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“Wij brengen lucht in complexe ruimte vraagstukken 
door het ontwerpen van aanstekelijke vondsten”

- Motto BVR Adviseurs -

Kop van ’t Zand/ Orthenpoort-Zuid is een atypisch gebied in de 
gemeente Den Bosch. Dit gebied met van oudsher watergebonden 
bedrijvigheid wordt getransformeerd en biedt kansen voor de stad. 
Op welke manier en met welk programma staat centraal in de vraag 
aan het O-TEAM. Het O-TEAM heeft BVR - adviseurs ruimtelijke 
ontwikkeling gevraagd om het gebied te bekijken vanuit het thema 
Identiteit.

Met veel plezier hebben wij aan deze vraag gewerkt. Wij hebben 
voor het gebied vier mogelijke toekomstbeelden en verhaallijnen 
gebouwd. Elke verhaallijn kent een eigen identiteit. Wij hebben 
goed geluisterd naar de wensen van de stakeholders die we tijdens 
de startbijeenkomst hebben ontmoet en hebben geput uit eigen 
ervaring en expertise.

Ik hoop dat onze manier van kijken en onze voorstellen het O-TEAM 
helpt om de gemeente te voorzien van een stevig advies en dat wij 
op deze manier een bijdrage hebben geleverd aan de toekomst van 
dit unieke deel van Den Bosch.

Hilde Blank
Directeur BVR adviseurs

VOORWOORD
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Het O-TEAM heeft ons benaderd met de 
volgende uitvraag:

De gemeente zit op dit moment in de fase 
waarbij een ruimtelijk kader moet worden 
neergezet voor Kop van ’t Zand/ Orthenpoort-
Zuid; een gebied aan weerszijden van de Dieze 
en dat onderdeel uitmaakt van de spoorzone. 
De ambitie van het college is om een drietal 
uitgangspunten centraal te stellen voor in ieder 
geval Orthenpoort-Zuid: hoogstedelijk, reuring 
en culturele hotspot met een mix van functies en 
waar mogelijk ruimte voor het edgy karakter van 
het gebied. Voor de ontwikkeling van Kop van ’t 
Zand/ Orthenpoort-Zuid worden de ontwerpers 
uitgedaagd verder te kijken en denken dan 
De Tramkade; het gebied waar momenteel de 
meeste aandacht naar uit gaat.

Opgave Ontwerprichting: IDENTITEIT

Eén gebied aan twee kanten van het water, wat 
betekent dit voor de identiteit van dit gebied. De 
onderzoeksopgave die hier ligt is of het wenselijk 
is om de reuring van de Tramkade ook door te 
trekken naar de noordzijde, of krijgen/behouden 
beide zijden een eigen dynamiek, sfeer en 
karakter.

De ontwerper wordt uitgedaagd de extremen 
op te zoeken op het gebied van bijvoorbeeld 
programmering, verbindingen en inrichting.

Met onder andere Willem II, De Verkadefabriek, 
de Brabanthallen en de activiteiten op het 
Tramkade is een succesvolle basis gelegd om 
dit gebied uit te laten groeien tot een culturele 
cluster voor de stad Den Bosch of wellicht de 
gehele provincie Noord-Brabant. 

Hoe voeg je hier woonfunctie aan toe of is het 
wenselijker om woonfunctie te creëren aan 
de noordzijde en het cultuur cluster verder 
te ontwikkelen door toevoeging van andere 
functies.

De huidige partijen in het gebied van de 
Tramkade zorgen vooral voor veel activiteit in het 
weekend, door de week is het echter (te) rustig in 
het gebied. Door het toevoegen van woningbouw 
en andere activiteiten als bijvoorbeeld (kunst)
onderwijs, kan het gebied gedurende gehele 
week meer worden geactiveerd.

Door de Dieze wordt het plangebied 
opgedeeld in een noordzijde en een zuidzijde. 
Deze gebieden zou je los van elkaar kunnen 
ontwikkelen, maar door het water als 
verbindende factor te gebruiken lenen beide 
oevers zich bij uitstek om de mixed functies te 
herbergen waar de gemeente naar op zoek is.

Uitgangspunten voor het plangebied zijn: 
hoogstedelijk, met een mix aan functies, edgy en 
met reuring. Kortom, een 24 uurs stad, al dan niet 
aan weerszijden van de Dieze, die Den Bosch als 
stad op de kaart zet.

