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Waterfront Barcelona 

Waterfront London, Docklands 

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. 

Een drietal ontwerpers is uitgedaagd 
om via ontwerpend onderzoek de 
mogelijkheden en kansen voor de Kop 
van 't Zand | Orthenpoost-Zuid vorm te 
geven.

Voor u ligt het resultaat van het 
ontwerpende onderzoek naar de kansen 
voor ecologie, het watersysteem en het 
ontwikkelen van waterfronten voor Kop 
van ’t Zand | Orthenpoort-Zuid.

We wensen u veel leesplezier.

Mariëlle Kok en Esther Kruit 
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In de brakwaterdelta van Venetië was zoet 
drinkwater schaars. Al het regenwater 
werd opgevangen en getransporteerd naar 
een centraal plein, om daar geïnfiltreerd 
te worden in een zandbed. De stedenbouw 
van Venetië bestaande uit verschillende 
communes is georganiseerd rond deze 
cisternen, aan de versiering van de put was 
de rijkdom van de gemeenschap zichtbaar. 
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“...The best city-water 
relationships have
immediacy and intimacy. 
Venice, Amsterdam,
Vancouver... are all good 
examples.” 

1.1 Ontwerpen aan    
  Waterfronten 

Het thema van dit onderzoek is 
waterfronten. Vele steden, ontstaan aan 
water, zijn bezig met de ontwikkeling 
van hun eigen specifieke waterfronten. 
Waterfronten worden nu gezien om 
gemeenschappen een duidelijke 
identiteit te geven en een duidelijke 
herkenbaarheid. Met de ontwikkeling 
van waterfronten hoopt men zowel 
sociaal, cultureel maar ook economische 
impulsen te geven aan de urbane 
omgeving.

Maar waterfronten zijn van alle tijden. 
De eerste nederzettingen ontstonden 
vaak aan het water, vanwege de 
mogelijkheden van de rivier, het 
kanaal, het meer of de zee. Water werd 
gebruikt als levensbron, als verdediging, 
voor de landbouw en recreatie, voor 
bedrijfsdoeleinden en als transport. 
Water was inspiratie voor creativiteit, op 
allerlei manieren werd de overgang van 
water en land vormgegeven.

De technologie van het beheersen 
van het watersysteem zorgde voor 
specifieke urbane weefsels. Watersteden 
als Amsterdam en Venetië geven dit in 
structuur maar ook in details weer.

Waterfronten zijn altijd in ontwikkeling. 
Door het terugtrekken van de industriële 
activiteiten aan het water, startend in 
begin jaren ’80, ontstond wereldwijd een 
nieuwe fase in het terugveroveren van 
de waterkant voor het publiek domein. 
De eerste voorbeelden waren The 
Paddington Bassin, the Docklands en The 
Thames Barrier Park. Deze deprimerende 
delen van London, werden in de jaren 
’80 in rap tempo door de stad samen 
met projectontwikkelaars omgevormd 
tot een “upperclass” en rijk geschakeerd 
woonwerkgebied. Het water werd vooral 
ingezet in de functie “zicht op”. De 
toplocatie werd Canary Wharf op het 
schiereiland Isle of Dogs, in het midden 
van de Docklands, nu het tweede 
financiële centrum van Londen.

Oorspronkelijk was dit een geïsoleerde 
ontwikkeling aan de oostzijde van 
de stad, maar langzamerhand is de 
gehele Thames oever omgevormd  
tot een doorgaand waterfront voor 
Londen. Iconische gebouwen werden 
gerenoveerd en gebouwd aan de rivier, 
bijzondere publieke ruimtes werden 
gecreëerd. De doorgaande wandel- en 
fietsroute die door koningin Elisabeth in 
2006 aan de Stad gegeven werd reeg 
alle ontwikkelingen aan elkaar. 

In de jaren ’90 was Barcelona een  
van de voorbeelden om te bezoeken. 
Het waterfront van Barcelona aan de 
Middellandse zee was een verlaten 
bedrijventerrein, de havenactiviteiten 

Quote uit masterplan "Making Waves , Waterfront 
Toronto"
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Waterfront Toronto (Ontwerp: West8 e.a., vanaf 2008) 
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vorm van een vooroever krijgen. In een 
aantal waterfront plannen wordt intensief 
geïnvesteerd in een onderwaterplan, om 
de onderwaterbiotopen vorm te geven. 
De waterranden van IJburg zijn onderdeel 
van een groot onderwaterplan. 

De waterfronten die op dit moment 
ontwikkeld worden, dealen meer met de 
onvoorspelbaarheid van de watersituaties 
onder invloed van klimaatveranderingen. 
Voor het waterfront Hoboken in New 
York zet OMA in op vier strategieën, 
water weerstaan, water vertragen, 
water bergen en water wegwerken. Dat 
het waterfront ook een aantrekkelijke 
publieke ruimte met duidelijke 
verbindingen met de stad en ommeland  
en met een mix van voorzieningen, 
wonen en werken moet zijn, is volgend. 
Belangrijk is het duurzaam creëren van 
de mogelijkheid om ook op deze rand van 
het water te kunnen blijven wonen en 
werken. 

Vanuit de adaptieve omgang met 
het water zullen nieuwe innovatieve 
oplossingen voor de waterfronten 
zich gaan ontwikkelen, waardoor 
het waterfront zich onderscheidt in 
karakteristiek en gebruik, maar ook 
wat robuust is voor de toekomstige 
ontwikkelingen. Dit geeft ons de 
mogelijkheid om bij het waterfront 
voor Den Bosch breder te denken en 
hiermee nieuwe ideeën aan te leveren 
voor beide kanten van Kop van ’t Zand| 
Orthenpoort-Zuid.  

waren verplaatst naar het noorden. 
Burgemeester Maragall creëerde 
de voorwaarden voor een goede 
ontwikkeling van deze waterkant 
door in te zetten op het downgraden 
en ondertunnelen van de snelweg 
tussen stad en waterkant. Geld voor 
het Olympisch Dorp in 1992 werd 
vooral in het verwijderen van de 
barrière van het waterfront gezet.  
Het waterfront werd verknoopt met 
belangrijke publieke ruimtes in de 
stad. De Ramblas bijvoorbeeld kwam 
via voetgangersbruggen uit in het 
park aan de Middellandse zee. De 
oevers veranderen van havenkades 
in stranden, boulevards en parken 
met vele aantrekkende functies als 
musea, eetgelegenheden en bijzondere 
woongebieden. De stad had hiermee 
nog een grotere aantrekkingskracht op 
toeristen, maar vooral de leefbaarheid 
van de stad voor de bewoners nam 
enorm toe. 

Recentere Waterfronten, ontwikkeld 
vanaf 2000 kennen nog een extra 
dimensie in het ontwerpproces. 
Ecologische principes als biodiversiteit, 
ecologische verbindingen en 
leefgebieden zijn onderdeel van het 
programma. Nagedacht wordt over 
technische natuuroplossingen, zoals 
de floatlands in de Boerenwetering en 
Singelgracht in Amsterdam, maar ook 
meer in dynamische natuur processen 
in de stad. Rivieren mogen weer hun 
eigen loop hebben, overgangen van 
land en water kunnen ook meer de 

West8 heeft voor Toronto een masterplan 
gemaakt, onder de titel “Making Waves”. 
Deze golven zijn vertaald in een vijftal 
bruggen, die de iconen van het waterfront 
zijn geworden. “Making waves’ wordt 
als slogan voor allerlei evenementen en 
veranderingen gebruikt.
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Besproken waterfronten 
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1.2 Waterfront, wat is dat?

De meegegeven opgave is als volgt 
gedefinieerd.
 “Het gebied is uniek door de enorme 
oeverlengte, aan beide zijden van De Dieze 
en om de hoek langs de Dommel. Bovendien 
maakt de noordoever van Orthenpoort Zuid 
(zonzijde) onderdeel uit van de ecologische 
verbindingszone waarmee rekening gehouden 
dient te worden. 

De onderzoeksvraag voor dit thema is om 
te kijken naar een aantrekkelijke inrichting, 
functionaliteit en gebruik van de oevers 
in relatie tot het toekomstige stedelijke 
programma langs het water, rekening 
houdend met: 
■		 het molengebouw en de ijzergieterij  
  – panden met een monumentale  
  status op de Kop van ’t Zand
■		 de ecologische verbindingszone die  
  bepaalde eisen stelt aan het gebruik  
  en inrichting van de noordoever  
  Orthenpoort Zuid”.

Deze vraag is zeer breed en graag 
kaderen we deze in aan de hand van de 
definitie van het waterfront. 

The National Research Council (U.S.) 
on Urban Waterfronts gaf de volgende 
definitie voor waterfront:
“Urban waterfronts are defined as shorelines 
within urbanized areas, that lie along 
navigable waterways. The waterway include 
rivers, bays, estuaries, lakes, oceans, 
harbors, reservoirs and canals.”

Masterplannen voor diverse waterfronten 
van diverse steden geven ook 
verschillende interpretaties aan de 
definitie van het waterfront. Eigenlijk 
vormt men de definitie na gelang de 
procesruimte of de daadwerkelijke 
ruimte ter plaatse.  

Waterfrontenontwikkeling wordt ook 
gezien als een proces waarbij vele 
partijen deel aan hebben. 

Gezamenlijk wordt de identiteit van 
het gebied ontwikkeld, vaak eerst 
met trendsetters in tijdelijk situaties, 
dan trendvolgers in meer definitieve  
plekken met aantrekkingskracht, zodat  
langzamerhand het geheel ontwikkeld 
wordt. Waterfrontenontwikkeling is ook 
een proces van een lange adem.  

Dit wordt bevestigd door de ASLA 
(American Society of Landschape 
Architects). Plannen voor waterfronten 
worden niet alleen gehonoreerd op 
hun ruimtelijke kwaliteit, maar ook 
op de impact op de gemeenschap. 
Het prijswinnende ontwerp van 2018 
voor het Waterfront van Seattle lijkt 
ruimtelijk, recreatief en functioneel  
zeer gewoontjes, maar hier zit een hele 
wereld achter. 

Nieuw icoon van het Waterfront van Kaapstad: 
MOCAA in het graansilocomplex, architect: Thomas 
Heatherwick

Wonen aan het Waterfront van Kaapstad
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Uit analyse van diverse masterplannen van de referentieprojecten blijkt dat een waterfront 
altijd de volgende kenmerken heeft:
■ Het water is bevaarbaar, met kano en boot, het water kan ingezet worden in het  
 publieke transport.
■ De overgang land-water is publiek toegankelijk, meestal parallel aan de waterlijn,  
 soms alleen haaks op.
■ Het waterfront kent altijd doorgaande routes die de diverse plekken aan het water  
 met elkaar verbindt. Deze wandel-fietsverbinding kan smal of breed zijn, maar  
 heeft een continue karakter.
■	 Het waterfront kent een goede mix tussen economische activiteiten en het publiek  
 domein. Watergebonden activiteiten hebben de voorkeur.
■	 Het waterfront vertelt de geschiedenis van de plek. De geschiedenis wordt mede  
 ingezet in de identiteit van het waterfront.
■	 Men zoekt naar een icoon voor het waterfront, dat kan een gebouw zijn, een functie  
 maar ook iets bijzonders in de buitenruimte.
■	 Het waterfront is sociaal veilig, dat wil zeggen met toezicht dag en nacht van   
 gebruikers en bewoners (sommige waterfronten zijn juist ontworpen op het avond-  
 en nachtbeeld).
■ Succesvolle waterfronten zijn verankerd door middel van verbindingen met de  
 overige stad.
■	 Waterfronten zijn onderdeel van de urbane ecologie, inzet is een natuurlijk   
 systeem voor mens en dier, en flora en fauna.
■	 Het waterfront kent een goede waterkwaliteit.
■	 Het waterfront biedt bescherming tegen extreme wateromstandigheden.  

Identiteit en verbindingen worden door onze collega’s onderzocht. We spitsten daarom de 
onderzoeksvraag toe op de daadwerkelijke overgang tussen land en water, omdat men 
nu een kans heeft om de huidige klimaatveranderingen innovatief mee te nemen in het 
waterfront.
Onderzoeksvraag

We hebben de onderzoeksvraag alsvolgt gedefinieerd:
“Onderzoek de specifieke relatie tussen het watersysteem en de ruimtelijke verscheidingsvorm van 
de overgang van land-water op de projectlocatie, met als doel een toolbox van voorbeelden van 
aantrekkelijke inrichting, functionaliteit en gebruik van de oevers te ontwikkelen van inspirerende, 
toekomstbestendige en robuuste voorbeelden voor het vervolg in het gemeentelijke ontwerpproces 
ter ontwikkeling van het waterfront van Kop van ’t Zand|Orthenpoort-Zuid."
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1.3 Opzet van het project

Allereerst beschrijven we het water, de 
verscheidingsvorm van het water en het 
watersysteem in den Bosch. Dit geeft 
direct de speelruimte binnen de huidige 
hydrologische situatie. Ook geven we een 
doorkijk naar de toekomstige ingrepen in 
het watersysteem bij heftige wateroverlast 
of juist bij grote droogte.

Dan beschrijven we de ingrepen die 
mogelijk in het huidige stroombed 
en  toekomstige aanpassingen aan 
het stroombed, gebaseerd op de te 
verwachten klimaatveranderingen. 
We gaan uit van de waterprincipes van 
water weerstaan, water vertragen, water 
bergen en water wegwerken.  

