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centrum

verdiept t.o.v. maaiveld  verdiept t.o.v. maaiveld

P.v.E.         stedebouwkundig plan

linksboven; de Vlietdijkzone in het Structuurplan, linksonder; 
de samenvatting van het P.v.E. van 26 juni 2001 in het Struc-
tuurplan is het uitgangspunt geweest bij het ontwerpen aan de 
Vlietdijkzone. Een belangrijke wijziging is het veranderen van 
de parkeernorm van 1,3 naar ca. 2,0 parkeerplaats per woning. 
Deze wijziging is ingegeven door de lessen uit gerealiseerde 
VINEX wijken. 



-De Groote Wielen in het Bossche stadslandschap

-verbinding van de Vlietdijkzone met de hoofdinfrastructuur   
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Inleiding

1.0 uitgangspunten
Het ontwerpen van de verkaveling voor het plandeel de 
Vlietdijkzone komt grotendeels overeen met het vormgeven 
van een park, zij het met een bijzonder programma. Met ca. 
40 woningen per hectare heeft het gebied immers de hoogste 
bebouwingsdichtheid van het gehele plan De Groote Wielen. 
De gebouwen komen in een landschappelijk kader te staan, 
waarbij de open, groene ruimte tevens dienstbaar moet zijn 
aan de aangrenzende buurten. De Vlietdijkzone is ook de 
ruimtelijke verbinding tussen Rosmalen en het centrum van 
De Groote Wielen en daarmee de entreeruimte van de gehele 
wijk. 
Uitgangspunten van dit bouwdocument zijn het 
bestemmingsplan De Groote Wielen (gemeente Den Bosch, 
juli 1999), het rapport ‘de Watermachine’ (Arcadis, december 
2000), het P.v.E. (26 juni 2000) en het rapport ‘Beeldkwaliteit 
voor de Groote Wielen, Deelplan 1’ (gemeente Den Bosch 
in samenwerking met TKA, juni 1999). In laatstgenoemde 
rapport wordt De Groote Wielen gepresenteerd als een 
vrij in het stadslandschap liggende wijk. Buurman Empel 
is in dit verstedelijkte landschap een riviernederzetting en 
De Groote Wielen een polderwijk. Het polderkarakter wordt 
vertaald in een eenvoudige hoofdvorm voor de wijk, met veel 
water, lange zichtlijnen, en een rationele verkavelingsopzet: 
letterlijk citerend: ‘De Groote Wielen vormt een rechthoek 
van ongeveer 1,5 bij 2,0 kilometer waarbinnen duidelijk 
te onderscheiden buurten liggen met ieder een eigen 
karakteristiek. De waterplas is het centrale ruimtelijke 
thema van de wijk, een enorm en gevarieerd nat plein 
met verrassende lange doorzichten vanaf de afwisselende 
oeverlijn tot in het polderland.’ Deelplan 1 bepaalt de 
hoofdopzet van De Groote Wielen. Het is het uitgangspunt 
van dit stedenbouwkundig plan. In het vervolg wordt het 
Structuurplan genoemd.
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-het projectgebied vanaf de Vlietdijk gezien

