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Welstandsnota     2
 
1. Algemeen

Op 1 januari 2003 is de Woningwet 2002 in werking getreden. 
In deze wet wordt een structureel andere opzet gegeven aan 
het welstandstoezicht. Het welstandstoezicht moet objectiever 
en transparanter voor burgers worden, door duidelijke 
welstandscriteria en door een open(bare) werkwijze. Het 
wetsvoorstel voorziet in de verplichting voor de gemeenteraad 
om voor 1 juli 2004 welstandscriteria vast te leggen in een 
gemeentelijk welstandsnota.

In de welstandnota is het kader voor het welstandsbeleid van 
de gemeente ’s Hertogenbosch na de wetswijziging neergelegd. 
Doel van de welstandsnota is het vertalen, waarborgen en 
versterken van de ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde 
omgeving en het openbaar gebied in stedenbouwkundig, 
cultuurhistorisch, architectonisch en landschappelijk opzicht. Dit 
door middel van transparante, objectieve en daarmee voor een 
ieder begrijpelijke criteria.
Met de welstandsnota wordt beoogd de burgers vooraf te informeren 
over de criteria en uitgangspunten, die de welstandscommissie 
bij de beoordeling van een haar om advies voorgelegd bouwplan 
zal hanteren. Bovendien wordt inzicht gegeven in de hoofdlijnen 
en procedures waarbinnen de welstandscommissie handelt en 
waarbinnen de welstandsadviezen worden gevormd.
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Het bedrijvenpark De Groote Vliet valt onder het welstandsgebied 
De Groote Wielen. Dit gebied wordt, net zoals andere grote 
ontwikkelingsgebieden in de gemeente ’s Hertogenbosch, niet 
in de welstandsnota geïnventariseerd of beschreven. In de 
welstandsnota zijn dan ook geen nadere welstandscriteria voor dit 
gebied opgesteld. Er wordt verwezen naar de beeldkwaliteitregels 
binnen het plan De Groote Wielen. Deze beeldkwaliteitregels 
worden voor de woongebieden en het bedrijventerrein in 
afzonderlijke beeldkwaliteitplannen beschreven.

In De Groote Wielen wordt bij de uitwerking van de verschillende 
deelgebieden een hoog ambitieniveau nagestreefd. 
Dit ambitieniveau wordt beschreven in de afzonderlijke 
stedenbouwkundige plannen voor de deelgebieden. Tevens 
komt het tot uiting in het aanstellen van supervisoren die per 
deelgebied de architectonische uitwerking van de bouwplannen 
begeleiden en die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van een 
beeldkwaliteitplan. Ondanks deze hoge ambitie is de verwachting 
dat De Groote Wielen onder het reguliere welstandsbeleid gaat 
vallen.

2. Stadsbeeld

Het stadsbeeld van ’s Hertogenbosch wordt bepaald door 
specifieke stedelijke en landschappelijke elementen die een 
betekenis hebben voor de stad als geheel. Het zijn de elementen 
die zorgen voor de leesbaarheid en eigenheid van de stad en 
die voor iedereen duidelijk te herkennen en te benoemen zijn. 
Ook mogelijke toekomstige ontwikkelingen, zoals stedelijke 
ontwikkelingsprojecten, het gemeentelijk beleid en de ambities 
krijgen hierin een plaats.

Het plangebied bedrijvenpark De Groote Vliet valt niet 
binnen de invloedszone van een van de, in welstandsnota 
opgenomen, cultuurhistorisch elementen, verbindingsassen, 
hoofdverkeersroutes of waterelementen. Het bedrijvenpark 
grenst wel aan een van de groene, recreatieve routes die de 
verbinding vormen tussen belangrijke groenstructuren in de stad 
en de Bossche Buitens. De bebouwing grenzend aan deze route 
dient rekening te houden met de gewenste karakteristiek van 
de route. Het gaat om de bebouwing aan de westzijde van het 
bedrijvenpark, gelegen aan de Blauwe Sluisweg. De gewenste 
karakteristiek is vastgelegd in de Ruimtelijke Structuurvisie “Stad 
tussen Stromen” en in de nota “Bomen in de Stad”.

Het gebied tussen Empel en De Groote Wielen is aangegeven 
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als panoramisch zichtvlak. Voor dit gebied geldt dat de groene 
karakteristiek en het zicht vanuit het open polderlandschap op 
het hoge kantorenverzamelcomplex Bolduc aan de A2 behouden 
dient te blijven. De bebouwing langs De Blauwe Sluisweg vormt 
de begrenzing van het panoramisch zichtvlak. 