Het water komt niet alleen uit de beide 
stroomsystemen van de Aa en de 
Dommel, maar ook vanuit het urbaan 
gebied zelf. De 500 woningen en het 
verhard oppervlak zullen afgekoppeld 
dienen te worden. Per 1 hectare verhard 
oppervlak dakvlak dient een berging van 
600 m3 te staan. Dit schone water kunnen 
we in het systeem van het waterfront 
gebruiken en integreren. 

De referentieprojecten worden 
beschreven in het volgende hoofdstuk. 
De keuze van deze urbane projecten 
is altijd arbitrair, er zijn immers in de 
wereld vele steden met een waterfront en 
met de ontwikkeling van een waterfront. 
De meeste voorbeelden hebben we 
zelf ooit bezocht en bekeken. Maar 
belangrijker is dat onderdelen van deze 
projecten bijna 1 op 1 te gebruiken zijn 
ter plaatse. 

We hebben de projecten uitgezocht 
op hun ligging, bijvoorbeeld ook in de 
moerasdelta, zoals Chicago en Hamburg. 

De vestingstad Namur in de bovenloop 
van de Maas is een mooi voorbeeld van 
een smal en intiem waterfront. Terwijl 
Lyon en Orleans een waterfront hebben 
wat de rivier de ruimte geeft en de 
hoogteverschillen tussen water en stad 
elegant zijn opgelost. 

München is een goed voorbeeld van 
de twee zijden van een stad, de harde 
hoogstedelijke kade en de glooiende 
natuuroevers met een totaal ander 
gebruik. Dat is ook voorstelbaar in het 
projectgebied.

Nijmegen laat goed zien hoe een 
klimaatbestendig waterfront aan beide 
zijden van de rivier te realiseren is. 

 
Koblenz richt het waterfront als een 
intensief gebruikte parkzone in, 
Kopenhagen meer als een verbrede 
kade met bijzondere drijvende en 
overhangende objecten. 

Het waterfront van Seattle speelt 
zich af op en onder de waterlijn en 
kan inspiratie zijn in de combinatie 
van ecologische verbindingszone met 
intensieve verblijfskwaliteiten. 

Het waterfront van Kings Cross 
Londen zien we niet echt als een 
waterfrontontwikkeling, maar meer als 
een gebiedsontwikkeling aan weerszijden 
van het aanwezige kanaal en aan de 
achterzijde van de twee stations. 

Het waterfront Veghel geven we dicht 
bij huis mee, omdat deze plek zonder 
iets aan het watersysteem gedaan te 
hebben, met een goed programma 
eenzelfde soort terrein als Op ’t zand 
nieuw leven heeft ingeblazen. 



2. WATERSTAD DEN BOSCH 
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Singelgracht DommelVerlengde van Singelgracht

ZandvangEngelermeer Ertveldplas

Binnendieze Brede haven (Dieze) Zuid-Willemsvaart

NoorderplasZuiderplas Oosterplas



17   Waterfront Kop van ’t Zand | Orthenpoort-Zuid

IJzeren Vrouw

Stadsaa

Industriehaven

Aa

2.1  Beeldverslag van waterstad

Den Bosch kent een grote 
verscheidenheid aan diverse type water 
(rivier, getemde rivier, kanaal, 
singel, gracht, overkluisde rivier, 
overstromingsvlakte, vijver, zandwinplas, 
beek, wetering etc.) 

Den Bosch staat nu niet bekend als 
waterstad terwijl er wel grote kans
ligt om meer met water en branding van 
de stad te doen. 

De ruimtelijke opgave is om een 
eigentijdse, locatie specifieke waterfront 
aan beide zijden of twee verschillende 
waterfronten te ontwikkelen op de locatie 
van Kop van ’t Zand | Orthenpoort-
Zuid, binnen het scala van de diverse al 
aanwezige waterfronten van de stad. 

De historie van de plek en de 
hydrologische en ecologische situatie 
geven de gelegenheid om deze identiteit 
van waterfronten anders te benaderen.

3 iconische gebouwen aan een waterfront 

Wijzigingen in het watersysteem  
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2.2. Land en water Kop van ’t 
Zand|Orthenpoort-Zuid in   
historisch perspectief 

De rivieren de Aa en de Dommel 
vormden vóór 1185 een moerassig 
delta, naar de Maas toe. Op een reeks 
van zanddonken in deze delta werd de 
stad Den Bosch gesticht. De ommuring 
rondom de nederzetting werd meerdere 
keren vergroot. De rivieren rondom 
de vesting zorgde voor veiligheid en 
transport. De zijriviertjes, gebruikt voor 
de transport van goederen en als riool, 
werden binnen de ommuring vaak uit 
ruimtegebrek overkluisd. 

Het studiegebied heeft altijd buiten de 
ommuring gelegen. Het gebied werd 
voortdurende vergraven voor een 
beter watersysteem, de Diezemonding 
verzandde herhaaldelijk en werd 
constant uitgebaggerd en verlegd. 

In 1639, tien jaar na de inname van 
de stad door de troepen van Frederik 
Hendrik, werd de citadel aangelegd als 
onderdeel van de vestingwerken. De 
citadel, gebouwd in een karakteristieke 
vijfhoekige vorm met bastions had 
een vrij schootveld nodig. Het gehele 
projectgebied werd vrijgemaakt en 
onderdeel van deze voorwerken. Ook 
kon dit deel van het gebied gebruikt 
worden als inundatievlakte om de 
vesting te beschermen. Water werd dan 
aangevoerd uit de Vliertse Wetering en 
de Aa. 

Op de militaire kaart van 1833 is goed 
te zien wat de omvang was van dit soort 
inundaties.

Rondom de vesting Den Bosch bestond 
immers al eeuwenlang een fijnmazig 
netwerk van dijken, sloten en sluisjes, 
waarmee op grote schaal kon worden 
geïnundeerd.  

In 1826 werd de Zuid-Willemsvaart 
geopend. De Raad wilde absoluut dat 
de ligging dwars door de stad ging en 
de haven van Den Bosch aandeed. Dit 
had tot gevolg dat de vijfde punt van de 
citadel verwijderd is. 

Toen de militaire vestingwet ingetrokken 
werd halverwege de 19e eeuw 
kon ook de stad in de schoots- en 
inundatievelden zich ontwikkelen. 
Spoorlijnen en doorgaande wegen 
werden aangelegd. Aan het kanaal 
en aan de Dieze werd met vuilnis en 
zand de moerige gronden verhoogd tot 
boven extreem hoog water peil, zodat 
industrieën zich hier konden vestigen.  

In 1910 werd de meelfabriek gebouwd, 
die later in 1948 door de Firma 
Koudijs werd omgevormd tot een 
mengvoederfabriek. 

De Diezebrug werd in 1939 aangelegd, 
als onderdeel van het snelwegnetwerk. 
De brug is gedimensioneerd op de 
beroepsvaart.

Militaire kaart 1833
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1970 2019

Tussen 1950 en 1970 is Den Bosch flink 
uitgebreid. 

Er zijn nieuwe woonwijken gebouwd en 
nieuwe industrie is ontstaan. Om meer 
ruimte te creëren zijn verschillende 
kleine havens gedempt, zowel als de 
uitstroom van de Vliertse Wetering. Deze 
wetering die oorspronkelijke uitmondde 
in het projectgebied werd omgeleid via 
de Ortensedijk. De grootste ontwikkeling 
voor het plangebied vond plaats aan de 
noordoost kant van de Dieze, door de 
komst van de wijk Muntel (later de buurt 
Orthenpoort). 
 
De doorvaart op de Zuid-Willemsvaart 
door het centrum van Den Bosch 
was niet meer te handhaven. De 
ophaalbruggen in de stad leverden zowel 
het scheepvaart- als het landverkeer 
veel vertragingen op, het kanaal werd 
te smal voor de moderne schepen en de 
mogelijkheid tot verbreding was in de 
stad beperkt. 

Daarom werd in 2010 opdracht gegeven 
tot de aanleg van een omlegging, het 
Maximakanaal. Dit kanaal werd in 
2014 in gebruik genomen. De Zuid-
Willemsvaart wordt hierdoor niet meer 
gebruikt voor scheepsvaart, maar 
kan ontwikkeld worden tot een echt 
waterpark.
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Het oorspronkelijk moeras met diverse 
waterstromen 

De Dieze in een dynamische delta 
verzandde constant, werd herhaaldelijk 
uitgebaggerd en omgelegd om de 
waterroute bevaarbaar te houden. Het 
schootsveld moest open blijven. 

Aanleg van het kanaal door een moerassig 
gebied en de open schootsvelden. 
Zijstromen als de Vliertse Wetering en de 
laagte aan de zuidzijde worden opgenomen 
als havenkommen aan het kanaal.  

De drasse gronden langs het kanaal 
worden opgehoogd met allerlei materiaal, 
waaronder vuilnis, om een droge vlakke 
vloer voor de industrieën te creëren. 
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2.3 Huidige kenmerken van het   
 overgang land-water

De Dieze is het afvalputje van het gehele 
stroomgebied van de Dommel en de 
Aa. Het projectgebied is letterlijk de 
flessehals voor de uitstroom van beide 
systemen in de Maas.
 
Het waterpeil fluctueert hier van 2.20m 
+ NAP tot 3.40m + NAP bij hogere 
waterstanden. De invloed van de Maas 
wordt gereguleerd via de sluizen. Echter 
als de Maas zeer hoog staat, ontstaat 
een geheel andere situatie. Het waterpeil 
kan bij deze omstandigheden stijgen 
tot 4.90m + NAP, en de stroomrichting 
draait om in het systeem. Door het 
gereguleerde lage waterpeil van het 
Afwateringskanaal ’s-Hertogenbosch–
Drongelen op 1.80m + NAP wordt 
het water van beide beeksystemen 
afgevoerd via dit kaneel naar een 
benedenstrooms gelegen uitlaatpunt in 
de Maas. 

Het projectgebied kent dus altijd een 
stroomrichting naar de Maas, maar op 
dat moment kent het een stroomrichting 
richting stad. 

In het plangebied wordt dus rekening 
gehouden met een extreem hoog 
waterpeil van 4.90 m + NAP. Het 
maaiveld is daarom ook verhoogd tot 
5.90 m en hoger. 

Bij hoog water in de Maas wordt de stroomriching in de stad omgedraaid.
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Loswal met een harde kade 

Natuurlijke vooroever voor een lage damwand

Hogere damwand met steil taud in gras of struweel

Havenkade Huidige oevertypen
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60 m 

90 m 

70 m 

Riverspace in het projectgebied. Water verkort het perspectief, het lijkt allemaal veel kleiner  

417 m

393 m

Lengte van huidige oevers 

De breedte van de Dieze varieert, de vernauwing  
zorgt voor een langer perspectief. 
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Dit betekent nu echt iets voor de 
beleefbaarheid van het water. In normale 
omstandigheden ligt het water meer dan 
4 meter diep.

De waterkwaliteit van het Dieze 
water is redelijk, door de grote 
hoeveelheid water wordt veel gemengd. 
Bovenstrooms wordt intensief gewerkt 
aan het verbeteren van de waterkwaliteit 
onder ander door het tegengaan van 
meststoffen. Echter dichtbij in het 
stedelijk gebied zitten nog enkele 
overstorten, die de waterkwaliteit 
beïnvloeden. Het water is zeker geen 
zwemwater.  

2.4 Ecologische betekenis

In het Waterbeheerplan en het 
Natuurnetwerk Brabant is de 
Dieze aangewezen als ecologische 
verbindingszone. Dit betekent 
dat er langs deze watergang 
natuurontwikkeling van gemiddeld 
25 meter breed (2,5 ha/km) plaats 
vindt, zodanig dat aangrenzende 
natuurgebieden ecologisch met elkaar 
verbonden worden en ook ecologisch 
kunnen functioneren. De strakke oevers, 
damwanden en taluds langs De Dieze 
ter hoogte van Kop van het Zand werken 
nu als een ‘ecologische barrière of 
bottleneck’. 

De Dieze samen met het gebied 
Diezemonding vervult een rol 
als stapsteen in de reeks van 
natuurgebieden langs de Maas en 
fungeert als “poort” naar de gebieden 
ten zuiden en oosten van Den Bosch. 

De Dieze zelf heeft als natuurdoeltype  
“Langzaam stromend riviertje”. In dit 
streefbeeld worden de gebieden langs 
de Dieze bezien als een aaneengesloten 
en afwisselend natuurgebied bestaande 
uit een mozaïek van ooibos, struweel, 
ruigte, riet, grasland, wielen, poelen en 
moerassen.

In het stedelijk gebied is de ruimte 
beperkt, maar kunnen vooroevers en zo 
breed mogelijk natuurvriendelijke oevers 
dit natuurdoeltypen ondersteunen. 

De dynamiek in de rivier geeft een extra 
dynamiek aan de vegetatie. 

