
10 11

Stedenbouwkundig plan 
bedrijvenpark
De Groote Vliet I     1

1. Stedenbouwkundige situatie

Het bedrijvenpark De Groote Vliet is onderdeel van de 
uitbreidingswijk De Groote Wielen die in de komvlakte 
van de Maas zal worden gebouwd, ten noorden van het 
huidige Rosmalen. Het bedrijvenpark grenst aan een klein 
bedrijventerrein, Westeind, en aan de noordwestelijke rand 
van De Overlaet. Deze rand bestaat ter plekke hoofdzakelijk uit 
kantoren en bedrijven. Wat verderop zijn woningen gesitueerd. 
Ook ten noorden van het bedrijvenpark zullen woningen worden 
gebouwd, in de nieuwe woonbuurt De Hoven. 

Het bedrijvenpark De Groote Vliet bestaat uit drie verschillende 
gebieden. Het grootste en meest noordelijk gelegen gebied 
zal de komende jaren worden ontwikkeld. De twee zuidelijke 
plandelen zullen later worden uitgewerkt. De ontwikkeling van 
deze plandelen zal worden afgestemd op zowel de omlegging 
van de Zuid-Willemsvaart als de ontwikkeling van andere 
bedrijventerreinen in de stad. Dit heeft o.a. te maken met de 
functies die in de twee zuidelijke plandelen van De Groote 
Vliet zullen worden gerealiseerd, namelijk meer kantoren en 
kantoorachtige bedrijven.
Alleen het noordelijke plandeel is uitgewerkt in een 
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stedenbouwkundig plan en (voorontwerp) uitwerkingsplan. Toch 
zullen er grote overeenkomsten zijn tussen de uitwerking van het 
noordelijk deel en de uitwerking van de zuidelijke delen. De Groote 
Vliet zal hierdoor worden ervaren als één bedrijventerrein. 

Het noordelijke plangebied van bedrijvenpark De Groote Vliet 
vormt samen met het helofytenfilter de kop van de geledingszone 
tussen de woonwijken De Overlaet en De Groote Wielen. 
Deze geledingszone wordt voornamelijk ingericht als sport- 
en recreatiezone voor De Groote Wielen en zal een open en 
groen karakter krijgen. Het bedrijvenpark vormt daarop een 
uitzondering. Door de compacte opzet wordt een groot contrast 
gerealiseerd tussen de bedrijfsbebouwing en het groen in en om 
het bedrijvenpark.

2. Programma

In bedrijvenpark De Groote Vliet is gekozen voor het realiseren 
van een relatief zwaar programma bedrijfshuisvesting. Hiermee 
wordt tegemoet gekomen aan de grote vraag naar bedrijfsruimte 
in de regio ‘s Hertogenbosch. Gezien de beperkte grootte 
van het bedrijventerrein (circa 21 ha, waarvan 13,8 ha in het 
noordelijk plandeel) is dit alleen mogelijk door middel van 
intensief ruimtegebruik. Door deze intensieve benutting kan 
een hoogwaardige stedenbouwkundige kwaliteit gecombineerd 
worden met de huisvesting van een zo groot mogelijk aantal 
bedrijven met ruimtebehoefte. 

In het noordelijk plangebied van De Groote Vliet worden 
negen bedrijfscomplexen gerealiseerd: drie bij de entree van 
het bedrijvenpark en zes in het oostelijk deel. De complexen 
variëren onderling in grootte, zowel qua bouwvlak als qua 
bedrijfsoppervlak. In een gemiddeld bedrijfscomplex kan 15.000 
tot 16.000 m2 bruto vloeroppervlak (b.v.o.) gerealiseerd worden 
(zie bijlage)
Totaal kan er binnen het plangebied circa 140.000 m2 b.v.o. 
bedrijfsbebouwing worden gerealiseerd. Dit is exclusief de 
oppervlakte van eventuele kelderverdiepingen. Gezien de ruimte 
die het uitwerkingsplan bedrijvenpark De Groote Vliet I biedt, is 
het mogelijk dat er een groter programma wordt gerealiseerd.