3. Welstandscriteria bebouwingsthema Bedrijfsbebouwing

Op het bedrijvenpark De Groote Vliet zijn de criteria voor het 
bebouwingsthema “B2  Bedrijfsbebouwing” van toepassing:

Bebouwing en omgeving
- De architectuur van de bebouwingsmassa dient rekening te 

houden met de situering van het gebouw ten opzichte van 
de stedenbouwkundige structuur.

- De bebouwing dient zich te oriënteren naar de openbare 
weg. Indien sprake is van een hoeksituatie dient er dan ook 
naar twee zijden georiënteerd te worden.

- Bij vrij liggende bedrijven dient de oriëntatie naar alle 
relevante en zichtbare zijden te worden vormgegeven.

Bebouwing op zich
- De hoofdentree dient duidelijk herkenbaar te zijn.
- Wijzigingen aan het gebouw dienen qua architectuur te 

passen bij de bestaande bouwmassa.
- Indien er sprake is van afzonderlijke bouwmassa’s dient de 

bebouwing per bedrijf(seenheid) een herkenbare eenheid te 
zijn.

- Er dient sprake te zijn van samenhang in architectuur tussen 
de eventuele bedrijfswoningen en de bedrijfsbebouwing 

Materiaal, detaillering en kleur
- Er dient per perceel sprake te zijn van samenhang in 

materiaal, detaillering en kleurgebruik.

4. Aanvullende welstandscriteria

Voor bedrijvenpark De Groote Vliet gelden specifieke, aanvullende 
welstandscriteria. Deze criteria zijn per thema aangegeven 
in het onderstaande, derde deel van het beeldkwaliteitplan 
bedrijvenpark De Groote Vliet.
Mochten de gebiedsgerichte welstandscriteria (bebouwingsthema 
en aanvullende welstandscriteria) onvoldoende houvast bieden 
voor de planbeoordeling, dan kan terug gegrepen worden op de 
algemene welstandscriteria uit de gemeentelijke welstandsnota.
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contrast tussen het bedrijven-
park en zijn omgeving
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Beeldkwaliteit      3
 
1. Beeldconcept

Het beeldconcept van het bedrijvenpark De Groote Vliet is geënt 
op twee ontwerpthema’s: het versterken van contrasten en de 
aansluiting en presentatie op de omgeving. 
Er is gezocht naar een contrast tussen het bedrijvenpark en zijn 
omgeving. De bedrijfsbebouwing dient duidelijk herkenbaar te 
zijn ten opzichte van de omliggende woningen en het landschap. 
Contrasten zijn tevens aanwezig binnen het bedrijvenpark: tussen 
de openbare ruimte en de bebouwing, tussen de uitstraling van 
de beeldbepalende gevels en de minder in het oog springende 
gevels. De contrasten zijn ingezet om het beeld van De Groote 
Vliet te versterken. Tevens biedt het de mogelijkheid ruimte te 
geven aan individuele expressie. 

De ligging op de overgang tussen De Overlaet en De Groote 
Wielen heeft het tweede ontwerpthema bepaald: de aansluiting 
en presentatie op de omgeving. Hoewel er ruime afstanden zijn 
aangehouden ten opzichte van de woonomgeving, zal het beeld 
vanuit deze wijken voor een belangrijk deel worden bepaald door 
de uitstraling van het bedrijventerrein. Dit is mede aanleiding 
geweest om te streven naar een hoogwaardige kwaliteit en een 
samenhangend beeld. 
Ook de schaal van de bedrijfsbebouwing is afgestemd op de 
woonomgeving. Ondanks de compacte, geïntensiveerde opbouw 
dient een te grootschalige uitstraling worden vermeden. Geleding, 

‘een gelede gevelopbouw’
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in de vorm van terugspringende bouwblokken, hoogteverschillen 
en uitsneden, is van groot belang. 

Dit alles zal leiden tot een strakke, high tech bebouwing in 
een oase van groen. Strak in de rooilijn met één basishoogte, 
één uitstraling. Een variëteit aan materialen, kleuren en 
hoogteverschillen bij de terugliggende bebouwing. Reclame als 
onderdeel van de architectuur.