Inrichtingsmaatregelen dienen 
afgestemd te worden op de volgende 
doelsoorten:
■ Macrofauna: haften,    
 beekrombout, bruine korenbout,  
 weidebeekjuffer 
■ Vissen: Rivierprik,    
 Rivierdonderpad, Kwabaal, 
 Serpeling en  kopvoorn
■ Vlinders en sprinkhanen: 
 grote weerschijnvlinder,   
 bont dikkopje, moerassprinkhaan,  
 bramensprinkhaan
■ Amfibieën: 
 kamsalamander, rugstreeppad
■ Zoogdieren: 
 Otter, bever, bunzing en   
 waterspitsmuis (otterplan is in  
 ontwikkeling samen met   
 waterschappen, Oss en Stichting 
 Ark)
■ Water- en moerasvogels: 
 ijsvogels, oeverzwaluw,   
 waterral, blauwborst, grote   
 karekiet, sprinkhaanzanger,   
 rietgors
■ Water- en oeverplanten: 
 drijvende waterweegbree,   
 fonteinkruiden, gele plomp,  
 vederkruiden, kikkerbeet, 
 dotterbloem, brede orchis,   
 bitterzoet, riet,
 lisdodde, gele lis, lange ereprijs.
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 Streefbeeld vanuit de StadsAa 

Het projectgebied legt de verbinding tussen drie grote natuurgebieden, het Groene 
Woud, de Maas en het beekdal van de Aa.

Groen-Blauwe Delta rondom de stad (Kruit Kok Landschapsarchitecten)
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Rietoevers Vegetatierijke waterkantDrijvende waterplanten 

Bever Kleine karakiet Stadse natuur : meerkoeten 
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Bloemrijk taluds Sleedoornstruweel

Oranje zandoogje

De doelsoorten hebben hun leefgebied 
in de volgende biotopen over een lange 
lengte:
■ Stromend water (beek)
■ Poelen, nevenlopen en stilstaande  
 wateren
■ Rietoevers en Ruige riet- en  
 moeraszones met jonge en   
 overjarige rietkragen, zeggen en  
 cypergrassen
■ Bloem- en kruidenrijke taluds en  
 graslanden
■ Vegetatierijke waterkanten,   
 vooroevers, schuil- en   
 paaigebieden
■ Struweel  en opgaande bomen

Maar ook kan het projectgebied de 
Dieze een belangrijke steppingstone 
zijn in echte stadsnatuur, o.a. voor 
muurvegetaties, diverse vleermuizen en 
zwaluwen.  
 

Gewone grootoorvleermuis 

Moerasbos



3. ONTWERPSTRATEGIEËN EN       
  ONTWERPMIDDELEN 
  OP DE OVERGANG LAND-WATER  
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De Dieze is de benedenloop van twee 
uitgebreide beekstelsels. In de Dieze 
zit alleen de dynamiek van hoog en 
laag water in de verticale zin. Het 
water kan niet uittreden, de Dieze ligt 
ingeperkt in twee zeer stabiele oevers. 
Klimaatveranderingen zullen invloed 
hebben op het watersysteem. Bij heftige 
buiten zullen de waterpeilen sneller 
stijgen, bij grotere droogte zal het water 
schaars worden. In een dynamisch 
beekstelsel kunnen deze zaken in het 
geheel opgevangen worden. Moeilijker 
is het om dit in het laagste deel van de 
beekstroom en in urbaan gebied te doen.  

Toch zijn we van mening dat als 
er gebouwd gaat worden aan het 
waterfront, dat er toekomstbestendig 
en duurzaam ontwikkeld moet 
worden. Dit houdt onder andere in 
dat het afwentelen van knelpunten 
in tijd en plaats niet meer kan. In de 
oplossingsrichtingen zijn de kenmerken 
en de identiteit van het projectgebied 
leidend. Zuinig en efficiënt ruimtegebruik 
is noodzakelijk door onder meer het 
combineren van functies en het stapelen 
van betekenissen voor de plek en de 
stad.

In dit hoofdstuk onderzoeken we de 
mogelijkheden om de oeverlijn zodanig 
te veranderen dat we voldoen aan 
een robuust waterfront. Daarbij laten 
we meteen de kansen zien van welke 
ruimtelijke kwaliteit dit kan opleveren 
en hoe men het binnen het waterfront 
kan gebruiken. We onderzoeken de 

We onderzoeken de mogelijkheden aan de oeverlijn op vier niveaus:
• Rood is binnen het huidige stroomgebied.
• Geel is aan de oever met vergroting van het huidige stroomprofiel.
• Groen is buiten de oevers met vergroting van het huidige stroomprofiel elders.
• Blauw is in onderwaterprofilering.
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mogelijkheden binnen het huidige 
stroombed, bij een slimme verrruiming 
van het stroombed en buiten het 
stroomgebied. Ook geven we de 
mogelijkheden aan om onderwater ook 
een robuuste profilering te maken.

Het slim integreren van het duurzaam 
watersysteem in het bebouwde gebied 
met de ontwikkelingen in de waterkant 
komt bij de referentieprojecten aan 
de orde. Dit is een opgave die direct 
integraal meegenomen dient te worden.   

Door Agence Babylon is de Seine bij La 
Mailleraye-sur-Seine veranderd in een 
lange plezierige wandel- en fietsroute met 
verwijding bij de centrale route in het dorp. 
Het pocketpark aan de Seine is geheel 
opgebouwd uit terrassen waar stapsgewijs 
het regenwater van het dorp wordt 
gebufferd.  
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Kaapstad: droogdokkade 

Den Bosch: de Citadel Hamburg

De rechte kade is de meest klassieke oplossing voor het creëren van een vaste oever, 
met een vastgelegd stroomgebied. 
Binnen Den Bosch zijn de vestingwerken een variant op deze rechte kades. Aan de 
voet van de muren is altijd nog een droge vooroever aanwezig ter bescherming van 
de historische fundamenten, bijvoorbeeld langs de Stadsaa en de Binnendieze.
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Wisconcen: The CityDeck, Green Bay, ontwerp Stoss Landscape Urbanism

Overhangende looproutes en terrassen geven de mogelijkheid om het maaiveld te 
verbreden en uitzichtplekken te creëren.
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Zurich

Zee orgel , Zadar, Croatia zie https://soundcloud.com/srb445/sea-organ-zadar-croatia

Zurich: dynamiek van het water is direct beleefbaar 
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Renovatie Quai de Loire, Orleans: ontwerp Michel Corajoud 

Inspiraties uit het verleden,  het waterfront van Orleans in de 18e eeuwOrleans: droge bovenroute met balkons, schuin talud wordt gebruikt als vrije ruimte 
voor evenementen



37   Waterfront Kop van ’t Zand | Orthenpoort-Zuid

Parijs. lage Seinekade 

Berlijn: lage Spreekade Namur: lage kade langs de Sambre 
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Kopenhagen: 

Chicago: boardwalk langs de Chicago river, ontwerp: Sasaki Stockholm, Hammarby, steiger tussen de vooroevers 
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Brugge: zwem- en wandelvlonder 2013 (ontwerp: Bow-wow en Architectuuratelier 
Dertien12) op het waterkruispunt Spinolarei-Potterierei en Sint-Annarei

Lago d'Iseo, Italie, Floating piers, kunstproject van Christo, 2016 Hamburg: drijvend terras 
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Chicago: drijvende borders 

London, Paddington, Floating park Amsterdam: Floatlands, ontwerp IBA

Drijvende tuinen bieden de mogelijkheid om door middel van vegetatie op plekken 
waar het voor oever- en moerasplanten te diep is, toch de leefbaarheid te vergroten, 
de waterkwaliteit en de biodiversiteit te verbeteren, en een bijzonder leefmilieu te 
creëren.
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Namur, middeleeuwse waterentree vanaf de Maas, poort aan de zijde van de stad 

Venetië, poort aan het Grand Canal 
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Hamburg: Wijnhaven, twee niveau's, twee entrees bij hoog en laag water Hamburg: waterdichte entrees op begane grond
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Hamburg: Hafencity, gebouwen als waterkering

Stockholm: gebouwen als waterkering op de waterkering
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Den Bosch: Bolwerk, ontwerp: Van Roosmalen van Gessel Architecten en OSLO

Venetië

Het Bolwerk wordt bij hoog water beschermd door ingebrachte schotten 
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Hoofddorp: Groene kadewand ontwerp: Baljon Landschapsarchitecten Parijs: muurvarens op de groene kadewand Seine

Parijs: oevervegetatie op de groene kadewand Seine

Oever- en moerasvegetatie gedijen het beste op flauwere taluds. Op steilere taluds  
dan 1:1.5 is het beheer ingewikkeld. Op steilere taluds kan juist ingezet worden op 
muurvegetaties of op moerasvegetaties, in bijv. schanskorven of grof metselwerk 
met kalkrijke specie. Deze oevers floreren op de noord- en oostoever en kunnen 
gecombineerd worden boven het hoogste waterpeil met elementen ten behoeve van 
oeverzwaluwen en vleermuizen.
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Vastlegging van rivierkade langs de Loire 

Er zijn voorbeelden elders waar vooral de dichte beworteling van elzen en wilgen 
de steile oevers vastleggen. Deze beplantingslijn kan voor allerlei diersoorten 
beschutting en bescherming geven, maar ook een belangrijk element zijn in het 
jachtgebied, bijv. voor de snoek.
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Lyon: Les Berges du Rhône, ontwerp: In Situ

Nijmegen: nieuwe oever bij Lent Nijmegen: meestromend meubilair,
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München, terrassen aan de Isar

Lyon: Quais du Rhône, ontwerp: In Situ
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Auckland: Wynyard Quarter ontwerp: Wraight + Associates 

Chicago: riverwalk langs de Chicago river met twee trappartijen, ontwerp: Sasaki  Zurich: verruiming van profiel van de rivier de Leimbach
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Orleans: nachtbeeld van schuine oevervlakte, ontwerp: Corajoud 

Lyon: Les Berges du Rhône, ontwerp: In Situ

Essche Stroom: natuurlijke oever met lange gradiënt
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Den Bosch: vooroevers 
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Wiesionen Lorrach, strandje door steigers  Rijn: strandje door natuurlijke opslag van bomen 
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Amsterdam-Rijnkanaal: uittreedplaats voor fauna Ontwerp: DRO Amsterdam Natuurlijke oever van de Perreux, Ontwerp: BASE
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Auckland, uitstroom van zijrivier in zee 

Lalaport, Tokyo, ontwerp: Earthscape. 
De insteekhaven is voortgezet in een zwembad   

Oever van de Perreux, Ontwerp: BASE
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Zurich: tuin van Fabrik am wasser kan stapsgewijs onder water lopen 

Berlijn: extra ruimte voor de Spree geeft ook bijzondere kade

Incidenteel kan binnen het doorstroomprofiel de lage oever verruimd worden, door 
het terugleggen van de kadelijn of door het creëren van een instroomopening in de 
kade.
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Beeld van waterberging Hunterpoint bij hoog water in de Hudson Bay

New York: Hunters Point, ontwerp: Thomas Balsley Associates, Weiss Manfredi 

New York: Hunters Point, bij hoog water 
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München: nevengeul bij brugNijmegen: nevengeul bij Lent 
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Aan de constructie om te wandelen of te recreëren kunnen onderwater allerlei 
ecologische elementen gehangen worden die het onderwater leven verbeteren. In 
Chicago ging het hierbij om paaiplekken en plekken ter beschutting van de visstand.



59   Waterfront Kop van ’t Zand | Orthenpoort-Zuid

In Seattle werd in de waterfrontontwikkeling vol ingezet op het creëren van een 
leefgebied en trekgebied voor de rode zalm. Onderwater is de kadeconstructie 
gemodelleerd naar een ideaal leefgebied. De wandelroute erboven bestaat uit 
wiebervormige glazen stenen, die voor de zalm een optimaal patroon van zonlicht op 
het water geeft. De lichtinval in combinatie met de onderwatermodellering geeft een 
ideale biotoop voor de zalm.



4. REFERENTIEPROJECTEN         
    7 WATERFRONTEN 
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In dit hoofdstuk gaan we nader in 
op 7 waterfronten, die elk voor het 
projectgebied inspiratie kunnen zijn. 

We bespreken de volgende projecten:
Auckland
Chicago
Hamburg
Kopenhagen 
Londen
München
Nijmegen 

Per referentieproject geven we aan:
■ Projectgegevens
■ Context in de stad
■ Ruimtelijke kwaliteiten
■ Functionele aspecten 
■ Gebruik van water
■ Verbindingen parallel en met de  
 stad
■ Attracties en Icoon
■ Elementen van Cultuurhistorie 
■ Dag- en nachtbeeld 
■ Ecologische aspecten  
■ Hydrologische aspecten, omgaan  
 met regenwater 
■ Waterfrontideeën voor Den Bosch 

Op de volgende pagina’s geven we in 
kort bestek welke type overgangen land-
water in deze waterfronten gebruikt zijn.

Beschreven waterfronten 
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Auckland

Ontwerpstrategieën en ontwerpmiddelen op de overgang land-water bij de referentieprojecten 

Hamburg

Chicago

Londen 
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Kopenhagen

Nijmegen

Munchen
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Waterfront Auckland 

Opzet waterfront Auckland 
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Waterfront Auckland

Projectgegevens
Landschapsarchitecten: Taylor Cullity 
Lethlean, LandLAB  and Wraight + 
Associates
Opdrachtgevers: Waterfront Auckland, 
Panuku Development Auckland

Context in de stad 
Het project, gestart in 2009, behelst 
de waterrand van Auckland vanaf 
Te Routu o Oreia toto Taurarua. Het 
waterfront vertegenwoordigt ook de 
start van Auckland zelf, maar kent ook 
een lange Maori voorgeschiedenis, beide 
historische gegevens zijn gebruikt als 
lagen in het ontwerp. 
Het gridpatroon van de 19e eeuwse 
stad botst op de meer grillige kustlijn, 
die ook op diverse plekken aangevuld 
is ten behoeve van grotere havens en 
meer industrielocaties. Het plan pakt 
de oude kustlijn van de Maori’s op en 
verbindt met een lange 15 meter brede 
doorgaande fiets- en wandelroute de 
diverse oude havengebieden met elkaar.  
De dwarsverbindingen zijn in het 
systeem van het gridpatroon en geven 
verbinding naar het centrum van 
de stad. In het begin was vooral de 
behoefte om de oude verlaten havens 
om te vormen tot recreatieve gebieden, 
bijvoorbeeld het Silo park, een mooi 
voorbeeld van hergebruik van dit soort 
gebouwde objecten. Later zijn de 
gebieden ontwikkeld tot meer een mix 
van wonen-werken en recreëren, bijv. 
het Wynyard Quarter. 