Uitgaande van een totaal bedrijfsoppervlak van 140.000 m2, 
wordt er een zogenaamde floor-space index (FSI) van circa 
1 gerealiseerd. De floor-space index wordt berekend door het 
bedrijfsoppervlak te delen door het bruto oppervlak van het 
plangebied, dus inclusief infrastructuur, watergangen, ed. 
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Segmentering

Met het vaststellen van de bedrijventerreinenvisie ’s 
Hertogenbosch ontmoetingsstad: stad van contracten en 
contacten (1998) heeft de gemeente gekozen voor een heldere 
profilering per uit te geven of te herontwikkelen bedrijfslocatie. 
Deze profilering wordt consequent toegepast bij de ontwikkeling 
van nieuwe locaties. De profilering gaat uit van zeven 
segmenten: het imagosegment, ketenmanagement-segment, 
autosnelweg-segment, multimodaal segment, hindersegment, 
woon-werksegment en het overig segment. 

Het bedrijvenpark De Groote Vliet I is hoofdzakelijk bestemd voor 
het overig segment. Hieronder vallen bedrijven die gebonden 
zijn aan ’s Hertogenbosch als vestigingsplaats maar buiten de 
andere zes segmenten vallen. Daarnaast wordt gedacht aan 
bedrijven in het imagosegment.
Binnen deze segmenten zijn clusters van de volgende 
bedrijvengroepen voorzien:
•  showrooms
•  bouwmarkt
•  groothandel
•  grootschalige detailhandel (met uitzondering van o.a.  
  meubels en woninginrichting)
•  zakelijke dienstverlening
•  kantoorachtige bedrijven

De bouwblokken gelegen aan De Blauwe Sluisweg zijn 
gereserveerd voor showrooms, in principe ten behoeve van 
zogenaamde ABC-goederen (auto’s, boten, caravans). Direct 
daarachter zal een bouwmarkt worden gerealiseerd, en mogelijk 
een autowasstraat. De autowasstraat is in het bijzonder bestemd 
voor de bewoners van De Groote Wielen die, vanwege het 
duurzame waterbeheersysteem in de wijk, alleen op daarvoor 
bestemde wasplaatsen hun auto mogen wassen. 
Showrooms kunnen tevens worden gerealiseerd aan de 
noordelijke rand van het bedrijvenpark.

Het oostelijk deel van het bedrijvenpark is bestemd voor 
groothandels- en dienstenfuncties. Per bouwblok wordt een 
economisch thema vastgesteld dat afgestemd wordt op de vraag 
vanuit het bedrijfsleven. Gezien de belangstelling van bedrijven 
kan gedacht worden aan thema’s als groothandel in de foodsector, 
huis- en tuininrichting, grafische industrie, electrotechnische 
bedrijven en automatisering. Elk thema zal in samenwerking met 
de betreffende belegger of groep van eindgebruikers worden 
uitgewerkt in specifieke bouwkundige kenmerken, zoals de 

showrooms bij de entree van 
het bedrijvenpark
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Stedenbouwkundig plan

verdeling bedrijfsruimte/showroom/kantoorruimte, de laad- en 
losfaciliteiten, de gebruiksmogelijkheden van de kelder, ect. 
Doelstelling hierbij is om in het belang van zowel de belegger/
eindgebruikers als de gemeente een breed inzetbaar pand te 
bouwen, dat binnen de gekozen economische thema optimaal 
functioneert.

Tenslotte zullen er functies worden ingepast die de levendigheid 
van het bedrijvenpark vergroten zoals een lunchroom, 
kinderdagopvang en een copieservice. Daarnaast kan gedacht 
worden aan sportvoorzieningen op hoger gelegen verdiepingen 
van een bedrijfscomplex, zoals een fitnessruimte of squashhal. 
De relatie met de omliggende woongebieden en de sport- en 
recreatiezone zal hierdoor worden versterkt.