OPDRACHT VAN HET O-TEAM
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BVR heeft zich eerst laten inspireren door 
de stakeholders die aanwezig waren bij de 
startbijeenkomst op 23 januari. Vanuit deze 
kennis en kennis opgedaan in eerdere trajecten 
zijn we gaan kijken welke verschillende 
verhaallijnen we zouden kunnen bouwen voor 
dit deel van Den Bosch. Binnen het bureau 
(Atelier BVR) hebben we een workshop 
gehouden wat mooie internationale referenties 
heeft opgeleverd. Voor het maken van de 
onderscheidende verhaallijnen hebben we een 
beproefde methode toegepast. Het maken van 
scenario’s volgens onderstaand assenkruis:

De toekomstbeelden beslaan ieder een specifiek 
deel van het plangebied. Niet altijd is het gele 
gebied nodig voor net maken van de identiteit 
en soms is het gebied zelfs groter dan het 
aangegeven plangebied. Elk scenario trekt een 
eigen doelgroep aan. Dit hebben we versterkt 
door per scenario te kiezen voor een eigen 
marketing uiting.

Tijdens de spiegelsessie op 20 maart hebben 
we de verschillende identiteiten gepresenteerd, 
hebben de aanwezigen hun voorkeur uit kunnen 
spreken en hebben we in het gesprek verder 
verkend wat Den Bosch het beste zou passen. 
Dit hebben we verwerkt in ons advies aan het 
O-TEAM.

AANPAK BVR
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Verslag Kick-off op 23 januari

Tijdens de startbijeenkomst van het O-TEAM op 23 januari hebben 
we opgehaald hoe de aanwezige partijen het gebied en Den Bosch 
waarderen, waar in Den Bosch behoefte aan is en wat ze zouden 
wensen voor de toekomst. Ook is gevraagd naar voorbeelden in 
andere steden als inspiratie voor Den Bosch.

Huidige situatie: Tijdelijkheid voor 10 jaar. Gestart in 2015 dus 3 jaar 
bezig. Groot succes vooral onder jongeren. Combinatie skatepark 
met uitgaansfuncties trekt een divers publiek. Rauw randje van Den 
Bosch aan de rand van de binnenstad. Zorgt voor mooi contrast.
Kan alleen om dat het tijdelijke programmering is, wanneer functies 
definitief zouden worden moeten ze aan regels voldoen waardoor 
rauwe randje wellicht verdwijnt In hoeverre is dit voor de lange 
termijn nog interessant?

Wat mag eruit?
> Parkeren uit het gebied. In ieder geval aan de zuidkant van het  
 water
> Boschdijkstraat eruit of kleiner. Barrière werking naar Willem II  
 is groot
> Brug eruit. Kan waarschijnlijk ook door verlagen van snelheid.

Wat moet blijven?
> Rauwe randje, vrijplaatscultuur
> Mooi vs. Rauw zorgt voor balans in Den Bosch. Tegenhanger   
 van chique stad.
> Water als kracht.
> Ligging van de locatie. Entree van Den Bosch