Bij de ontwikkeling van het gehele 
waterfront zijn de volgende 
uitgangspunten gehanteerd:
■ een blauw-groen waterfront
■ openbaar en goed toegankelijk
■ verbonden met de stad en de  
 digitale snelweg
■ een werkgebied voor innovatie
■ een leefbaar waterfront, ingezet  
 wordt op alle leeftijden en op een  
 24 uurs recreatiegebied.

Ruimtelijke kwaliteiten
Ingezet wordt om de doorgaande 
route langs het water. Deze route 
koppelt de diverse actief gebruikte en 
getransformeerde havengebieden met 
elkaar. De inrichting van de openbare 
ruimte is kloek en robuust, van hout, 
beton en staal, refererend naar de 
oorspronkelijke industrieën (vis, hout en 
beton). 

Functionele aspecten 
Op de grens van land en water zijn 
stranden, terrassen, trappen en 
havenkades aanwezig. De doorgaande 
route kent enkele vlonderbruggen ter 
overbrugging van bottlenecks. In het 
gebied zijn alle maritieme sporten en 
combinatie met activiteiten die meer bij 
een stad passen.  

Langs het waterfront zijn drijvende 
haltes aanwezig voor watertaxi's en 
waterbussen. 
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Attracties en Icoon
In het Silopark is een uitzichtelement 
gebouwd wat fotografische en iconische 
waarde heeft. De stad is van plan om 
ook het rugby stadion te bouwen op de 
vloedlijn, als groot iconisch gebouw. 

Elementen van Cultuurhistorie 
Oude werven, visafslagen en oude 
gebouwen van bedrijven, als bijv. 
betonsilo’s zijn hergebruikt in het 
waterfront, als winkelcentrum, 
restaurantstrips en actieve 
recreatievormen als klimmen. 

Dag- en nachtbeeld 
Het plan zet in op 24 uurs beleving, 
gebouwen worden aangelicht en er is 
een speciale lamp ontwikkeld die een 
romantische sfeer aan de lange wandel- 
en fietsroute geeft. 

Ecologische aspecten  
Oude riviermondingen zijn opgenomen in 
het waterfront en gebruikt als parkstrook 
en  regenwaterbuffering. De beplanting 
is inheems. De overgangen tussen land 
en zee zijn buiten het centrum als brede  
vooroevers vormgegeven, binnen het 
waterfront is de overgang zeer hard. 

Hydrologische aspecten 
De zee kan zeer heftig zijn, er zijn 
dagelijkse waterpeilverschillen 
tussen eb en vloed van 3 meter. Het 
regenwatersysteem in de nieuwe woon- 
en werkgebieden is direct verbonden aan 
een groenstructuur, die het regenwater 
in stapjes naar de zee laat stromen. 

Plannen voor Wynyard Quarter en Silopark 
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Dit geeft in bijvoorbeeld Wynyard Quarter 
een aangenaam groen en beschut 
woonmilieu.

Waterfrontideeën voor Den Bosch 
■ De oude rivierloop omvormen tot  
 een biodivers waterpark, wat ook  
 in de regenwaterbuffering een rol  
 speelt.
■ De route langs het water van  
 centrum naar buiten direct   
 maken, zodat de loop in het  
 gebied begint.
■ Hergebruik silo's tot attractie.
■ Dag- en nachtbeeld.
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Locatie Riverwalk Chicago 

niv. -1

niv. 0
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Riverwalk Chicago 

Projectgegevens
Landschapsarchitect: Som (masterplan 
2009), Sasaki (uitwerking fase 2 en 3)  
Opdrachtgever: Chicago Department of 
Zoning and Planning 

Context in de stad
Chicago ligt in de moerassige delta van 
enkele uitgebreide beek- en rivierstelsels  
van de Chicago river. De stad is volkomen 
verhard, waardoor de druk op de 
rivier zeer groot is. De geringste bui 
bovenstrooms geeft grote peilverschillen, 
tot 3 meter in het centrum van de stad. 
De rivier ligt ingebed in een grid patroon, 
had een slechte waterkwaliteit en werd 
niet gebruikt in de stad. 

Vanuit de volgende principes is de 
rivierwalk ontwikkeld:
■ Breng de mens naar het water.
■ Geef toegang tot het water.
■ Maak de geschiedenis van de stad  
 hier duidelijk, de rivier   
 was immers de start van de stad.
■ Creëer bijzonder plekken aan de  
 rivier, pocketparken en pleinen.
■ Ontwikkel nieuwe economische  
 activiteiten aan de rivier en   
 verbeter de commerciële functies  
 aan de rivier.
■ Zorg voor een doorgaande   
 wandeling langs de rivier. 

De rivier wordt binnen het gridsysteem 
een aantal keren doorkruist, maar 
het was onmogelijk om bij de rivier te 
komen. 

De rivier werd ingedeeld in een viertal 
zones, die aaneen geregen werden 
door een doorgaande lage route langs 
het water. De toegangen tot deze 
route werden als eerste ontworpen en 
gekoppeld aan haltes voor toerboten, 
watertaxi’s en busboten. De verschillende 
zones kregen elk hun eigen programma.  

Het arcadedistrict is een goed voorbeeld 
voor Kop van ’t Zand| Orthenpoort-Zuid. 
Vanoudsher bestaat dit deel uit 
gebouwde kelders aan het water, 
waar bovenop de infrastructuur lag. 
De arcades aan de waterkant worden 
gebruikt als parkeergelegenheid en 
als opslag. Door het creëren van 
de riverwalk is in de arcades een 
voorkant ontstaan van winkels en 
eetgelegenheden aan het water.  

In dit deel was de afstand van het 
laagste niveau tot aan het water 3 
meter. Vanaf het grid niveau is het 
water minimaal 8 meter diep door de 
gebouwde arcadeconstructie. Ook waren 
de bruggen grote barrières langs de 
rivier. 
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gezeten en gewandeld wordt. Op een 
tracé is een kanobotenverhuur, waarmee 
de rivier zelf heel veel activiteiten 
biedt. Het transport over water is zeer 
regelmatig.  

Verbindingen parallel en met de 
stad
Door middel van ingenieuze oplossingen, 
als hellingbanen en liften, ontstaat 
uitwisseling tussen de wereld van de 
rivier en de boven stad. 
 
Attracties en Icoon
De skyline van de stad is de omgeving 
van deze riverwalk.

Elementen van Cultuurhistorie 
De bruggen, de plek van een oud fort 
en het Heald Square monument zijn 
opgenomen in de riverwalk.  

Dag- en nachtbeeld 
Het gebied wordt 24 uur gebruikt, de 
aanrichting van de rivier en de gebouwen 
heeft speciale ontwerpaandacht 
gekregen. 

Ecologische aspecten  
De biodiversiteit in de rivier en de 
waterkwaliteit waren erg slecht. Hiertoe 
is een waterplan gemaakt. In dit plan 
zijn drijvende tuinen van helofyten 
opgenomen die de waterkwaliteit kunnen 
verbeteren. Ook zijn onderwater voor de 
visstand allerlei elementen opgenomen, 
die gekoppeld zijn aan de overhangende 

Binnen hetzelfde stroombed zijn de 
volgende ontwerpoplossingen gekozen:
■ Verbreding van de oever in de  
 hoekpunten aan de voet van de  
 bruggen zodat hier opgangen  
 naar de bruggen gerealiseerd  
 konden worden (de marge was  
 ongeveer 6 meter).         
■ Vlonderscontructies onder de  
 bruggen door. 
■ De route langs het water werd  
 verbreed door drijvende terrassen  
 of overhangende terrassen.  
■ Tussen twee bruggen in werd  
 de overgang land-water   
 teruggelegd of verflauwd naar het  
 water toe. 

Ruimtelijke kwaliteiten
De stedebouwkundige karakteristiek van 
dit gebied is hoogstedelijk. De hoogbouw 
staat aan beide zijde van het water zeer 
dicht op de wateroever. Het water is 
beleefbaar gemaakt door het creëren 
van een intieme informele wereld op 
waterniveau. De uitvoering van de 
riverwalk is heel klassiek. De lange 
wandeling verbindt diverse pocketparken 
en langgerekte terrassen, tribunes en 
boardwalks met elkaar. De ruimte aan 
het water is relatief smal (5-12 meter) 
en wordt heel intensief benut. 

Functionele aspecten 
De riverwalk geeft de stad Chicago een 
langgerekt lagergelegen recreatiezone, 
waar vooral geflaneerd, gegeten, 
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of drijvende elementen. Deze hangende 
onderwatertuinen schijnen te voldoen 
als paaiplekken en schuilplekken. De 
visstand is verbeterd en er wordt weer 
midden inde stad gevist, de relingen van 
de riverwalk zijn hierop aangepast.

Omgaan met regenwater 
Chicago gaat technocratisch met het 
regenwaterprobleem om, ze bouwen een 
enorm onderwaterreservoir om het te 
veel aan water tijdelijk te kunnen bergen.
Dit kost heel veel en het project staat ook 
constant ter discussie. Ook zetten ze in 
op bedrag o.a. spaarzaam watergebruik 
en bergen bij de bron. 

Waterfrontideeën voor Den Bosch 
■ De hangende onderwatertuinen  
 voor vissen en de ruimtelijke  
 oplossingen in een smalle ruimte  
 aan het water geven mogelijkheid  
 om de oeverlijn bij Kop van ’t  
 Zand | Orthenpoort-Zuid vorm te  
 geven. 
■ Mooi vormgeven routes onder de  
 bruggen door.  
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Locatie Hafencity Hamburg 

Masterplan Hafencity Hamburg, ontwerp:KCAP 2000 

Stedenbouwkundige opbouw gebaseerd op zichten 
op het water 

Op de koppen van de havens iconische gebouwen 

Aan het uiteinde van de haveninsteek zijn de 
parken en terrassen gerealiseerd. Langs de Elbe zal 
in de volgende fase vooroevers gemaakt worden 
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Hafencity Hamburg

Projectgegevens
Masterplan: KCAP/ASTOC 2000
Inrichting openbare ruimte: EMBT 
Arquitectes Associats e.a. 
Opdrachtgever Hafencity Hamburg 
GmbH (voorheen: GHS - Gesellschaft für 
Hafen und Standortentwicklung mbH); 
Free and Hanseatic City of Hamburg, 
Department for Urban Development and 
Environment 

Programma 165 ha masterplan met 
2.000.000 m2 voor 5.800 woningen 
en 45.000 werkplaatsen, cultuur, vrije 
tijdsbesteding, restaurants, winkels, 
parken, pleinen en promenades

Context in de stad
In Hamburg wordt het voormalige 
havengebied aan de Elbe 
getransformeerd tot een nieuw 
stadsdeel in 25 jaar. Het masterplan 
van KCAP geeft om die reden ook meer 
een richting dan een combinatie van 
vaste uitgangspunten en operationeel 
hanteerbare regels.

'HafenCity' wordt een levendig 
stadsdeel buitendijks aan de Elbe 
met een binnenstedelijke mix van 
wonen, cultuur, toerisme, leisure en 
bedrijvigheid. In een periode van 25 
jaar zullen acht deelgebieden aflopend 
van west naar oost worden ontwikkeld. 
Om een afwisselend en hoogwaardig 
stadsdeel tot stand te brengen, is het 

gebied opgedeeld in zones waaraan 
bepaalde kwaliteiten en beperkingen 
zijn toegekend. Door in de deelgebieden 
functies te combineren, ontstaan 
stedelijke gemeenschappen die 24 uur 
per dag functioneren. Het handhaven 
van de bestaande havenstructuur 
en het behoud van beeldbepalende 
elementen zoals kranen en kades, zorgt 
tegelijkertijd voor de nodige samenhang 
in het gebied. De stedenbouwkundige 
structuur is gebaseerd op de zichten 
op het water. De bouwblokken kaderen 
de zichten in. Op de koppen van 
de havens zijn iconische gebouwen 
gepland, bijv. het Elbphilharmonie en het 
wetenschapsmuseum. 

De Elbe kent een tijverschil, maar 
ook vanuit het binnenland kan het 
waterpeil verhogen. Binnen de Hafencity 
is voortdurend ontworpen met de 
verschillende peilen. Er is gekozen 
voor het creëren van een dubbele 
infrastructuur, een altijd droge route op 
7,5 m boven NN. Dit niveau is in geval 
van hoogwater ook te gebruiken voor 
nooddiensten. Het bestaande maaiveld 
in HafenCity ligt op 3,5 tot 5,5 m boven 
NN. De plinten van alle gebouwen 
zijn tot dit niveau gesloten, behalve 
toegangen en dergelijke. Openingen 
(deuren, ramen, enzovoorts) zijn 
allemaal afsluitbaar volgens speciale 
richtlijnen.