3. Stedenbouwkundig plan

Het stedenbouwkundige plan voor het noordelijke plangebied 
van De Groote Vliet gaat uit van twee rijen bouwblokken die 
enigszins verdraaid ten opzichte van elkaar zijn gesitueerd. De 
rijen lopen parallel aan twee bestaande elementen net buiten het 
plangebied. Aan de noordzijde is dit de hoogspanningsmast die 
door het helofytenfilter loopt, aan de zuidzijde de Annenburgweg. 
De schegvormige ruimte die hierdoor ontstaat, wordt ingericht 
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als parkzone en bergingsgebied voor regenwater. Dit park 
is de ruimtelijke drager van het plan. Het is de centrale 
ontmoetingsruimte waaraan zowel de hoofdas van de 
infrastructuur is gelegen als de bebouwing. Tevens vormt het 
als het ware de entree tot de sport- en recreatiezone. Door de 
aanwezigheid van de groene scheg ontstaat er “lucht” tussen de 
bouwblokken. Hierdoor kan er intensief worden gebouwd. 

De bouwblokken hebben een afmeting van circa 90 bij 100 
meter, een afmeting waarbinnen twee tot zes middelgrote 
bedrijven kunnen worden gerealiseerd. De blokken aan de oost- 
en westzijde hebben een afwijkende vorm en maat die worden 
bepaald door de stedenbouwkundige context. 
De minimale hoogte is 12 meter voor de bouwblokken bij de 
entree van het bedrijvenpark en 10 meter voor de bouwblokken 
in het oostelijke deel. Binnen deze hoogte kunnen twee tot 
drie bedrijfslagen worden gerealiseerd. Daarnaast kunnen er 
bedrijfsfuncties of ondersteunende kantoorfuncties worden 
gesitueerd op de hoger gelegen verdiepingen. De maximale 
hoogte van de bebouwing bedraagt 18 meter. 

De bouwblokken zijn opgebouwd uit maximaal vier delen: 
• een (half)verdiepte kelder, te gebruiken ten behoeve van 

parkeren en of opslagfuncties;
• de basisbebouwing,

opgebouwd uit twee tot drie bedrijfslagen;
• een terugliggende “derde”  laag;
• een terugliggende “vierde” laag.

De basisbebouwing bepaalt samen met de groene scheg 
het karakter van het bedrijvenpark De Groote Vliet. Het is de 
bebouwing die het meest in het oog zal springen en waaraan 
strikte randvoorwaarden zijn verbonden ten aanzien van hoogte, 
situering en uitstraling. Het is de bebouwing die minimaal wordt 
gerealiseerd. Dit betekent niet per definitie dat de basisbebouwing 
uit twee of drie bouwlagen dient te bestaan. Een bedrijfslaag met 
een hoogte van 10 tot 12 meter kan zeer intensief worden benut, 
bijv. door het gebruik van pallets. 
De kelder en de hoger gelegen bouwlagen zijn vaak optioneel. 

Door de bovenste lagen terug te laten springen ten opzichte van 
de basisbebouwing worden de bouwblokken als minder hoog 
ervaren. Daarnaast zorgt de terugspringende bebouwing voor 
een geleding in de massa-opbouw. De bedrijfsbebouwing oogt 
hierdoor minder massief en grootschalig. Dit zal worden versterkt 
door de beeldkwaliteiteisen die aan de bedrijfsbebouwing worden 
gesteld.
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4. Openbare ruimte

Het bedrijvenpark is omringd door groenstructuren, zowel op 
hoger als op lager structuurniveau. Op een hoog structuurniveau 
gaat het om de groene geledingszone die aan de oostzijde van 
de toekomstige Zuid-Willemsvaart is gelegen, en om de sport- 
en recreatiezone van De Groote Wielen waar het noordelijk 
plangebied van De Groote Vliet deel van uit maakt. Op een lager 
schaalniveau gaat het om het helofytenfilter dat direct ten noorden 
van het bedrijvenpark is gelegen, de Lage Ring, gelegen aan de 
zuid- en westzijde van het plangebied en de laanbeplanting aan 
de oostzijde.