Wat is je droom?
> Water als verbinding
> Brug als icoon
> Bredere ecologische zone (Moeras/dras)
> Hip levendig bruisend verblijf
> Maximale toegankelijkheid
> Rauwe randje behouden
> Jongerenwoningen (categorie starters 25-35)
> Vrijplaats met wonen
> Jongeren behouden
> Zou mooi zijn als deze spoorzone zich kan meten of meeliften  
 met spoorzone ontwikkelingen in B5 steden. Vooral    
 ontwikkelingen in Breda en Tilburg.
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> Gebied kent vele tijdlijnen die je wel moet kennen wil je    
 iets over identiteit zeggen. Uitnodiging afspraak gemeente   
 met cultuurhistorie (NB. gesprek heeft 20 februari plaatsgevonden).
> Buurt ervaart nu soms overlast van uitgaande jeugd, wordt  
 nog gedoogd maar bij definitieve bestemming zal dat anders  
 liggen. Geluidsoverlast vooral tijdens festivals. (ca. 20x  
 weekenden per jaar) Parkeeroverlast is er altijd.
> Eigenaren zijn veelal locatie of plotontwikkelaars en rekenen  
 zich al rijk wanneer ze gebied kunnen gaan her ontwikkelen.  
 Komen ook al met eigen initiatieven.
> Twee monumenten in het gebied. Molengebouw van De  
 Heus (rijksmonument) en gebouw van skatehal (gemeentelijk 
 monument).
> Let op vervuilde grond.
> Veiligheidsregio gaat zich steviger verankeren in het gebied,  
 doet deels trainingen op eigen terrein, werkt in ploegendienst  
 met warme overdacht (veroorzaakt pieken met parkeren).  
 Moeten snel uit kunnen rukken zonder obstakels, water moet  
 goed gebruikt kunnen worden voor te blussen,  heeft een  
 groot verzorgingsgebied en personeel komt uit een groot  
 gebied, ook ver buiten Den Bosch, geeft extra parkeerdruk.  
 Gemeente vraagt zich af of ze daar wel moeten blijven  
 vanwege spoor, kwetsbare plek.
> Waterschap: water is eigenlijk te smal, peilfluctuatie kan 3    
 meter zijn. Meer water nodig ook tegen hittestress en door  
 klimaatverandering. Water kan veel beter benut worden voor  
 logistiek, energie, beleving.
> Gebied is poort naar de binnenstad, mag best wel iconisch zijn.
> Behoefte aan voorzieningen van jongeren, nieuw imago als  
 data stad, ruimte voor studenten.
> Voorbeelden Maastricht, Strijp S en R, hoe verhoudt dit zich  
 tot spoorzones in Brabant. Leuk wanneer ze iets meer familie  
 zijn met eigen accent.
> Moskee zit in gebied, is ook een identiteitsdrager.
> Enige gebied in Den Bosch met deze sfeer/uitstraling.
> Kijk ook breder naar EKP-terrein en Brabanthallen.
> Kijk ook vanuit brands.
> Skatebaan heeft type half pipe waardoor hier olympisch wordt  
 geoefend ook vanuit Duitsland. Grootste vert in de Benelux.  
 6 m. verticale drop-in.
> Sociaal gezien worden hier activiteiten georganiseerd om  
 mensen weer in arbeidsproces te krijgen.
> Brug is obstakel richting binnenstad en beide gebieden zijn nu  
 indirect verbonden. Zou je al kunnen verhelpen door een al  
 dan niet tijdelijke voet- fiets verbinding.

Verslag gesprek aan tafel
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De gewaardeerde huidige identiteit van de plek, 
het rauwe randje, is uitgangspunt. Als referentie 
dient Friedrichshain Berlijn. Achter de historische 
gevels openbaart zich een nieuwe wereld. Het rauwe 
randje bepaalt vooral de aankleding en de sfeer. De 
programmatische invulling van de her te gebruiken 
gebouwen en openbare ruimte zijn van hoge kwaliteit 
en gericht op sport, recreatieve voorzieningen, 
horeca, kunst en cultuur en kleinschalige conferenties. 
Het is een hotspot waarmee Den Bosch zich op de 
kaart zet. De kwaliteit van de voorzingen achter 
de gevels is hoog en speelt in op het imago van 
Den Bosch als sjieke stad. De schaal en maat is 
overzichtelijk waardoor het niet te massaal is en 
overlast wordt beperkt. De invulling is een aanjager 
voor, en verhoogt de waarde van de ontwikkeling van 
de rest van het gebied. Tramkade Den Bosch is vooral 
geliefd bij jongvolwassenen. Via een Instagram feed 
wordt de doelgroep geattendeerd op de activiteiten 
die hier plaats vinden.

DE TRAMKADE
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Instagram feed van de Tramkade

Bron: allesovercatering.nl Bron: imagenesmy.com Bron: indebuurt.nl
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Referentie Berlijn FriedrichshainBron: travelandleisure.com
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JHERONIMUS PARK

Jheronimus Park is een modern themapark waarvoor 
de hele wereld speciaal naar Den Bosch komt. Als 
referentie dient Ile des Machine Nantes. Het wordt 
een unieke plek waar het verhaal van Den Bosch 
kan worden verteld. Aan de rand van de oude 
binnenstad, waar vroeger ook een deel van de vesting 
heeft gestaan. De figuren uit de schilderijen van 
Jheronimus Bosch kunnen echt tot leven komen, 
zowel in de gebouwen als op straat. Eén keer per 
jaar vertrekt de Jheronimus Bosch parade op de 
Kop van ‘t Zand. Orthenpoort Zuid biedt ruimte aan 
nieuwe attracties, maar ook aan werkplaatsen. Beide 
gebieden worden met elkaar verbonden door een 
kabelbaan. Jheronimus Park is te vinden in The Lonely 
Planet (Engelstalig) en is een van de 500 plekken in de 
wereld die je gezien moet hebben.
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               One of the finest     
               churches in the 
Netherlands, this cathedral took 
from 1336 to 1550 to complete. 
The interior has late-Gothic 
stained-glass windows, an organ 
case from the 17th century and 
a much-revered statue of the 
Madonna which, in May, is the 
focus of pilgrimages. Take the 
opportunity to climb the 73m 
tower, with its carillon and great 
views.