Het gebied kent aan het water een 
doorgaande kadestructuur. Op de 
koppen van de haveninsteken zijn 



78   Waterfront Kop van ’t Zand | Orthenpoort-Zuid



79   Waterfront Kop van ’t Zand | Orthenpoort-Zuid

pleinen en parken ontworpen, die een 
terrasopbouw kennen. Bij het water kan 
men komen op het Marco Poloterras.  
In een van de havens ligt een lange 
pontonbrug waar oude schepen aan 
liggen. 

Ruimtelijke kwaliteiten
Publieke ruimte is geïnspireerd op het 
rauwe van de haven. Havenelementen 
als kranen zijn opgenomen in het 
openbaar gebied. 
 
Functionele aspecten 
Het gebied functioneert als een groot 
stedelijk stadsdeel, wat langzamerhand 
een toeristische attractie is geworden.

Gebruik van water
Het water is vooral voor het zicht 
belangrijk, scheepvaart in de vorm 
van cruiseschepen, waterbussen en 
watertaxi’s en historische boten geven 
activiteiten op het water. 

Verbindingen parallel en met de stad
Het havengebied is door middel van 6-7 
bruggen met de overige stad verbonden.
 
Attracties en Iconen
In het stedenbouwkundig plan is bewust 
op de koppen van de haveninsteken 
ingezet op iconen, bijv. het maritiem 
museum met een lange ponton met 
bijzondere historische schepen en 
Elbphilharmonie. Maar ook de openbare 
tango danssessies op een van de 
terrassen zijn erg bekend. 

Elementen van Cultuurhistorie 
Oude elementen van het havengebeuren 
zoals kranen of havengebouwen zijn 
gehandhaafd. De havengebouwen zijn 
vaak omgevormd tot recreatieve functies 
en voorzieningen op begane grond 
niveau en werkplekken op de overige 
etages. 

Dag- en nachtbeeld 
De Hafencity word ontwikkeld tot een 
volwaardig stadsdeel, met 24 uur 
levendigheid.
 
Ecologische aspecten  
De stad ligt in de delta van de 
Elbe, rondom de stad zijn grote 
natuurgebieden aanwezig. Binnen de 
Hafencity is niet echt ingezet op een 
grote biodiversiteit, groengebieden 
worden vooral gebruikt als 
recreatieplekken. De overgangen van 
land en water zijn altijd hard, vanwege 
de vroegere havenactiviteiten.
 
Hydrologische aspecten 
In het hele gebied wordt regenwater 
gebufferd op groene daken en in de 
groene binnenhoven en vertraagd 
afgegeven. 

Waterfront ideeën voor Den Bosch 
De lange oeverlengte geeft ruimte, de 
bloksgewijze opzet van de bebouwing 
geeft de mogelijkheid om het zicht op 
het water in te kaderen. 
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Locatie Waterfront Kopenhagen 

De kade voor de Black Diamond
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Waterfront Kopenhagen 

Projectgegevens
Opdrachtgever: Gemeente Kopenhagen
Ontwerp: Langlopend project waaraan 
diverse architecten, ingenieurs en 
landschapsarchitecten meegewerkt 
hebben. 

Context in de stad
De ontwikkeling van het Kopenhagen 
Waterfront moet beschouwd worden 
als een integrale strategie om publieke 
ruimtes en het programma langs het 
water te ontwikkelen. Het project is 
opgedeeld in verschillende deelgebieden 
met ieder zijn eigen complexiteit 
en karakteristiek. De elementen die 
ruimtelijke en functionele continuïteit 
leveren aan de ontwikkelingen is het 
openbare vervoer over water in de 
vorm van een watertaxi en waterbus 
die de rivier tot een virtuele straat 
maakt, de landschapsprojecten en 
de waterpromenade langs het water 
die samen met de constructie van 
nieuwe bruggen voorziet in een continu 
padensysteem voor voetgangers en 
fietsers langs beide zijden van de haven.  
De specifieke stedelijke ontwikkelingen 
op strategische puntenis voorzien in 
programma, attracties en de beleving 
van de historie van de plek. 

Naast het ruimtelijk en functioneel 
verbinden van de wateroever, bestaat de 
strategie ook uit het integreren van de 
haven en het waterfront in het stedelijke Silowoningen, ontwerp: MRDV

leven door ‘a sense of place’ te creëren.
Dit gebeurt o.a. door de historie van 
de haven te integreren in de nieuwe 
planvorming, maar ook expliciet 
door het creëren van nieuwe types, 
karakteristieke openbare ruimtes. De 
vele drijvende platformen, cafés en 
tribune elementen langs het water 
maken het waterfront tot een theater 
en ontmoetingsplek. De moderne 
architectuur vormt het decor en 
tegelijkertijd het programma voor een 
levendig waterfront.

Kortom, de ontwikkelingsstrategie voor 
het Waterfront Kopenhagen ligt vooral 
in het zinvol betekenis geven aan de 
openbare ruimte langs het water. 

Ruimtelijke kwaliteiten
De ruimtelijke kwaliteiten van het 
waterfront worden gevormd door 
de individuele projecten. Een van 
de strategieën is het introduceren 
van iconische architectuur. Een mooi 
voorbeeld hiervan is het project 
Frøsiloen, het herbestemmen van 
silo’s tot appartementen door het 
architectenbureau MVDRV. Langs 
de buitenkant van de silo’s zijn 
appartementen gehangen terwijl het hart 
van de silo één groot atrium is. 

Ook interventies met culturele gebouwen 
is één van de strategieën. Drie publieke 
gebouwen trekken het publiek naar het 
waterfront namelijk the Royal Library, 
ook wel de Black Diamond genoemd. 
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Verderop staat het nieuwe Royal Danish 
Playhouse van Lundgaard & Tranberg,  
en aan de overkant van het water 
de Opera ontworpen door de Deense 
architect Henning Larsen. 

De buitenruimte in Denemarken 
wordt over het algemeen zorgvuldig 
vormgegeven. Deze zorgvuldigheid en 
aandacht is de leidraad in de ruimtelijke 
kwaliteit. De materialisering van de 
buitenruimte bestaat uit een mix van 
natuursteen, beton, keien, hout en staal. 

Functionele aspecten 
Naast het voor fietsers en voetgangers 
continu toegankelijk maken van het 
waterfront, versterken verschillende 
recreatieve programma’s de ruimtelijke 
beleving. Eén van de interventies is 
bijvoorbeeld het drijvende zwembad. 
Deze zwembaden kunnen verplaatst 
en vermenigvuldigd worden waardoor 
het een terugkerend thema langs het 
waterfront wordt. Het havenbad dat 
gelokaliseerd is vlak bij de Langebro 
brug in een attractie voor stedelingen en 
is conceptueel gelinkt aan het havenbad 
in het zuiden, vlakbij de fietsburg 
dat aansluit op het winkelcomplex 
Fisketorvet. Het havenpark is een ander 
voorbeeld van een fysieke en visuele 
verbinding langs de oever tussen twee 
bruggen. 

Kalvabod Waves,  ontwerp: JDS | Julien De Smedt Architects
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Gebruik van water
Een mooi voorbeeld van het activeren 
van het waterfront zijn de Kalvabod 
Waves ontworpen door JDS | Julien De 
Smedt Architects. 
Dit project bestaat uit een twee grote 
pleinen die deels boven het water 
hangen verbonden met een veelheid aan 
vlonders in verschillende vormen, maten 
en hoogtes. De vlonders zijn, rekening 
houdend met de schaduwwerking en 
wind rondom de gebouwen, van de oever 
af het water en de zon in geschoven.  
Er is een waterhub gecreëerd voor 
vele watergerelateerde activiteiten en 
recreatie. 

Elementen van Cultuurhistorie 
Het gebruik van cultuurhistorie is op 
een subtiele manier verwerkt in de 
individuele plannen. De havenhistorie is 
niet gecultiveerd maar getransformeerd 
naar de nieuwe tijd. 

Ecologische en hydrologische 
aspecten  
Het water in de Kopenhagen haven 
is brak en er is slechts 13 cm 
getijdeverschil. Er is weinig met 
ecologische oevers gedaan onder andere 
vanwege het brakke water en omdat het 
doorstroomprofiel dat niet toelaat.

Waterkwaliteit
De waterkwaliteit is niet goed. 
Zwemmen wordt niet aanbevolen. 

Omgaan met regenwater 
Kopenhagen heeft een groot probleem 
met het bergen van regenwater. Op 
dit moment wordt het innovatieve 
waterplan "Cloudburst", onderdeel van 
Copenhagen Climate Adaptation Plan 
2011 in fasen uitgevoerd. Op allerlei 
manieren wordt regenwater in de stad 
gebufferd en vertraagd afgevoerd naar 
het Waterfront. Dit heeft geen zichtbare 
relatie met de haven.

Dag- en nachtbeeld
Aanlichten van de iconische architectuur 
bepalen het nachtbeeld. 

Waterfront ideeën voor Den Bosch 
■	 Continuïteit in functionele   
 langzaam verkeersverbindingen.
■	 Continuïteit in openbare ruimtes  
 langs en op het water.
■	 Trekkers en hubs langs en op het  
 water waaronder de waterbus
■	 Iconische publieke gebouwen als  
 publiekstrekkers.
■	 Hergebruik en transformatie
  van silo’s en andere    
 havengerelateerde gebouwen.

Cloudburst plan Kopenhagen 
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Locatie Kings Cross Londen 

Masterplan Kings Cross, ontwerp: Allies and Morrison, Porphyrios Ass., Townshend Landscape Architects (1999) Regents Canal 
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Routing en plekken 

Publieke ruimte 

Kings Cross Londen

Projectgegevens
Opdrachtgevers: Kings Cross Central 
Limited Partnership, Argent 
Ontwerp: van Allies and Morrison, 
Porphyrios Associates and Townshend 
Landscape Architects e.a.

Context in de stad
Een verlaten en verloederd 
industriegebied achter de stations Kings 
Cross en St Pancras Internationaal wordt 
ontwikkeld tot een nieuw stadsdeel met 
wonen, werken, allerlei voorzieningen 
als restaurants, scholen en zelfs een 
universiteit. In het gebied wordt hoog 
ingezet op cultuur, met de academy of 
arts, twee oefenlocaties van toporkesten 
en vele galeries.

Het gebied kent een rijk verleden als 
belangrijke 19e eeuwse industriegebied 
aan het Regents Canal en aan het spoor. 
Oude pakhuizen, elementen van de 
gasfabriek en andere industriegebouwen 
zijn opgenomen in het plan van Allies 
and Morrison, Porphyrios Associates 
and Townshend Landscape Architects 
van 2005. Het plan omvat 20 nieuwe 
straten, zodat de achterzijde van de 
stations verbonden worden met het 
overige stedelijke weefsel. Ingezet 
wordt op levendige routes door het 
gebied. Het plan omvat 10 grotere 
publiek ruimtes, 50 nieuwe woon-en 
werkgebouwen en de restauratie van 20 
historische gebouwen. In 2016 wonen 
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Canalplan 



91   Waterfront Kop van ’t Zand | Orthenpoort-Zuid

er al ongeveer 30.000 mensen in het 
plangebied. In 2011 is de kunstacademie 
genaamd het Granery-complex verhuisd, 
zodat een zeer levendig hart aan het 
Regentskanaal is ontstaan. Het kanaal 
koppelt de groengebieden en pleinen op 
het lage niveau. Het ontwikkelgebied 
KingsCross is zo op eenvoudige wijze 
onderdeel geworden van de aangename 
route door London van de Thames naar 
het ommeland aan de noordwestzijde.  
De moeizame verbinding langs het canal 
vanaf het waterplein van de Granery 
complex, naar het gashouderpark wordt 
opgelost met een soort “high-line”. Een 
beplant viaduct parallel aan het water, 
die aansluit op het maaiveld van het 
gehele gebied. Het canal zelf blijft in 
zijn oorspronkelijke vorm en hoogte 
gehandhaafd.

Ruimtelijke kwaliteiten
Kings Cross is een 
gebiedsontwikkelingsplan wat weinig 
met de kenmerken van een waterfront 
doet. Het canal heeft een sterke eigen 
identiteit, die ter plaatse de historie 
van de plek duidt. Het hoge en het 
lage niveau wordt ter plaats van de 
verbinding tussen gebiedsontwikkeling 
en kanaal ingericht als een brede arena 
terrassen. 
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Functionele aspecten 
In het plan wordt vooral ingezet op 
langzaam verkeersroutes en vele plekken 
om te verblijven. De hoogstedelijke 
ambiance inspireert tot allerlei stedelijk 
voorzieningen, waardoor een zeer 
levendig stadsdeel ontstaat. 

Gebruik van water
Het water wordt gebruikt om op te 
wonen en te varen. Beide oevers 
zijn meestal begaanbaar. Met een 
onderbreking van een overkluizing kan 
men van de Thames tot het buitengebied 
wandelen in een eigen rustige wereld,  
terwijl de stad op een niveau hoger zich 
manifesteert. 

Elementen van Cultuurhistorie 
Het gebruik van cultuurhistorie is 
manifest aanwezig. Vele elementen in 
het openbaar gebied refereren naar de 
grootste industriële geschiedenis van 
London en zijn opnieuw in gebruik met 
hedendaagse functies. 

Ecologische en hydrologische 
aspecten  
Het kanaal is geheel gereguleerd door 
middel van de vele Locks. Het kanaal 
is erg smal, de oevers zijn vaak steil, 
er is weinig oever- en moerasvegetatie 
aanwezig. Het kanaal en de beplanting 
in de hogere tuinen en parken en de 
waterlijn zorgt voor een verbinding 
naar buiten. Ingezet wordt op vooral de 
stadsnatuur van vogels en vissen. 