Het helofytenfilter wordt belast met water vanuit de incidentele 
overstort uit het rioolsysteem van Rosmalen. Nadat het water 
gezuiverd is, wordt het op de Lage Ring geloosd en wordt het vanaf 
dat moment ingebracht in het duurzame waterbeheersysteem 
van De Groote Wielen, de Watermachine. Zowel de Lage Ring 
als het helofytenfilter zullen tevens een ecologische functie 
hebben. Dit gebeurt door het toepassen van flauwe taluds en 
begroeiing als riet en biezen waardoor de natuurwaarde van het 
gebied zich kan ontwikkelen.
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In het ontwerp voor de openbare ruimte, dat nog zal moeten 
worden uitgewerkt, zal worden gestreefd naar een strakke, 
parkachtige inrichting waarbij de verharding zoveel mogelijk tot 
een minimum is beperkt. Naast de moderne bedrijfsbebouwing 
zal het beeld dus worden bepaald door groen. Om de parkachtige 
kwaliteit van het bedrijventerrein te versterken, zal zowel 
parkeren als het laden en lossen uit het zicht van de openbare 
ruimte worden opgelost. 

Het centrale element in het bedrijvenpark is de groene scheg, 
een gebied van circa 15.000 m2 dat een parkfunctie heeft voor 
zowel de werknemers als de bezoekers van De Groote Vliet. 
Door de goede langzaam verkeersverbindingen is het tevens 
toegankelijk voor bewoners van de omliggende woonbuurten. 
De groene scheg heeft tevens een functie als waterberging en 
afvoer van het regenwater dat op het verhard oppervlak van het 
bedrijvenpark valt. Het overtollige water wordt via greppels en 
goten afgevoerd naar de Lage Ring. 

Een op te richten bedrijventerrein-managementorganisatie 
zal zorgdragen voor de aanleg en beheer van het openbaar 
(toegankelijk) gebied. Hiermee wordt de samenhang en 
kwaliteit van het openbaar gebied, ook op langere termijn, 
gegarandeerd. 

5. Verkeer

Gemotoriseerd verkeer
Het bedrijvenpark is gesitueerd aan de Blauwe Sluisweg. Deze 

Een strakke inrichting van de 
openbare ruimte
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weg vormt de hoofdverbinding tussen de nieuwe woonwijk De 
Groote Wielen en de A2. Het noordelijk deel van het bedrijvenpark 
wordt vanaf één punt op deze weg ontsloten. In het verlengde 
van deze aansluiting ligt de hoofdas, waaraan het centrale park is 
gelegen. Een deel van de bedrijfsbebouwing wordt rechtstreeks 
vanaf de hoofdas ontsloten, het overige deel wordt ontsloten via 
de ringstructuur die aan de hoofdas is gekoppeld. De hoofdas 
dient tevens als ontsluiting van het naastgelegen honk- en 
softbalcomplex. 

Bij calamiteiten kan er door automobilisten gebruik worden 
gemaakt van de fietsverbinding met de Rodenborchweg, aan de 
zuidoostzijde van het plangebied. Dit zal alleen in uitzonderlijke 
gevallen worden toegestaan, zoals een langdurige blokkade van 
de toegangsweg. Nooddiensten, zoals brandweer en politie, 
kunnen ten alle tijden gebruik maken van deze verbinding. 