Choorstraat 1
073-681 49 33

8.30am-5pm, tower tours 11am, 
1pm & 3pm Tue-Sun Apr-Oct

tower adult/child €5/2.50

Jheronimus Park

In the Dutch city of `s Hertogenbosch I explore the world of triptych painting 
the Garden of Eden of Jheronimus Bosch. I enter a fantasyworld were the 
creatures of the painting have come alive.

Jheronimus Park is a modern themepark 
for which the entire world will visit `s 
Hertogenbosch. The edginess of the site 
is grown to a full scale themepark which 
contributes to the touristic attractiveness of 
the city. It is a unique place where the story 
of `s Hertogenbosch is told. On the edge of 
the inner city, were in earlier days the fortress 
was situated. The creatures of the painting 
of Jheromimus Bosch have come alive in the 

buildings and in the streets. Once a year the 
big Jheronimus Bosch parade will start at 
Jheronimus Park. On the southbank of the river 
the old buildings provide a scenic view while 
on the northbank of the river newer attractions 
have been build. To connect both sides of the 
river there is a cable ride from one bank to the 
other. 

Typical Den 
Bosch food
Bossche bol 
With its pink-and-white lo-
ve-heart decor, this otherwise 
unassuming patisserie-cafe ‘Jan 
de Groot’ is the place to try 
the local speciality Bossche bol 
(Den Bosch ball), an over-
grown profiterole the size of a 
grapefruit, filled with sweete-
ned cream and coated in rich 
chocolate.

Stationsweg 24

8am-6pm Mon-Fri, to 5pm

1 Bossche bol €2.25

10 
         Housed in the 18th-cen    
               tury former governor’s 
residence, this modern museum 
uses art and several immersive 
experiences to give interesting 
if sometimes confusingly 
disconnected overviews of 
Brabant’s convoluted history.
Much more space is allocated 
to galleries of major, regularly 
changing art exhibitions, and 
there are always some elements 
from the excellent core collection 
featuring Brabantine artists from 
1500 to the present. 
Ten rather dark canvases by 
Vincent Van Gogh are much 
touted but more exciting are the 
underrated canvases of local 
impressionist Jan Sluiters (1881–
1957). Corridors on either side of 
a central tree-shaded garden link 
to the Design Museum – combi-
tickets are available.

Verwersstraat 41
073-687 78 77

11am-5pm Tue-Sun

adult/child €12/free (regular)
adult/student €15/7.50 (combi)

11 
                Housed in the grand,          
                century-old St Jacob’s 
Church, this remarkable muse-
um has reproductions of all 29 
known Bosch paintings, brought 
to life by an explanatory free 
booklet. Atmosphere is added by 
dangling 3D sculptures, an as-
tronomical clock and a basement 
re-creation of the artist’s studio.
A lift takes you past temporary 
exhibits to a fine 5th-floor view-
point. On the way down again, 
do stop in the organ loft to see a 
Monty Pythonesque interpretive 
video.

Jeroen Boschplein 2
073-612 68 90

11am-5.30pm Tue-Sun, from 
noon Sat & Sun Apr-Oct, to 5pm 
Tue-Sun Nov-Mar

adult/child €7/3.50
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water-dragon at the festival 