2. Opbouw en hoogte

Een belangrijk uitgangspunt bij de uitwerking van bedrijvenpark 
De Groote Vliet is het streven naar intensief ruimtegebruik. 
Dit betekent enerzijds het concentreren van bebouwing, 
waardoor er ruimte vrij wordt gemaakt voor groen en 
waterberging, en anderzijds het stapelen van bedrijfsfuncties. 
In het uitwerkingsplan bedrijvenpark De Groote Vliet I zijn 
uitgangspunten opgenomen die een intensief ruimtegebruik 
garanderen. De primaire doelstelling van het uitwerkingsplan 
is echter het mogelijk maken van ontwikkelingen. Er is daarom 
gekozen om de meeste aspecten hierin globaal vast te leggen. 
Het beeldkwaliteitplan en het uitgiftekader bieden gedurende 
de ontwikkeling aanvullende richtlijnen. Na voltooiing van het 
bedrijvenpark zal een uitwerkingsplan worden opgesteld met een 
meer beheersmatig karakter.

In de opbouw van het bedrijvenpark wordt onderscheid gemaakt 
tussen het gebied rond de entree, waarin showrooms en een 
bouwmarkt worden opgenomen, en het oostelijke plandeel. 

Westelijk plandeel: de entree
Het meest prominente deel van het bedrijvenpark, ter plekke 
van de entree, dient tenminste uit de basisbebouwing te zijn 
opgebouwd. De basisbebouwing dient op deze locatie bij 
voorkeur te worden ingevuld met drie bedrijfslagen. Een intensief 
ruimtegebruik is echter belangrijker dan het realiseren van 
minimaal drie bouwlagen. Optioneel is een terugliggende vierde 
of vijfde laag. Tevens wordt een kelder nagestreefd.
De hoogte van de basisbebouwing bedraagt 12 meter, gerekend 
vanaf het aangrenzende maaiveld. In het bestemmingsplan De 
Groote Wielen is een vrijstellingsmogelijkheid opgenomen van 
10%. De hoogte van de basisbebouwing zou dus kunnen variëren 
tussen 10,8 tot 13,2 meter. Binnen elk bouwvlak dient de totale 
hoogte van de basisbebouwing constant te zijn. De maximale 
hoogte bedraagt 18 meter, met een in het bestemmingsplan 
opgenomen vrijstellingsmogelijkheid van 10%. 
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Oostelijk plandeel
De bebouwing in het oostelijke plandeel dient tenminste te 
zijn opgebouwd uit de basisbebouwing, die op deze locatie bij 
voorkeur uit twee bedrijfslagen bestaat. Optioneel is de kelder 
en een terugliggende derde en vierde laag. Vooral het realiseren 
van de derde laag wordt nagestreefd.
De hoogte van de basisbebouwing bedraagt 10 meter, gerekend 
vanaf het aangrenzende maaiveld. In het bestemmingsplan De 
Groote Wielen is een vrijstellingsmogelijkheid opgenomen van 
10% waardoor de hoogte van de basisbebouwing zou kunnen 
variëren tussen 9,0 en 11,0 meter. Binnen elk bouwvlak dient 
de totale hoogte van de basisbebouwing constant te zijn. De 
maximale hoogte bedraagt 18 meter met een vrijstellingsmoge
lijkheid van 10%.

3. Bebouwingspercentage

Om een intensief ruimtegebruik te stimuleren, gelden er minimale 
bebouwingspercentages. Ook hierbij is onderscheid gemaakt 
tussen de entree van het bedrijvenpark en het oostelijk deel. 
De percentages nemen af naarmate er hoger gebouwd wordt. 
Hiermee wordt voorkomen dat er een te groot schaalverschil 
optreedt met de omliggende woonbebouwing.

Westelijk plandeel: de entree
Voor de bebouwing bij de entree geldt een minimum 
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bebouwingspercentage van minimaal 60% van het bouwvlak. 
Dit percentage geldt voor alle bouwlagen binnen de 
basisbebouwing. Optioneel is het realiseren van maximaal twee 
lagen op de basisbebouwing. Hiervoor gelden geen minimum 
maar  maximum bebouwingspercentages: voor de eerste laag 
50% van het bouwvlak, en 30% voor de tweede laag. Deze 
bebouwingspercentages mogen worden verhoogd indien 
aangetoond wordt dat de gewenste, kleinschalige uitstraling niet 
wordt aangetast. 

Oostelijk plandeel
Voor de bebouwing in het oostelijke plandeel geldt een minimum 
bebouwingspercentage van 70% van het bouwvlak. Dit 
percentage geldt voor alle bouwlagen binnen de basisbebouwing. 
Voor de eerste laag boven op de basisbebouwing geldt 
een maximum bebouwingspercentage van 50% van het 
bouwvlak. De oppervlakte van de bovenste laag mag maximaal 
30% van het bouwvlak bedragen. Ook hier geldt dat de 
bebouwingspercentages kunnen worden verhoogd, mits dit niet 
ten koste gaat van de gewenste, kleinschalige uitstraling. 