Parkeren
Het parkeren ten behoeve van ondernemers, werknemers en 
bezoekers zal binnen het bouwblok moeten worden opgelost. Dit 
is op verschillende manieren denkbaar (zie deel 3.8: Expeditie 
en parkeren). Parkeren in de openbare ruimte is in principe niet 
toegestaan. Mocht dit op onoverkomelijke problemen stuiten, dan 
zal het ontwerp voor de openbare ruimte worden aangepast. Dit 
zal echter niet ten koste mogen gaan van de ruimtelijke kwaliteit 
van de openbare ruimte.

Openbaar vervoer
Het terugdringen van de automobiliteit is een van de doelstellingen 
van het plan De Groote Wielen. 
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Voor het openbaar vervoer is daarom een snelle verbinding 
tussen de nieuwe woonwijk en het centrum van ’s Hertogenbosch 
gepland. Een van haltes zal ten zuiden van het bedrijvenpark 
worden gesitueerd. 

Fietsverkeer
In het plangebied zijn twee fietsroutes opgenomen. Aan de 
oostzijde van het bedrijvenpark is een doorgaande fietsroute 
ingepast die het bedrijvenpark met de woongebieden De Overlaet 
en De Groote Wielen verbindt. De route vormt de toegang naar 
het naastgelegen honk- en softbalterrein. 
Ook in oost-west richting is een langzaam verkeersroute voorzien. 
Deze, meer informele route is gelegen aan de noordzijde van het 
bedrijvenpark. 

Aan de zuidzijde, net buiten het plangebied, is de bestaande 
Annenburgweg gelegen. Deze autovrije weg heeft een 
belangrijke recreatieve functie voor fietsers, wandelaars en 
skaters. De Annenburgweg is rechtstreeks verbonden met het 
fietspad aan de oostzijde van het bedrijvenpark. 

6. Beheer

In het bedrijvenpark De Groote Vliet zal een bedrijventerrein-
managementorganisatie worden opgericht. Dit is een organisatie 
waarvan alle eigenaren en gebruikers van het bedrijventerrein 
verplicht lid worden. De participanten betalen bij vestiging een 
eenmalige instapbijdrage, vervolgens jaarlijks een bijdrage in de 
servicekosten. De organisatie zal uit twee segmenten bestaan, 
die beide tijdens de planfase zullen worden opgericht door de 
gemeente, beide in juridische zin een coöperatieve vereniging: 

• Een vereniging van eigenaren (v.v.e.), met als taken het 
beheer van vastgoed en openbare ruimte, waaronder 
de beveiliging van de locatie, onderhoud van eigen 
groenstroken en van het groene middendeel van de 
locatie, beheer van parkeervoorzieningen en beheer van 
de telecom-infrastructuur. 

• Een vereniging van gebruikers (v.v.g.), belast met het 
facility management, waaronder wordt verstaan de 
collectieve inkoop van voorzieningen als energie, water, 
telecomdiensten, postverzorging en bewegwijzering. 

 
Via de verkoopovereenkomst tussen gemeente en eigenaren 
en via de vast te leggen statuten van de v.v.e. en v.v.g. zal 
verplicht lidmaatschap en uitvoering van de genoemde taken 
worden vastgelegd. Ook zullen bevoegdheden van de besturen 

De Annenburgweg wordt ingepast
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en financiële verplichtingen van de participanten worden 
vastgelegd. De hoogte van de servicekosten is afhankelijk van 
de omvang van het pakket aan diensten. De gemeente zal bij 
de start van de uitgifte, voor zowel de v.v.e. als de v.v.g., deze 
pakketten vaststellen. De gemeente zal op dat moment tevens 
een gebiedsmanager aanstellen. Na oprichting vermindert de 
gemeentelijke betrokkenheid geleidelijk. Hierdoor krijgen de 
eigenaren en gebruikers een eigen verantwoordelijkheid, wat 
bevorderlijk is voor een groeiend draagvlak voor bedrijventerrein-
management.