the vibrant and lively site Jheronimus Park

Noordbrabants 
Museum

Jheronimus Bosch 
Art Center

Saint 
Janskathedraal

45 - 

- 46 

Plaats in Lonely Planet’s Ultimate Travelist

Bron: medium.com Bron: artofthemystic.com Bron: induced.info
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Referentie Nantes Ile des Machine Bron: kansanuutiset.fi
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Dieze Buiten is een stepping stone tussen 
Bossche Broek en de Maas en vormt samen 
met Dommel, Aa, Zuidwillemsvaart, Dieze, 
Ertveldplas een verrijking voor de ecologische 
structuur. Hier krijgt stadsnatuur vrij spel met 
ruimte voor nieuwe exoten en speelt Den Bosch 
actief in op klimaatverandering. Als referentie 
dient Jardin del Turia Valencia. Functies in het 
gebied zoals de Brabanthallen, de moskee 
en de Citadel komen in een prachtige groene 
setting te liggen. Dieze Buiten leent zich voor 
een verschillende stadswandelingen met 
kleinschalige functies. Nieuwe woongebouwen 
staan hier met hun voeten in het openbare 
landschap, Stadslandbouw (Uit je eigen stad) en 
foodhallen met gezond eten en drinken passen 
heel goed in dit beeld. De waterkanten krijgen 
natuurvriendelijke oevers, het water is visrijk en 
het is mooie combinatie van natuur, cultuur en 
stedelijkheid. Door de verbinding met de grotere 
schaal is dit gebied een visitekaartje voor `Den 
Bosch. Het is dan ook opgenomen in de brochure 
van natuurmonumenten (Nederlandstalig) 
en lokale vlinders en vogels vinden hier hun 
habitat. Vooral natuurliefhebbers voelen 
zich aangetrokken tot dit gebied en mensen 
die milieubewust zijn en duurzaamheid en 
gezondheid belangrijk vinden.

 DIEZE BUITEN
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26 PUURnatuur

HIER KOMT 
DE  KAART

Het Bossche Broek

Ertveldplas

Hedelse Bovenwaard

Diezemonding

START

DE DIEZE

BINNENSTAD 
DEN BOSCH 
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Orthenpoort-Zuid Actief suppen

Kom tot rust

De Citadel

Tijdens het wandelen 
kun je op een van de 
vele plekken aan het 
water even uitrusten. 
Bijvoorbeeld bij  
Orthenpoort- Zuid, waar 
je langs de waterkant kunt 
genieten van het uitzicht 
op de natuur, de boten en 
de stad. 

Bij het molengebouw kun 
je sups huren die je de 
natuur van de Dieze op 
een unieke en avontuur-
lijke manier laten beleven: 
vanaf het water! Vanuit 
de verhuurlocatie kun je 
gemakkelijk van en naar 
de binnenstad suppen. 

Voor natuurliefhebbers 
die van rust houden, zijn 
er ook genoeg plekken 
om te genieten van de 
stadsnatuur van Den 
Bosch. In bijvoorbeeld 
de tuinen van de Dieze 
Buiten. In alle stilte kun je 
er van de vogels genieten. 

De stad was vroeger 
ommuurd met forten 
en omgeven door 
moerasgebieden. Dit hield 
de vijand vaak buiten. 
Hierdoor kreeg de stad 
de bijnaam Moerasdraak 
mee. De Citadel is één 
van de forten die de stad 
beschermden. 

We zijn in Nederland altijd 
druk. Natuur is goed voor 
mensen. Om te ontspannen. 
Om te spelen. Om 
gefascineerd en geïnspireerd 
te raken. Om onszelf gelukkig 
te voelen. Dat vinden wij bij 
Natuurmonumenten en is ook 
wetenschappelijk bewezen. 
De natuur is er natuurlijk 
niet alleen voor ons. Natuur 
is het leefgebied van planten 
en dieren. Als we er niet 
goed voor zorgen, kunnen 
veel bijzondere planten en 
dieren die al duizenden jaren 
in ons land leven niet langer 
overleven.

Planten, dieren en mensen 
hebben de natuur dus 
hard nodig. Maar de 
natuur verandert. Door 
klimaatverandering stijgt 
de temperatuur en daarmee 
de zeespiegel. We hebben 
te maken met extremere 
temperaturen, heftige 
regenbuien en periodes van 
droogte. En daar kan de 
natuur ons juist helpen. Onze 
natuur werkt als een spons. 
Natuurgebieden nemen water 

op na een heftige storm en 
verspreiden water als het 
lange tijd warm is. Het water 
biedt verkoeling. Juist nu we 
de natuur extra hard nodig 
hebben, wordt de hoeveelheid 
natuur steeds kleiner. Op dit 
moment bestaat 15 procent van 
Nederland uit natuur. De rest 
gebruiken we voor industrie, 
wegen en landbouw. Die 
15 procent moet 
eigenlijk 30 procent 
zijn, wil die natuur 
goed kunnen 
functioneren. Daar
draagt de nieuwe 
natuurontwik-
keling van het 
Rivierpark
aan bij. 