Waterkwaliteit
De waterkwaliteit in het kanaal is 
niet goed. Zwemmen wordt niet 
aanbevolen. 

Omgaan met regenwater 
De gebouwen moeten allemaal het 
water ter plaatse bufferen, en er wordt 
ingezet op groene daken en groene 
daktuinen. In het openbaar gebied is 
buffering gezocht in de groene borders 
en parken. 

Dag en nachtbeeld
Aanlichten van de iconische 
architectuur bepalen het nachtbeeld. 

Waterfront ideeën voor Den 
Bosch 
■	 Continuïteit in functionele   
 langzaam verkeersverbindingen  
 op verschillende peilen.
■	 Continuïteit in openbare ruimtes  
 langs en op het water.
■	 Historische trekkers langs en  
 op het water, de diverse sluizen  
 en bijzondere typen boten. 
■	 Iconische publieke gebouwen  
 als publiekstrekker.
■	 Hergebruik en transformatie  
 van historische gebouwen in het  
 cultuurthema.
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Locatie Isaroevers München 

Voorbeeld van rivierplatform, ontwerp: Irene Burkhart
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Isaroevers München

Projectgegevens
Opdrachtgever: Gemeente München 
Isar-plan Masterplan 1995 door de 
Gemeente
Ontwerp inrichting Isar: Irene Burkhart,  
Winfrid Jerney e.a.

Context in de stad 
De rivier de Isar in München is een 
echte smeltwater- en regenrivier. In het 
verleden trad de rivier buiten zijn oevers 
in München in het voorjaar. In de 19e 
eeuw werd de rivier beteugeld binnen 
twee hoge kades. Sinds 1950 wordt 
veel van het smeltwater opgevangen 
in enkele stuwmeren bovenstrooms, 
die ook de energievoorziening van de 
stad garanderen. Hierdoor ontstond 
de gelegenheid om de rivier veel 
natuurlijker te maken binnen het 
stroomgebied in de stad.
In 1995 werd het Isar-plan opgesteld, 
om de rivier meer beleefbaar te 
maken, gezonder en biodiverser. 
Vanaf 2000 is men begonnen met de 
werkzaamheden om de rivier van zijn 
”betonnen korset“ te bevrijden. De 
rivier werd getransformeerd tot een 
meanderende stroom met eilanden, 
grondbanken en vlakke oevers. Dit 
parkachtige natuurlandschap sloot mooi 
aan bij het beeld wat de Münchenaar 
van natuur heeft. De inrichting van 
de rivier ter hoogte van het centrum 
is minder onderhavig aan dynamische 
natuurprocessen. Aan de centrumzijde 
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fietsroute die de natuurgebieden ten 
noorden en ten zuiden van München met 
elkaar verbindt. De stadsboulevard aan 
de centrumkant is een flaneerruimte met 
zicht op de rivier. 
Gebruik van water
Het water wordt gebruikt voor kleine 
recreatievaart en kanoën. De oevers zijn 
vooral voor sport en spel. 

Verbindingen parallel en met de 
stad
Langs beide zijden zijn doorgaande 
routes, de route aan de oostzijde bestaat 
uit woonstraten, fietspaden, maar ook uit 
vlonderconstructies in de stroombedding. 
De bruggen leggen de verbinding met de 
rivierplatforms en de twee oeverzijden.

Dag- en nachtbeeld 
Het plan is niet ontworpen op een 
nachtbeeld, het gaat immers om een 
natuurpark ingebed in een stad. 

Ecologische aspecten  
De Isar is de ecologische verbinding door 
de stad München en natuurgebied in 
München. De bever zwemt door München, 
de populatie wordt geschat op 60-80 
exemplaren in het centrumgebied.
 
Waterfront ideeën voor Den Bosch
■	 Het creëren van contrast tussen  
 de twee oevers.
■	 Het creëren van een natuurpark  
 aan het water, als belangrijke  
 steppingstone tussen Maas en de  
 bovenstromen van de Dommel en  
 de Aa. 

is de historische kade onderdeel van de 
boulevard. Aan de oostzijde zijn brede 
weides met grondbanken ontworpen, 
die de mogelijkheid geven voor sport 
en spel. Dit natuurpark grenst aan 
hoogstedelijke woonwijken. In de rivier 
zijn “rivierplatforms” ontworpen, die de 
Isar splitsen in een snelstromende rivier 
en een rustige zijarm. De rivierplatforms 
zijn vastgelegd door middel van 
terrassen. In de rustige zijarmen kan 
gezwommen en gespeeld worden. In het 
rivierpark kan men echt in een eigen 
wereld zijn.

Ruimtelijke kwaliteiten
De beide waterfronten contrasteren 
in beeld en gebruik, de harde kade 
en de flauwe glooiende brede laagte 
in het beekdal. De rivierplatforms 
in de Isar verbinden deze stedelijke 
boulevard met de meer natuurlijke 
oostzijde. De rivierplatforms leggen de 
verbinding met de bruggen en zorgen 
voor een rivierlandschapsbeeld met 
een stedelijk karakter. In de zomer 
zijn de rivierplatforms onderdeel van 
de recreatieve ruimte van de stad, in 
de winter zijn deze onderdeel van de 
natuurlijke dynamiek van de rivier.   
Het materiaal gebruik is robuust en 
bestaat uit hardsteen uit de omgeving in 
diverse formaten en afwerkingen. 

Functionele aspecten 
Het dal van de Isar is een groot 
doorlopend recreatie- en natuurgebied. 
Aan de oostzijde is een doorgaande 
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Locatie Ruimte voor de Waal Nijmegen 

Een levendig rivierpark voor een ieder 
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Ruimte voor de Waal 
Nijmegen 
 
Projectgegevens
Partners ontwerp en uitvoering: 
Gemeente Nijmegen (Mathieu 
Schouten), H+N+S, Dura Vermeer, 
Next Architects, Ney Poulissen, Ploegam, 
Trafique, Zwarts Jansma architecten.
Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen

Context in de stad en regio
De Waal maakt bij Nijmegen een scherpe 
bocht en vernauwt zich hier bovendien in 
de vorm van een flessenhals. 

Waterstaatkundig was dit een groot 
probleem. Als onderdeel van het 
rijksproject Ruimte voor de Rivier is een 
ingenieuze ingreep gedaan. Door de 
dijk bij Nijmegen-Lent 350 meter meer 
landinwaarts te verleggen, ontstond 
ruimte voor een nevengeul voor de Waal 
die bij hoogwater extra capaciteit biedt 
voor de waterafvoer. Hierdoor zal minder 
opstuwing bij Nijmegen optreden.

Stedenbouwkundig maakt het project 
deel uit van de verstedelijkingsopgave 
Arnhem Nijmegen. Het nieuwe stadsdeel 
de Waalsprong ligt aan de overkant van 
de historische binnenstad. 

Tussen de Waalsprong en de historische 
binnenstad ontstaat een nieuw rivierpark 
dat is ingericht met een mix van 
water, natuur, recreatie en stedelijke 
activiteiten. 

Ruimtelijke karakteristiek
Het historische waterfront van Nijmegen 
met de harde en hoge kades keek in 
het verleden uit op het dijkdorp Lent en 
het achterliggend agrarisch landschap. 
De beoogde stedelijk ontwikkeling aan 
de noordzijde voorziet in een nieuw 
bebouwingsfront. 
Tussen de historische en nieuwe 
bebouwingsfronten loopt de Waal, de 
nevengeul en het eiland Lent, vormen 
zij het rivierpark in het hart van de 
stedelijke ontwikkeling.
Aan de noordzijde is de bebouwing 
nog afwezig. De verharde kade van de 
nevengeul in de vorm van een flauwe 
helling met trappartijen en zitplekken 
vormt echter nu al een monumentaal 
waterfront. De recreatieve betekenis 
van het eiland Lent, de nevengeul en 
de noordoever voor de stad Nijmegen is 
groot.

Functionele aspecten
Door de vele type bruggen (hoog- laag, 
autoverkeer- treinverkeer-langzaam 
verkeer) is het recreatie-eiland Lent en 
de noordoevers goed bereikbaar. 
Daar waar aan de zuidzijde alleen 
een harde kade aanwezig is, is in het 
rivierpark op alle mogelijk manieren het 
water beleefbaar gemaakt. Door het 
grote verschil in waterpeil stelt dat eisen 
aan de ontwerpen van de kade, oevers en 
de bruggen. 

Een van de meest in het oog springende 
onderdelen van het plan is de noordkade. 



102   Waterfront Kop van ’t Zand | Orthenpoort-Zuid



103   Waterfront Kop van ’t Zand | Orthenpoort-Zuid

Foto: Mathieu Schouten
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Waalconcert 2018, foto: Rutger Hollander Fotografie
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Hier vormt de Waalsprong daadwerkelijk 
het gezicht naar de Waal en wordt 
tegenover de huidige Waalkade een 
nieuw stedelijk front gemaakt. De kade 
vormt het zwaartepunt van de stedelijke 
activiteiten op en om de nevengeul. 

De kade is direct gekoppeld aan de twee 
belangrijkste bruggen van Nijmegen, 
waar inwoners gebruik van zullen maken 
om deze plek op te zoeken. De kade 
bestaat uit verschillende niveaus die 
door trappen met elkaar verbonden 
worden. Op de kade is autoverkeer ten 
behoeve van bevoorrading en nood/
hulpdiensten mogelijk, maar er is 
geen doorgaand autoverkeer. Dit is het 
domein voor voetgangers en fietsers. 

Het centrale deel van de kade is 
het breedst en biedt ruimte voor 
openluchtconcerten of festivals. 

De wateroever is vormgegeven als een 
bestraat hellend vlak dat langzaam 
in het water verdwijnt. Hiermee zijn 
de wisselende waterstanden optimaal 
beleefbaar en ontstaat tevens een 
‘podium’ dat bij iedere waterstand 
een raakvlak heeft met de waterlijn. 
Een langgerekte plek die, net als een 
strand, ook zonder intensief gebruikt 
door ligging en vormgeving een eigen 
karakter heeft. 

Het hoogst gelegen gedeelte van de 
kade ligt op circa 10.50 + NAP en is 
alleen tijdens hoogwater (circa 15 
dagen per jaar) niet bereikbaar. Aan 

de landzijde van de kade bevindt zich 
een kademuur. Deze kademuur wordt 
onderbroken door trappen en lange 
hellingen met grastaluds, die leiden 
naar het hoogste deel van de kade (op 
16.40+). Vanaf de bruggen kunnen 
fietsers langs trappen en luie hellingen 
op de kade komen. 

De hoge kade op 16.40 m + NAP, sluit 
aan op de kruinen van de waaldijken 
aan weerszijde van het project. Aan de 
onderzijde van de dijken liggen informele 
voetpaden die logisch overgaan in 
de lage kade. Met deze zorgvuldig 
vormgegeven overgangen sluit de 
nieuwe waterkering op natuurlijke wijze 
aan op de dijken en uiterwaarden.

Ecologische aspecten
Naast de ‘harde’ stedelijke en 
waterveiligheidsbouwwerken en kades 
is er binnen het plan heel veel ruimte 
voor natuurontwikkeling. De flauwe 
oevers langs de nevengeul aan de 
noordzijde en op het eiland mogen zich 
spontaal ontwikkelen. Onder invloed 
van de waterfluctuatie, begrazing, 
spontane vegetatieontwikkeling en de 
gebruiksfunctie zal een zeer gevarieerd 
gebied ontstaan.

Attracties en iconen
De gemeente Nijmegen heeft ervoor 
gekozen om de bruggen de attracties 
en iconen van het rivierenpark te 
laten zijn. Iedere brug heeft zijn eigen 
karakteristiek en is bijzonder zorgvuldig, 

als icoon of kunstobject, vormgegeven. 
Functioneel heeft iedere brug zijn eigen 
recreatief aantrekkelijke verblijfsplek 
waardoor het niet alleen een functie van 
verbinden maar ook als attractie kan 
functioneren.

Elementen van Cultuurhistorie
De nog resterende dijkbebouwing op 
het eiland Lent maakt dat het nu al een 
bijzondere plek is. 
Tussen de oude boerderijen, cafés en 
herenhuizen worden nieuwe villa’s 
van hoge architectonische kwaliteit 
toegevoegd.

Waterfront ideeën voor den Bosch
■	 Interessant contrast tussen   
 aan de zuidzijde historische   
 stad en noordzijde nieuwe wereld  
 met daartussenin een recreatief  
 park.
■	 Bereikbaarheid en beleefbaarheid  
 van het water op alle niveaus en  
 tijdens elke waterstand.
■	 Aantrekkelijk gebruik van   
 iconische bruggen.
■	 Natuurontwikkeling. 



5. IDEEËN VOOR DE TWEE                
 WATERFRONTEN 
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Inleiding 
We hebben de onderzoeksvraag op 
pagina 13 alsvolgt gedefinieerd:
“Onderzoek de specifieke relatie tussen 
het watersysteem en de ruimtelijke 
verscheidingsvorm van de overgang van land-
water op de projectlocatie, met als doel een 
toolbox van voorbeelden van aantrekkelijke 
inrichting, functionaliteit en gebruik van de 
oevers te ontwikkelen van inspirerende, 
toekomstbestendige en robuuste voorbeelden 
voor het vervolg in het gemeentelijke 
ontwerpproces ter ontwikkeling van het 
waterfront van Kop van ’t Zand|Orthenpoort-
Zuid.”