-het driehoekig struweel

2 Vlietdijkzone

2.0 analyse huidige situatie
De Groote Wielen komt te liggen in een open poldergebied. 
Het polderland is een ca. drie kilometer brede rationeel 
verkavelde strook die ligt ingeklemd tussen het Brabantse 
dekzand en de Maas. Momenteel heeft het gebied een 
agrarische functie, gekenmerkt door afwisselend akkerland en 
grasland met losliggende boerderijen. 
Verspreid in het landschap langs de Maas liggen enkele 
plassen, veelal afgravingen maar ook enkele zogenaamde 
wielen. Deze plassen hebben bijna allemaal een recreatieve 
functie gekregen en vormen fraaie enclaves in de stad en 
ommeland.
Inzoomend op de Vlietdijkzone blijkt dat de Vlietdijk een 
continu element vormt of, beter gezegd, kan gaan vormen 
tussen het centrum van Rosmalen en de Maas (camping de 
Blauwe Sluis). De dijk is in zijn huidige vorm nauwelijks 
herkenbaar in het landschap en onderscheidt zich slechts 
door een verhoging van enkele decimeters ten opzichte van 
zijn omgeving. Een vergelijkbare, naast de Annenburgweg 
lopende dijk, is wel duidelijk in het landschap aanwezig door 
een beplanting met essen. De Vlietdijk is alleen in het gebied 
de Overlaet beplant met statige essen. Deze driehoekige 
ruimte steekt in de bebouwingsvlek van Rosmalen. Het is 
door zijn eigenzinnige vorm een karakteristieke ruimte aan 
het begin van de Vlietdijkzone. De Annenburgweg vormt 
momenteel een scherpe grens tussen de bebouwing van 
Rosmalen en het agrarisch gebied. In dit polderland staan als 
erfbeplanting enkele populierenrijen. Midden in dit landschap 
ligt een kleine driehoekig opgaande bosschage. 
Van de stad zijn enkel de hoge kantoorgebouwen (Bolduc) bij 
de A-2 afslag  zichtbaar. Het centrum van ‘s Hertogenbosch 
ligt hemelsbreed zo’n zes kilometer verderop, het centrum 
van Rosmalen minder dan twee kilometer. Iets ten zuiden van 
Rosmalen ligt een NS station.
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-fietsverbindingen voor de gehele wijk, met groene vlakken is de 
(verlengde) Vlietdijkzone  aangegeven
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2.1 plananalyse
De gehele wijk De Groote Wielen ligt als een rechthoekig 
volume in het open landschap. Aan drie zijden van de 
rechthoek blijft de omgeving agrarisch en dus open. Met de 
eventuele omleiding van de Zuid- Willemsvaart kan er aan 
de westzijde van De Groote Wielen een verdichting ontstaan 
(ecologische zone naast het kanaal). Aan de zuidzijde van 
de rechthoek zijn sportvoorzieningen geprojecteerd. Om het 
idee van een vrij in het landschap gelegen wijk te realiseren is 
het van groot belang dat ook het sportpark een open karakter 
krijgt. Als deze strook wordt verdicht met gebouwen en 
afgesloten wordt met de gangbare dichte mantel van bomen 
en struiken plakken Rosmalen en De Groote Wielen als het 
ware aan elkaar. Dat zou strijdig zijn met de hoofdopzet van 
de wijk. 

In de toelichting op het Structuurplan wordt de Vlietdijkzone 
zowel een parkachtige ruimte genoemd als een stedelijke as. 
De zone vormt de verbinding tussen Rosmalen en de gehele 
wijk. Vanuit het zuiden is het de entree van van de wijk 
die later doorgetrokken wordt ten noorden van de plas om 
een verbinding te vormen met de Maas. De Vlietdijkzone 
krijgt scherpe grenzen met de aanliggende buurten de Hoven 
en ’t Broek. In het gebied ligt de Vlietdijk zelf als continu 
element. De dijk loopt door ten noorden van de centrale plas. 
Tezamen met de van oost naar west uitgestrekte waterplas 
vormt het een assenkruis: de basis van het plan. 

-De Groote Wielen als vrij in de polder liggende wijk

-De Waterplas haalt de openheid van de polder tot in de kern van de wijk

-Waterplas en de Vlietdijkzone als assenkruis van het plan



-Vlietdijkzone; context                -Vlietdijkzone; infrastructuur

          centrale plas

                         woonwijk De Hoven    woonwijk ‘t Broek                                                                 fiets

                    sport

              auto

     driehoekig struweel               Hoge Ring

  de Vlietdijkzone               

           de Overlaet

         Annenburgweg

                        bus-knip

centrum
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2.2 visie
Het Structuurplan voorziet in een aanzienlijke hoeveelheid 
bebouwing in de Vlietdijkzone. Desondanks is het de grootste 
aaneengesloten groene buitenruimte van de wijk. Dit maakt 
dat de verblijfskwaliteit van de strook van primair belang 
is. De Vlietdijkzone vormt de entree tot de wijk en tevens 
de noord-zuid as van het assenkruis dat de wijkcompositie 
bepaalt. Voor de oriëntatie in de wijk en ordening van de wijk 
als geheel is het belangrijk dat de strook als een doorgaand 
element herkenbaar is; zowel ten zuiden als ten noorden van 
de Waterplas. Door de vele doorsnijdingen, groot en klein, 
met wegen en water is de dijk niet meer als doorlopend 
landschapselement herkenbaar. Om het toch tot drager van 
het plan te laten zijn, moeten de dijk en zijn omgeving 
zorgvuldig worden vormgegeven. De Vlietdijk zelf is een 
goed middel om de continuïteit te versterken. Deze dijk 
wordt daartoe opgehoogd tot circa 1 meter boven het 
omringende maaiveld en overal  beplant met een dubbele 
bomenrij. Dat onderstreept ruimtelijk het lineaire karakter 
in de Vlietdijkzone en maakt met een prominent gebaar de 
hoofdstructuur zichtbaar.
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-Met betrekking tot duurzaamheid wordt in het algemeen uitgegaan van 
de matrix in Deelplan 1 (pag 18). Specifiek voor de Vlietdijkzone geldt 
het bovenstaande overzicht.-Vlietdijkzone; context                -Vlietdijkzone; infrastructuur

                    sport

              auto
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-plaatsing van modellen in de Vlietdijkzone

-concept, met de doorgaande Vlietdijkzone en het driehoekig eiland dat 
erbuiten valt en bij de Waterplas hoort.