De gebieden langs de wateren 
van Den Bosch vormen een 
aaneengesloten en afwisselend 
natuurgebied bestaande uit een 
mozaïek van ooibos, struweel, ruigte, 
riet, grasland, wielen, poelen en 
moerassen. Met het Dieze Buiten 
dringt de natuur diep de stad in en 
kan de natuur de stad passeren. 
Bovendien is het park een enorm 
recreatief waardevol gebied. 

Met bovenstaande wandelroute 
doorloop je alle verschillende 
natuurgradiënten die deze stad 
rijk is. Zo kun je bijvoorbeeld op 
Orthenpoort-Zuid zittend aan de 
kade genieten van het park, of vanaf 
De Kop van ‘t Zand het park van de 
gehele andere kant bekijken door 
suppend het water op te gaan. Voor 
iedere natuurliefhebber wat wils! 

IJsvogel, Oeverzwaluw, Waterral, Blauw-

borst, Grote karekiet, Sprinkhaanzanger, 

Rietgors, Otter, Bever, 

Bunzing, Waterspitsmuis, Beekrombout, 

Bruine korenbout, Weidebeekjuffer, Grote 

weerschijnvlinder, Bont dikkopje, Moeras-

sprinkhaan, Bramensprinkhaan, Kamsala-

mander, Drijvende waterweegbree, Gele 

plomp, Kikkerbeet, Dotterbloem, Brede 

orchis Bitterzoet, Riet, Lisdodde

Dieze Buiten Wat kom je tegen?

Dieze Buiten 
Den Bosch
12 kilometer stadsnatuur

2

21

3

4

Weerschijn
              vlinder

IJsvogel 

4
32

1

Legenda

wandelpad

wandelroute

restaurant en 
bezoekerscentrum  

bootverhuur 

Artikel en natuurwandeling in PuurNatuur magazine van natuurmonumenten

Bron: ardennen.nl Bron: heutinkvoorthuis.nlBron: ivn.nl
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Referentie Valencia Jardin del TuriaBron: viamichelin.uk.com
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De gewaardeerde kwaliteiten van de binnenstad 
van Den Bosch: kleine gezellige straatjes, hoog 
niveau horeca aanbod, veilig, netjes en compact zijn 
uitgangspunten voor deze nieuwe internationale 
woonwijk. Een waterrijk woonmilieu met een 
gemengd programma, in een herkenbare maat 
en schaal, waar mensen zich thuis voelen en zich 
verbonden voelen met elkaar. Als referentie dient 
Vastra Hamnen Malmo. Waterbosch is een gebied dat 
over water maar ook met de fiets verbonden is met de 
omgeving en door de ligging nabij het station direct 
verbonden met steden als Amsterdam, Utrecht en 
Eindhoven. Internationale kenniswerkers die afkomen 
op Den Bosch (data-stad) en Brainport, maar ook 
woningzoekenden uit de regio vinden hier een plek. 
Waterbosch wordt in de markt gezet met een glossy 
verkoopbrochure (tweetalig).

WATERBOSCH
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Kleine 
gezellige 
straatjes, 
hoog niveau 
horeca aanbod, 
netjes en compact 
lively streets and 
squares and beautiful new 
parks and gardens

WATERBOSCH
urban waterfront living in a historical city

Waterbosch
De gewaardeerde kwaliteiten 
van de binnenstad van 
Den Bosch: kleine gezellige 
straatjes, hoog niveau horeca 
aanbod, veilig, netjes en 
compact zijn uitgangspunten 
voor deze nieuwe 
internationale woonwijk. Een 
waterrijk woonmilieu met een 
gemengd programma, in een 
herkenbare maat en schaal, 
waar mensen zich thuis voelen 
en zich verbonden voelen met 
elkaar. Een gebied dat over 
water maar ook met de fiets 
verbonden is met de omgeving 
en door de ligging nabij het 
station direct verbonden met 
steden als Amsterdam, Utrecht 
en Eindhoven. Internationale 
kenniswerkers die afkomen 
op Den Bosch (data-stad) 
en Brainport, maar ook 
woningzoekenden uit de regio 
vinden hier een plek. 

Why Waterbosch?
Waarom Waterbosch

1
2
3

Waterbosch ligt op loopafstand 
van het spoor en de 
binnenstad. Met de trein ben je 
binnen een uur in Amsterdam

Waterbosch is located in 
walking distance of the train 
station of Den Bosch. By train 
you can reach Amsterdam 
within an hour.

In Waterbosch woon je aan 
het water in de hoofdstad van 
Noord Brabant, zonder de 
drukte van de randstad.

