemen. 

water 
een aaneengesloten watersysteem: 

het koppelen van de bestaande waterstructuren met zo min moge
lijk onderbrekingen en duikers; 
beperken van de instroom van regenwater in de riolering: 

het regenwater wordt vertraagd door groene daken. vervolgem 
stroomt het via de groene binnenruimtes naar wadi's en geulen. 
die het water naar het oppervlaktewater transporteren. Het regen
water komt niet in contact met het afvalwaterriool: 
gebruik maken van natuurli jke wateropvangsystemen : 

groene daken vangen (een deel van) het regenwater op en 11oeren 
het af op bepaalde locaties vormen binnenruimtes vervolgens een 
(tijdelijke) berging. Het regenwater stroomt door naar de nieuwe 
watergangen, die in contact staan met groter oppervlaktewater als 
de Ertveldplas en vervolgens de Maas; 
gebru1k maken van natuu rlijke waterzuiveringsmogel ij kheden: 

groene daken ZLJiveren het regenwater, de binnenruimtes kunnen 
rietbedden bevatten die het regenwater zuiveren. Wadi's dragen bij 
aan het zuiveringsproces, bovendien hebben de nieuwe watergan
gen aan één of twee zijdes riet wat voorziet in natuurlijke zuivering 
van water. 
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