Welstandscriteria
§ In het bedrijvenpark De Groote Vliet dient te worden 

gestreefd naar een relatief kleinschalige uitstraling. Dit zal tot 
uiting moeten komen in zowel de massa- als gevelopbouw 
van de bedrijfsbebouwing.

  

4. Flexibiliteit
 
Naast een intensief ruimtegebruik wordt er flexibiliteit nagestreefd, 
thema’s die elkaar soms lijken tegen te spreken. Door de 
compacte opbouw zijn er immers minder mogelijkheden voor 
de bedrijven om uit te breiden. Een duurzaam bedrijventerrein 
betekent echter ook dat er voldoende flexibiliteit is ingebouwd. 
Flexibiliteit in de vorm van uitbreidingsmogelijkheden en in het 
gebruik van de bedrijfsbebouwing. In het ontwerp zal hiermee 
rekening moeten worden gehouden, zodat de bebouwing ruime 
gebruiksmogelijkheden heeft en er variaties mogelijk zijn in de 
verhouding bedrijfsruimte, showroom, kantoordeel en in de 
functie van de kelder. Cruciaal is de constructie van de bebouwing 
en de wijze waarop het parkeren is opgelost. Beide zullen in staat 
moeten zijn dit soort veranderingen op te vangen. Het heeft de 
voorkeur voor het gehele bouwblok één constructief systeem toe 
te passen waardoor doorbraken naar een naastgelegen pand 
eenvoudig te realiseren zijn. De constructie dient voldoende 
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sterk te zijn om uitbreidingen op hoger gelegen verdiepingen op 
te kunnen vangen. 

Voor elk bouwblok zal een economisch thema worden 
vastgesteld, afgestemd op de vraag vanuit het bedrijfsleven. 
Elk thema zal in samenwerking met de marktpartijen worden 
uitgewerkt in een bouwplan voor één of meer bouwblokken. De 
doelstelling daarbij is om een zo breed mogelijk inzetbaar pand 
te bouwen dat binnen het betreffende thema optimale flexibiliteit 
heeft. 

Welstandscriteria
§ Uit oogpunt van flexibiliteit zullen er platte daken moeten 

worden toegepast. Alleen op de hoogste verdieping (de 
vierde of vijfde laag) is een lessenaarsdak of sheddak 
toegestaan. De maximale hoogte mag daarbij niet worden 
overschreden.

§ De gevels dienen zoveel mogelijk haaks op elkaar te worden 
gesitueerd. Gebogen of schuine hoeken en gevels zijn niet 
wenselijk, tenzij het voortkomt uit de stedenbouwkundige 
context. Alleen op de verdiepingen boven de basisbebouwing 
is dit eventueel denkbaar. Daarbij gelden de volgende 
randvoorwaarden: 
- De gevels dienen tenminste vijf meter achter de rooilijn 

te worden gesitueerd;
- Gevel en constructie dienen volledig los van elkaar te 

functioneren. 

Een strakke, haaks 
gesitueerde bebouwing
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5. Rooilijnen

Voor het bedrijvenpark De Groote Vliet wordt gestreefd naar een 
krachtig beeld. Een beeld dat recht doet aan de eigenheid van 
dit bedrijventerrein. Daarnaast wordt gezocht naar een balans 
tussen samenhang en (bedrijfs)identiteit. 
Samenhang wordt nagestreefd door het vastleggen van de 
hoogte van de bedrijfsbebouwing, de hoogte die het meest 
bepalend zal zijn in de beleving vanaf het maaiveld. Samenhang 
wordt tevens nagestreefd door het vastleggen van rooilijnen en 
door de uitwerking van de gevels in deze rooilijnen nader te 
definiëren. 

Per bouwblok zal in het uitwerkingsplan een bouwvlak worden 
aangeven. De buitengrenzen van de bouwvlakken worden in dit 
beeldkwaliteitplan gehanteerd als rooilijnen. 

Welstandscriteria
• 70% tot 90% van de basisbebouwing dient in de rooilijn te 

worden gebouwd. 
Deze percentages gelden per zijde waarvoor een rooilijn is  

  vastgelegd.
• De bouwlagen op de basisbebouwing dienen tenminste 5 

meter achter de rooilijn worden gesitueerd. 
• De eerste en tweede laag op de basisbebouwing 

mogen respectievelijk 40% en 20% in de rooilijn van de 
basisbebouwing worden gebouwd. 

70% - 90% in de rooilijn

Inspringingen in de rooilijn