De referentieprojecten geven oplossingen 
en antwoorden op deze onderzoeksvraag.  
De referentieprojecten geven ook 
inspiratie in de oplossingsrichtingen van 
het vraagstuk het waterfront van Kop 
van ’t Zand|Orthenpoort-Zuid. In dit 
hoofdstuk geven we een synthese van de 
ideeën vanuit het onderzoek.  

Kenmerken van een waterfront 
Aan het projectgebied is door de 
eeuwen heen veel gesleuteld, aan het 
watersysteem, aan het verloop van het 
water, aan de functies aan het water en 
aan de hoogte ligging van het maaiveld. 
Dit geeft de mogelijkheid om het 
projectgebied weer een nieuwe fase te 
geven. Het huidige gebied ligt niet in 
beton gegoten. Net zoals in München kan 
men het lef hebben om weer anders over 
het watersysteem en de waterfronten na 
te denken.  

Op pagina 12 en 13 geven we de 
kenmerken van goed functionerende 
waterfronten aan. Om het waterfront Kop 
van ’t Zand|Orthenpoort-Zuid een succes 
te laten zijn zullen de ontwerpen aan 
deze kenmerken moeten voldoen. 

Een aantal kenmerken wordt nu al op een 
presenteerblad aangegeven, het gebied 
kent een rijke historie, heeft bijzondere 
monumenten en heeft attractieve 24 uurs 
culturele en urban sportsinstellingen in 
het gebied.

Enkele kenmerken zijn in de huidige 
situatie knelpunten. Hierbij gaat het om 
de verankering in het stedelijk weefsel 
zowel naar de stationsomgeving en de 
vestingstad als naar de woongebieden ten 
noorden van het projectgebied. 

Maar ook de doorgaande route langs het 
water is aan beide kanten niet aanwezig. 

In de referentieprojecten is een 
doorgaande route langs het water met 
mogelijkheden om bij het water te komen 
een van de essentiële kenmerken van het 
goed functioneren van het waterfront. 

Van Waterfront Auckland kan men leren 
dat het maken van een verbinding, 
zonder direct het “mooi” maken van die 
route, het waterfront al laat leven, en 
daarmee het plan in fasen kan realiseren.

In Chicago heeft men vooral ingezet in 
het “onderbruggen” van de bruggen, om 
de loop in het waterfront te krijgen.  

De ecologische sleutelpositie van dit 
gebied is op papier aanwezig, maar de 
huidige natuurlijke oevers functioneren 
marginaal, terwijl de groen-blauwe delta 
in ecologisch opzicht steeds biodiverser 
wordt. Nu wordt vooral ingezet op de 
flora en fauna buiten de stad, maar nog 
interessanter is dat dit projectgebied 
zowel een bijzondere stadsnatuur als een 
natuur van de delta in zich heeft. 

De oevers van Kop van ’t 
Zand|Orthenpoort-Zuid zijn zo 
verschillend van expositie, dat stedelijke 
muurvegetaties zeer goed zullen gedijen 
aan de zijde van Kop van ’t Zand, 
terwijl brede stroken van moeras- en 
oevervegetaties meer licht nodig hebben 
en kans van slagen hebben aan de zijde 
van Orthenpoort-Zuid. 

Het referentieproject Chicago geeft aan 
dat ook in meer stedelijke context het 
waterbiotoop versterkt kan worden en 
daarmee ook recreatieactiviteiten als 
vissen. 

De gecreëerde eilanden in de 
referentieprojecten München en 
Nijmegen zijn echte steppingstones in de 
ecologische verbinding. 

Een ander kenmerk van een waterfront 
is de aanwezigheid van boten en 
allerlei watergebonden activiteiten. Dat 
dit gebied straks onderdeel van een 
waterbus-watertaxi netwerk wordt, zorgt 
voor activiteiten op het water.
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Bevaarbaar water Publieke ruimte aan het water Continue route langs het water Attracties 

Verhaal van de plek  vertellen Iconen en iconische gebouwen Dag- en nachtbeeld Koppelingen met de omgeving

Ecologische verbinding Schoon water bescherming tegen het water 
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Verbeelding van programma van eisen op basis van de kenmerken van een waterfront 
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CHV|Noordkade te Veghel
ontwerp: Architecten Cie., Leenders Architecten 
en AIR Architectuur en research

Als het publieke raamwerk een vorm heeft dient 
een goed functionerend waterfront ook een 
levendig programma te entameren, zowel op het 
water, aan het water of op het land. Deze mix 
van economische activiteiten, kunst- en cultuur 
activiteiten kan nu al gestimuleerd te worden.  
Een goed voorbeeld is het CHV terrein te Veghel, 
ontwikkeld ter versterking van het centrumgebied, 
maar ook voor het behoud en herbestemming 
van industrieel erfgoed. In 2011 is het Masterplan 
voor het kunst- en cultuurcluster vastgesteld.  
In fabrieken zijn theaters, bioscoopzalen, 
theatergezelschappen, workshops en een 
museum aanwezig. Daarnaast werd met het 
bedrijfsleven o.a. de Jumbo gesproken over de 
invulling en realisatie van een foodconcept. Dat 
is de proeffabriek geworden met enkele horeca’s, 
bierbrouwerijen en foodstores. In de oude silo 
zitten nu escaperooms in de thema’s van de plek.
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Belangrijk is dat het waterthema 
onderdeel is van de ruimtelijke 
kwaliteiten en de functionele activiteiten. 
Dat is in de huidige situatie niet 
gemakkelijk te realiseren door de 
dynamiek in het watersysteem en de 
hoge kades. Aanpassingen aan de 
oeverlijn zijn noodzakelijk. 

In hoofdstuk 3 geven we hier allerlei 
mogelijkheden voor aan. Maar er is meer 
te doen.

De huidige oeverlengte van beide 
waterkanten zijn gering van lengte, niet 
vergeleken met de overige oeverlengte 
in Den Bosch, maar met de oeverlengtes 
van de referentieprojecten.  

Kop van ’t Zand|Orthenpoort-Zuid kent 
een deel aan het water, maar de grootste 
oppervlaktes liggen achter het water. 

Wil dit gebied een duurzaam waterfront 
opleveren, dan zal de oeverlijn langer 
gemaakt moeten worden. Dit is mogelijk 
in de verticale zin, met oevers op diverse 
hoogtes en met drijvende oevers, en in 
horizontale zin, met de verlenging van de 
daadwerkelijke waterlijn. 

Verruiming van het wateroppervlak door 
de langere oeverlengtes, geeft meer 
bergend vermogen en zorgt dat het 
gebied toekomstige klimaatveranderingen 
kan opvangen in het gebied zelf en dat 
er ruimte gecreëerd wordt voor een 
robuuste ecologische verbinding. 

Het referentieproject München toont hoe 
een robuuste ecologische verbinding 
een bijzonder leefmilieu oplevert 
en hittestress in de verdichte stad 
tegengaat. 

Wonen aan het water
Meer wateroppervlak, meer bergend 
vermogen en langere oeverlengtes 
geven kansen aan diverse woon- 
en werkmilieus. Wynyardquarter in 
Auckland en Hafencity Hamburg laten 
zien hoe bijzondere woonmilieus in 
hoge dichtheden (tot 110 woningen/
ha) gerealiseerd kunnen worden, met 
voor een ieder zicht op het water. In 
Kopenhagen worden woongebouwen 
gerealiseerd met eigen inpandige haven.  

In het Oostelijk Havengebied te 
Amsterdam zijn dichtheden van 80 
woningen gerealiseerd door zowel 
compacte grondgebonden woningen van 
drie bouwlagen te combineren met enkele 
grote bouwblokken.

De opgave van 500 woningen in Kop 
van ’t Zand|Orthenpoort-Zuid is een 
opgave die goed in het gebied past.  
Het projectgebied is iets minder dan 12 
hectare groot, waarbij een groot aantal 
bijzondere gebouwen blijven bestaan. Bij 
deze woningopgave kan men spelen in 
de dichtheden van 30-110 woningen per 
hectare, afhankelijk van de grootte en de 
ambiance van het publieke domein.  

Verbeelde ideeën 
Het raamwerk van het publieke domein, 
geïnspireerd op de referentieprojecten 
hebben we verbeeld in de volgende 
isometrieën:
■ Diezerhavens, geïnspireerd op  
 Hafencity Hamburg.
■ Silopark aan het spoor,   
 geïnspireerd op 
 waterfront Auckland en Veghel.
■ Kanaal en nevengeul, geïnspireerd  
 op London en Nijmegen. 
■ Waterpark Dieze, geïnspireerd op  
 Kopenhagen en Chicago.
■ Natuurpark Orthenpoort,   
 geïnspireerd op München.

In de verbeelde ideeën laten we ook 
de ruimtelijke potenties zien van het 
omgaan met beide oevers. We variëren 
in contrast tussen de beide oevers 
en gelijke identiteit van de oevers. In 
Londen, Kopenhagen en Hamburg zijn 
de waterfronten aan beide kanten van 
het water van een gelijk karakter. In het 
centrum van München contrasteren de 
beide waterfronten. In Chicago heeft men 
nu de minst zonnige zijde van de rivier 
aangepakt, maar dezelfde ideeën liggen 
klaar voor de oeverzijde in de zon. 
 
Ook laten we in de verbeelde ideeën zien 
hoe om te gaan met de toename van het 
waterbergend vermogen. 



112   Waterfront Kop van ’t Zand | Orthenpoort-Zuid

Verbeeld idee: Diezerhavens 
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2
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Diezerhavens: 
Herontwikkeling van de vroegere havens, 
met een terrasgewijze opzet aan de 
havenkoppen.
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Verbeeld idee: Silopark aan het spoor
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Silopark aan het spoor: 
Groot activiteiten park aan het Spoor 
en de Dieze. De historische gebouwen 
hebben recreatieve, kunst- en 
cultuurvoorzieningen. In het park zijn 
allerlei urban sports aanwezig.  
De Orthenpoort wordt ontwikkeld 
tot nieuw woongebied met 
fijnmazige regenwaterbuffering in 
de groenstructuur van de nieuwe 
woongebieden met uitzicht op het 
water. 

1
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Evenementenveld Spoorpark Tilburg, ontwerp; Kruit Kok Landschapsarchitecten 



116   Waterfront Kop van ’t Zand | Orthenpoort-Zuid

Verbeeld idee: Kanaal en nevengeul
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Kanaal en nevengeul: 
Vergroting van het stroomgebied van 
de Dommel en de Stadsaa en oplossing 
van de in de huidige situatie aanwezige, 
haakse hoeken in de stroomrichtingen. 
Verdrievoudiging van de oeverlengte, 
waardoor meerdere woon- en 
werkmilieus aan het water ontstaan. De 
Dieze zelf wordt iets vernauwd op het 
smalste punt zodat een extra iconische 
brug te realiseren is. 
De drie verschillende gebieden krijgen 
elk hun eigen karakteristiek met 
hoogstedelijke functies en wonen.
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Verbeeld idee: Waterpark Dieze 
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Waterpark Dieze: 
Oeveraanpassingen zonder het huidige stroomgebied te 
beïnvloeden, met drijvende vlonders en tuinen, groene kades en een 
aangepast onderwatermilieu. 
Essentieel zijn de doorgaande routes boven op de kade en op 
waterniveau. Aan de routes zijn attracties, iconische objecten en 
recreatieve voorzieningen gekoppeld. 
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Verbeeld idee: Natuurpark Orthenpoort
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Natuurpark Orthenpoort: 
Duidelijk contrast tussen de stadse 
kant en de meer natuurlijke kant. 
In het natuurpark zijn enkele iconen 
opgenomen als het roeigebouw en de 
moskee. De laan aan de Orthenpoort-
Zuid verbindt dit deel van de stad 
met het ommeland en met de groene 
route van de Van Landschotlaan. De 
stadsboulevard aan de Kop in´t Zand 
sluit aan op de boulevard langs de 
Brabanthallen en de Havensingel. 
Nieuwe hoog stedelijke woongebieden 
ten noorden en ten zuiden van het 
natuurpark kijken direct uit op dit brede 
groengebied. 

1

2 3



122   Waterfront Kop van ’t Zand | Orthenpoort-Zuid



123   Waterfront Kop van ’t Zand | Orthenpoort-Zuid

We kunnen wel zeggen dat dit gebied 
zeer grote potenties heeft om zich te 
ontwikkelen tot een bijzonder duurzaam 
waterfront voor mens en dier. De 
verbeelde ideeën laten zien dat een 
nieuw hoogstedelijk stadsdeel aan Den 
Bosch kan worden toegevoegd. 

De verbeelde ideeën tonen de 
mogelijkheden ter realisering van 
een robuust groen-blauw raamwerk 
voor stedelijke milieu's met een eigen 
identiteit. 

Integrale stadsontwikkeling is de sleutel 
voor het ontwikkelen van dit gehele 
gebied.