In Waterbosch you can live 
on the urban waterfront of 
the Capital of Noord Brabant, 
without extreme crowds. 

Den Bosch heeft een rijk 
cultureel verleden. Het is de 
geboortestad van Jheronimus 
Bosch (Jeroen Bosch).

Den Bosch has a rich cultural 
history. It is the home of the 
famous medieval  painter Jher-
onimus Bosch.

Easy moving service
We offer you a care free 
moving service that takes 
the stress out of moving and 
provide you the best pos-
sible service. This service 
in included when renting or 
buying a house at Water-
bosch. 

Verkoopfolder Waterbosch met doelgroepen voor dit woonmilieu

Bron: topknotkindaday.com Bron: rmia.com Bron: yctth.com
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Referentie Malmo Västra Hamnen Bron: arch2o.com
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ADVIES BVR

Spiegelsessie
Tijdens de spiegelsessie met een selectie 
stakeholders blijkt dat er voorkeur is voor 
de Tramkade en Dieze Buiten. De Tramkade 
omdat deze het huidig gebruik een toekomst 
geeft en Dieze Buiten vanwege de kans om 
groen en natuur toe te voegen aan de stad. De 
stakeholders zijn het erover eens dat er een kans 
ligt om de brug aan te pakken, te verplaatsen 
of naar beneden te brengen zodat het gebied 
mentaal en fysiek onderdeel uit gaat maken van 
de binnenstad. Een infrastructurele ingreep kan 
een motor zijn voor de stedelijke vernieuwing. 
Daarnaast hopen zij dat er ruimte komt voor 
woningen, vooral voor starters en jongeren 
omdat deze doelgroep nog onvoldoende 
bediend wordt in Den Bosch. De vraag is verder 
of in dit gebied ruimte is voor meerdere sferen 
of identiteiten zodat er een combinatie gemaakt 
kan worden van de vier scenario’s. 
Een programmering waardoor nieuwe mensen 
naar Den Bosch komen en Den Bosch op 
een andere manier ‘op de kaart zet’, wordt 
aantrekkelijk gevonden. Waarbij wel voorkomen 
moet worden dat het te veel mensen trekt en 
daardoor overlast veroorzaakt.

Jheronimus park 
De beelden die tijdens de spiegelsessie zijn 
getoond voor Jheronimus park en Waterbosch 
riepen negatieve associaties op. Deze beelden 
zijn in deze rapportage daarom aangepast. 
Jheronimus park kent een balans tussen de sfeer 
van werkplaatsen in combinatie met beleving, 
vertier en soms spektakel. Net zoals bij Ile de 
Nantes zien mensen hoe hier praalwagens 
(referentie Carnaval) en objecten worden 
gemaakt die op straat door een breed publiek te 
bewonderen zijn. Dit is uit te bouwen met theater, 
muziek, horeca etc. Mensen kennen Den Bosch 
van Jheronimus Park en combineren hun bezoek 
met andere activiteiten in Den Bosch. Vooral 
het culturele programma van Den Bosch krijgt 
hierdoor meer bezoekers en aandacht.

Waterbosch
Waterbosch, zoals getoond tijdens de 
spiegelsessie, kwam te veel over als een 
monofunctioneel woongebied met wonen 
aan het water, wat zich niet echt onderscheidt 
van andere gebieden zoals de Grote Wielen of 
Paleiskwartier. Op zich is dit een compliment 
omdat het hier gaat om het voortbouwen van 
de huidige identiteit van Den Bosch. Zoals in de 
beelden, die in deze rapportage zijn opgenomen, 
is te zien dat bedoeld is om hier een gemengd 
stedelijk gebied te maken waar weliswaar wonen 
de boventoon voert maar waar ook gewerkt en 
gerecreëerd wordt. Door deze ontwikkeling en 
de bijbehorende nieuwe routes en verbindingen 
komt Orthenpoort-zuid mentaal dichter bij 
de binnenstad te liggen en maakt het gebied 
onderdeel uit van de binnenstad. Het feit dat 
Waterbosch een substantieel aantal woningen 
toegevoegd aan Den Bosch wordt als zeer 
positief gezien.