3 Concept
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3.0 concept Vlietdijkzone
De inrichting van de Vlietdijkzone refereert bijna letterlijk 
aan het voormalige polderlandschap; lange zichtlijnen en 
grasland. Het is de verbindingszone tussen de Waterplas en 
het centrum van Rosmalen. Het is de ontvangstruimte van 
de wijk. 
Het wonen is geclusterd in compacte bouwvolumes die 
op terpen in het landschap staan. In de terpen zijn de 
parkeerplaatsen opgenomen. De bebouwde terpen zijn de 
blikvangers van de Vlietdijkzone. Ze liggen schijnbaar ‘los 
gestrooid’ in het polderlandschap. De gebouwen op de 
terpen zijn als sculpturen in het landschap. Tussen de terpen 
door zijn er verrassende doorzichten naar de woonbuurten, 
de sportterreinen, de Waterplas en het centrum. Bij de 
plaatsing van de terpen wordt getracht om zo groot 
mogelijke openbare ruimte-eenheden te realiseren. Door de 
terpen te draaien ten opzichte van de randen spoelt het 
landschap er als het ware aan alle zijden omheen. 

Een van de fundamenten van het plan De Groote Wielen 
is de Watermachine: een gesloten watersysteem met een 
Waterplas als kern waaromheen een ingenieus stelsel van 
waterlopen is bedacht dat zichtbaar door de wijken heen 
loopt. Op twee punten doorsnijdt de watermachine het 
gebied: de Hoge Ring iets ten zuiden van de Waterplas en 
de Lage Ring rondom het gehele gebied. De rand van de 
Vlietdijkzone wordt gevormd door het meer dan twintig 
meter brede water (inclusief rietzone) van de Lage Ring. 
Deze langgerekte omlijsting maakt de parkstrook bijzonder. 
Er wordt letterlijk en figuurlijk afstand gecreëerd tot de 
infrastructuur, de sportterreinen en de woonbuurten.

- de watermachine

 - voetballen in het zicht van de kloosters



-bruggen -duikers
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-strakke oevers Lage Ring -lange bomenrijen
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3.1 wooncomplexen
De complexen refereren aan het kloostertype; een 
samengesteld volume rondom een binnenterrein. Het 
kloostertype is historisch in Brabant verankerd. Het biedt de 
mogelijkheid om met grotere bouwvolumes aan te sluiten 
op de omliggende laagbouw, zoals dat vroeger in dorpen en 
steden met een grote trefzekerheid gebeurde. Vergelijkbare 
gebouwtypen zijn bijvoorbeeld abdijen, ziekenhuizen en 
gestichten. Vermeldenswaardig is nog dat er aan de 
Annenborchweg ooit een klooster heeft gestaan. Dit was 
het klooster van de orde van Sint-Augustinus. Als plek is 
het nog steeds in de wijk de Overlaet herkenbaar, namelijk 
daar waar de infrastructuur als cirkel is vormgegeven met de 
naam Augustinessenborch.  
De zogenaamde kloosters kunnen een groot aantal 
woningtypes herbergen, waaronder grondgebonden 
woningen. Het reken-referentiegebouw dat hiervoor is 
gebruikt is het Oeverpad projekt in Osdorp Amsterdam 
(de Architectengroep). Dit gebouw heeft een vergelijkbare 
oppervlakte en hoogte en herbergt 121 woningen. Voor 
de Vlietdijkzone is gekozen voor ca. 110 woningen bij 
eenzelfde bouwvolume.
De plattegrond van kloosters is vaak onregelmatig door 
de verschillende onderdelen (entree, kapel, refter etc) en 
de aanbouwen door de jaren heen. De plasticiteit van 
de samenstellende gebouwdelen is uitgangspunt voor de 
architectuur van de nieuwe wooncomplexen. Vergeleken 
met bijvoorbeeld de grote woonblokken uit het Oostelijk 
Havengebied in Amsterdam is het ‘klooster’ meer 
gedifferentieerd. De ‘kastelen’ bij Haverleij zijn in 
plattegrond veel groter, bij een geringer woningaantal 
(Kasteel Dalienwaard bevat 65 woningen en Zwaenenstede 
55). De plattegrond van het Oeverpadproject refereert het 
beste aan de nieuw te bouwen kloosterblokken omdat  

-de grootte van de parkeergarage dirigeert de grootte van de terp en het 
bouwvolume 
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-inpassing groot gebouw in kleinschalige context (Vught)
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