LITERATUUR



125   Waterfront Kop van ’t Zand | Orthenpoort-Zuid

Acker, i. J. (1998). Watervisie Maastricht Noordwest Entree achtergronddocument. Grontmij Advies & Techniek 
bv, adviesgroep Water. Houten: Grontmij Advies & Techniek bv, adviesgroep Water.
A-contresens. (zd). Une journée à Lyon dans la capitale des Gaules. Opgehaald van www.pinterest.com: https://
nl.pinterest.com/pin/270216046373601590/?lp=true
American Society of Landscape Architects. (zd). Chicago Riverwalk | State Street to Franklin Street. Opgehaald 
van www.asla.org: https://www.asla.org/2018awards/453251-Chicago_Riverwalk.html
Architizer. (zd). Chicago Riverwalk. Opgehaald van www.architizer.com: https://architizer.com/projects/chicago-
riverwalk-1/
arquitectura, N. (2014, oktober 1). ASLA announces winners of its 2014 professional awards and student awards. 
Opgehaald van www.arquitectura.estudioquagliata.com: http://arquitectura.estudioquagliata.com/tag/thomas-
balsley-associates
Baan, I. (2017, september 15). Hyperraum. Opgehaald van www.stylepark.com: https://www.stylepark.com/de/
news/mocaa-kapstadt-heatherwick
BASE. (2011). Le Perreux : berges et plages. Opgehaald van www.baseland.fr: http://www.baseland.fr/fr/
fleuves-littoraux/le-perreux-berges-et-plages
Blackett, M. (2009, september 24). 2009 Toronto Urban Design Award winners. Opgehaald van www.spacing.ca: 
http://spacing.ca/toronto/2009/09/24/2009-toronto-urban-design-award-winners/
Bossche Encyclopedie. (2014). Zuid Willemsvaart 2: Citadel. Opgehaald van www.bossche-encyclopedie.nl: 
http://www.bossche-encyclopedie.nl/panden/willemsvaart,%20zuid%202.htm
Bossche Encyclopedie. (2015). Het Zand. Opgehaald van www.bossche-encyclopedie.nl: http://www.bossche-
encyclopedie.nl/overig/wijken,%20buurten/binnenstad%20(het%20zand).htm
Bossche Encyclopedie. (2017). Buitendijkstraat 25 : Mengfabriek de Heus Brokking Koudijs. Opgehaald van www.
bossche-encyclopedie.nl: http://www.bossche-encyclopedie.nl/panden/buitendijkstraat%2025.htm
Bossche Encyclopedie. (2019). Plattegronden. Opgehaald van www.bossche-encyclopedie.nl: http://www.
bossche-encyclopedie.nl/cartografie/plattegronden.htm
Bouwen aan Den Bosch. (2017, september 8). Het afvalputje van Den Bosch. Opgehaald van www.
bouwenaandenbosch.nl: https://www.bouwenaandenbosch.nl/blog/het-afvalputje-van-den-bosch
Brinkman, T. (zd). Verkadefabriek: geschiedenis van frou-frou naar film. Opgehaald van www.verkadefabriek.nl.
Burkhardt, I. (2011). Projekte. Opgehaald van 100-jahre-landschaftsarchitektur.de: http://100-jahre-
landschaftsarchitektur.de/ausstellung/projekte/details/99
Caballero, P. (2018, augustus 13). Recinto de Rockhampton Riverside / Woods Bagot. Opgehaald van www.
archdaily.mx: https://www.archdaily.mx/mx/899774/recinto-de-rockhampton-riverside-woods-bagot
Canalblog. (2014, januari 7). Orléans La Nuit, Le Pont Royal vu du Quai du Chatelet. Opgehaald van www.
xdphoto.canalblog.com: http://xdphoto.canalblog.com/archives/2014/01/07/28889218.html
Chen, C.-P. (zd). Public Space. Opgehaald van www.pinterest.com: https://nl.pinterest.com/chenchihping/public-
space/?lp=true
Daniel. (2017, juli 12). Silo park playground. Opgehaald van www.aucklife.co.nz: https://aucklife.co.nz/silo-park-
playground/olympus-digital-camera-189/
Den Bosch Cultuustad. (zd). Geschiedenis van Den Bosch. Opgehaald van www.denbosch-cultuurstad.nl: https://
www.denbosch-cultuurstad.nl/Categorie/Geschiedenis_van_Den_Bosch
Drs. F.L. Hooimeijer, P. d. (2005). Atlas van de Nederlandse waterstad. Amsterdam: SUN.
Fischer, J. (2008). Water Wasser Eau. (D. D'Eramo, Red., & M. Buchanan, Vert.) Rheinbreitbach, Duitsland: 
Ullmann publishing.
Hiltrud Pötz, P. B. (2012). Groenblauwe netwerken voor duurzame en dynamische steden. Delft: coop for life.
Hoffman, E. (2007). Een canon van Bossche geschiedenis, een dertigtal kernmomenten. 's-Hertogenbosch: 
Ed Hoffman. Opgehaald van http://www.bossche-encyclopedie.nl/publicaties/bossche%20bladen/pdf/2007-
1Hoffman.pdf



126   Waterfront Kop van ’t Zand | Orthenpoort-Zuid

Hoof, P. v. (zd). Grootoorvleermuis. Opgehaald van www.natuurfotografie.nl: https://www.natuurfotografie.nl/
soortbeschrijving/grootoorvleermuis/
Ing. D. Hoogma, I. A. (1996). 's-Hertogenbosch Waterstad, een historische waterstaatkundige verkenning. 
's-Hertogenbosch: Boekhandel Adr. Heinen.
Jourda Architectes. (2006). KIOSQUES DANS LE CADRE DE L'AMÉNAGEMENT DES BERGES DU RHÔNE. 
Opgehaald van www.jourda-architectes.com: http://www.jourda-architectes.com/projet.php?code=bapor
Kok, M. (2010). "van Stads-Aa naar Beter" Toetsingkader ontwikkelingen Stads-Aa. Eindhoven: Mariëlle Kok 
Landschapsarchitect BNT.
KruitKok Landschapsarchitecten. (2015). Toetsingkader beeldkwaliteit Linie 1629 Sint-Michielsgestel. Eindhoven: 
KruitKok Landschapsarchitecten.
Landezine. (2012, september 9). North Wharf Promenade. Opgehaald van www.landezine.com: http://www.
landezine.com/index.php/2012/09/north-wharf-promenade-by-taylor-cullity-lethlean/
Landezine. (2015, januari 16). Perreux River Banks BASE Landscape Architecture. Opgehaald van www.
landezine.com: http://www.landezine.com/index.php/2015/01/perreux-banks-by-base/
Landezine. (2015, oktober 8). Riverside square of La Mailleraye-sur-Seine. Opgehaald van www.landezine.com: 
http://www.landezine.com/index.php/2015/10/riverside-square-of-la-mailleraye-sur-seine-by/
Landezine. (2015, oktober 13). Rooftop Park Bulwark Sint Jan OSLO. Opgehaald van www.landezine.nl: http://
www.landezine.com/index.php/2015/10/rooftop-park-bulwark-sint-jan-by-oslo/
Landezine. (2016, juli 25). Westhaven Promenade ASPECT Studios LandLAB NZ. Opgehaald van www.landezine.
com: http://www.landezine.com/index.php/2016/07/westhaven-promenade-by-landlab-and-aspect-studios/
MAARU. (zd). Aménagement des quais de la Loire à Orléans. Opgehaald van www.maaru.fr: http://maaru.
fr/?page_id=557
Meilleure image. (zd). The Floating Piers Official Website Of Lake Iseo. Opgehaald van www.meilleureimage.eu: 
https://meilleureimage.eu/the-floating-piers-official-website-of-lake-iseo.html
Ministerie van Defensie. (2011). 's-Hertogenbosch. Opgehaald van www.nimh-beeldbank.defensie.nl: https://
nimh-beeldbank.defensie.nl/memorix/aec8e4ca-8c4c-86ea-e54c-30f6d5797323
Moon, F. (zd). Landscape Architecture. Opgehaald van www.pinterest.com: https://nl.pinterest.com/
florence3571/
Moxham, C. (2019, januari 23). Mixed design residential complex adds life to major Auckland city development. 
Opgehaald van www.trendsideas.com: https://trendsideas.com/stories/mixed-design-residential-complex-adds-
life-to-major-auckland-city-development
National Geographic. (2017, november 9). Zeeorgel in Kroätie geeft betoverend mooi concert. Opgehaald 
van www.nationalgeographic.nl: https://www.nationalgeographic.nl/kroatie/2017/07/zeeorgel-kroatie-geeft-
betoverend-mooi-concert
Oranjebastion. (zd). VvE Oranjebastion Geertruidenberg. Opgehaald van www.oranjebastion.nl: https://www.
oranjebastion.nl/informatie/flora-fauna/fauna/
Paris cote jardin. (zd). La doradille ne craint pas la sécheresse. Opgehaald van www.pariscotejardin.fr: https://
www.pariscotejardin.fr/2011/06/la-doradille-ne-craint-pas-la-secheresse/
Prof. dr. Martin Prominski, P. A. (2012). River. Space. Design. Basel, Zwitserland: Birkhäuser.
Project Riverpark Room for the Waal. (zd). Opgehaald van www.landezine-award.com: http://landezine-award.
com/hns-landscape-architects/
Rhone tourisme. (zd). LES BERGES DU RHÔNE. Opgehaald van www.rhonetourisme.com: https://www.
rhonetourisme.com/moteur-de-recherche/fiche/les-berges-du-rhone-519996/
RoPStAr. (2015, juli 26). Verrast door de Binnendieze. Opgehaald van www.ropstar.nl: https://www.ropstar.nl/
verrast-door-de-binnendieze/
Sebeok, E. (zd). Best of Chicago. Opgehaald van www.pinterest.co.uk: https://www.pinterest.co.uk/
pin/17873729750007590/



127   Waterfront Kop van ’t Zand | Orthenpoort-Zuid

's-Hertogenbosch op de kaart. (2019). Onderzoek en vondsten. Opgehaald van www.s-hertogenboschopdekaart.
nl: https://www.s-hertogenboschopdekaart.nl/onderzoek-en-vondsten/category
Stadsstrand de Witte Sieb. (2018, juli 12). Stadsstrand de Witte Sieb. Opgehaald van www.facebook.com: 
https://www.facebook.com/WitteSieb/photos/rpp.607690349329607/1636440673121231/?type=3&theater
Tops images. (zd). Pocket Park Features. Opgehaald van www.topsimages.com: https://www.topsimages.com/
images/pocket-park-features-40.html
Uffelen, C. v. (2011). Waterscapes, contemporary landscaping. Offenbach am Main, Duitsland: Braun publishing 
AG.
Veemarktkwartier. (2009, mei 19). Bewonersvereniging Veemarktkwartier en OBB overleggen over ontwikkeling 
industriehaven. Opgehaald van www.veemarktkwartier.net: https://www.veemarktkwartier.net/overleg-
industriehaven/
Waterfront Toronto. (zd). PORT LANDS PLANNING FRAMEWORK: REVIEW EXERCISE SUMMARY REPORT. 
Opgehaald van www.waterfronttoronto.ca: https://waterfrontoronto.ca/nbe/wcm/connect/waterfront/6b78c29a-
29fb-4f52-9626-830bfea3a6f4/Port+Lands+Review+Meeting+Report+September+2017+RevCR.
pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=6b78c29a-29fb-4f52-9626-830bfea3a6f4
Wolfs, R. (2011, maart 23). De Bossche havens. Opgehaald van www.bhic.nl: https://www.bhic.nl/ontdekken/
verhalen/de-bossche-havens
Xiaxi, Q. (zd). Auckland waterfront. Opgehaald van www.pinterest.com: https://nl.pinterest.com/
pin/539306124124611534/
Zink info Benelux. (zd\). Canal swimmer's club. Opgehaald van www.zinkinfobenelux.com: http://www.
zinkinfobenelux.com/fr/inspiration/projets/canal+swimmer-s+club



COLOFON



129   Waterfront Kop van ’t Zand | Orthenpoort-Zuid

Titel:     Ontmoet het water
    Ontwerpend onderzoek waterfronten
    Kop van ’t Zand|Orthenpoort-Zuid 
   
Opdrachtgever:   Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
    Directoraat-Generaal Bestuur Ruimte en Wonen, 
    Rulmtelijke Ordening

Uitgevoerd door:   Kruit|Kok Landschapsarchitecten 

Ontwerpteam:   Mariëlle Kok, Esther Kruit
    Anastasia Demidova, Marianne Bekkers  

Tekst:    Mariëlle Kok, Esther Kruit 

Illustraties:   Mariëlle Kok, Esther Kruit, 
    Anastasia Demidova, Marianne Bekkers

Foto's:    Internet, Kruit | Kok Landschapsarchitecten, 
    Tjits van Lent en Mathieu Schouten (Nijmegen), 
    Sara Rocha (London)
    
Contactpersoon:   Mariëlle Kok 

Plaats en datum:   Eindhoven, 15-03-2019

Projectnummer:   S1812

Documentnummer:  S1812 R002a

Kruit|Kok Landschapsarchitecten

Eindhoven
Strijp-S SWA 4.013
Torenallee 45, 5617 BA Eindhoven
040-2516114

Oss 
Raadhuislaan 2a  5341GM Oss
0412-624468

www.kruitkok.nl

© Kruit|Kok Landschapsarchitecten 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de opdrachtgever en Kruit|Kok 
Landschapsarchitecten 

Kruit|Kok hebben bij hun werkzaamheden de zorgvuldigheid in 
acht genomen die van haar kan worden verwacht. Aan de getoonde 
informatie in deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

Op de werkzaamheden van Kruit|Kok zijn de voorwaarden van 
toepassing zoals vastgelegd in De Nieuwe Regeling 2005 (DNR 
2005).
 
Kruit|Kok hebben met zorgvuldigheid de beelden in deze publicatie 
geselecteerd. Het kan voorkomen dat niet alle rechthebbenden van 
de gebruikte beelden zijn achterhaald. Belanghebbenden worden 
verzocht contact op te nemen. 