Dieze Buiten 
Dieze Buiten krijgt veel bijval van de 
aanwezigen omdat meer groen in de stad 
en het verbinden van Bossche Broek met 
de Maas, de verbondenheid van de stad 
met de natuur vergroot. De vraag is of dit 
scenario te combineren is met een forse 
woningbouwopgave. In het scenario zijn wel 
woongebouwen als ‘strooigoed’ in het landschap 
getekend. Maar dit zal in aantal niet zo groot 
zijn als in Waterbosch en zorgvuldig zal gekeken 
moeten worden in hoeverre het mogelijk is de 
buitenruimte publiek toegankelijk te houden en 
de auto meer op afstand.

De Tramkade 
De Tramkade sluit het meest aan op de situatie 
nu, zij het dat het formaliseren van de huidige 
bestemming per definitie zal betekenen dat het 
gaat veranderen. Bouwkundige eisen, normen 
vanuit veiligheid, energie en dergelijke betekenen 
een aanpassing van de gebouwen. Ook is het 
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een vraag of het bestendigen van de huidige, 
tijdelijke functies aansluiten bij de wensen en 
ambities van de huidige grondeigenaren. Door 
het gebied klein te houden waardoor er ruimte 
over is voor verdichting en verstedelijking bestaat 
er een kans om het ‘rauwe randje’ onderdeel te 
maken van een totale gebiedsontwikkeling en 
in te zetten als ‘smaakmaker’ van een gemengd 
woon- werkmilieu. Dit vraagt wel om een 
totaalregie, bijvoorbeeld in de vorm van een 
gebied coöperatie.

Aanbeveling
Alles overziend komen wij met de volgende 
aanbevelingen voor het O-TEAM:

1. Ga flexibel met de plangrens om en kijk 
welk gebied nodig is om tot een gewenste 
invulling te komen van het gebied. Soms 
heb je een kleiner oppervlak nodig, soms 
moet je een groter deel van de stad bij de 
ontwikkeling betrekken. 

2. Maak het gebied mentaal en fysiek onderdeel 
van de binnenstad en de spoorzone door het 
gebied beter op te nemen in het stedelijk 
netwerk waarbij fietsen, wandelen en vervoer 
over water moet worden gestimuleerd.  

3. Hef barrières op, waarbij de brug belangrijk 
is maar erg duur. Het maken van zichtlijnen, 
oriëntatie punten, iconische gebouwen, 
groene structuren en nieuwe routes 
kunnen al helpen om afstanden mentaal te 
verkleinen. 

4. Geef de informele economie, die zo 
gewaardeerd wordt, een plek in de 
ontwikkelstrategie zodat voorkomen wordt 
dat dit financieel onmogelijk wordt. Wie 
hebben hier belang bij en kunnen bijdragen 
aan een fonds om dit levensvatbaar te 
houden? Denk ook aan crowd funding of 
een verdienmodel waarbij het gebied af en 

toe verhuurd kan worden voor commerciële 
doeleinden. Of kijk naar verschillend gebruik 
in tijd: Overdag een werkplaats is avonds een 
buurthuis, overdag een terras is avonds een 
parkeerplaats. 

5. Verbindt huidige met nieuwe partijen en 
selecteer op de toegevoegde waarde voor 
elkaar en het gebied. Het instellen van 
een gebiedsmanager en/of een gebied 
coöperatie kan daarbij helpen. 

6. Maak niet één groot masterplan, maar meer 
een gelaagd plan waarbij elke laag een eigen 
verhaal vertelt. Bijvoorbeeld de informele 
economie, het groen, de verbindingen, de 
verstedelijking, kunst en cultuur als eigen 
lagen die het gebied verbinden met de 
context en de stad. De optelsom levert een 
veel rijker verhaal op en kans op onbestemde 
plekken die weer de nieuwe rauwe randjes 
kunnen zijn of wachtruimte voor toekomstige 
wensen. 

7. Maak onderscheid tussen ingrepen in 
de structuur van het gebied op gebied 
van water, groen, infrastructuur en de 
programmatische invulling die flexibel kan 
zijn en aanpasbaar, in de tijd
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IDENTITEIT
Kop van ‘t Zand/ Orthenpoort-Zuid
Dit magazine is verzorgd door BVR 
adviseurs ruimtelijke ontwikkeling.

Opdrachtgever
O-TEAM Den Bosch

Visualisaties, tekst en lay-out
BVR adviseurs tenzij anders vermeld.

Alles uit dit magazine mag worden 
overgenomen mits de bron wordt 
vermeld. Voor aanvullende informatie 
kunt u contact opnemen met Hilde Blank 
(hilde.blank@bvr.nl) 

Rotterdam, april 2019
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