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4.0 Inleiding
In de welstandnota is het kader voor het welstandsbeleid van de gemeente ’s Her-
togenbosch 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 te informeren over de criteria en uit-
gangspunten, die de welstandscommissie bij de beoordeling van een haar om advies 
voorgelegd bouwplan zal hanteren. Bovendien wordt inzicht gegeven in de hoofd-
lijnen en procedures waarbinnen de welstandscommissie handelt en waarbinnen de 
welstandsadviezen worden gevormd.

Broekland valt in zijn geheel 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 nog geen welstandscriteria voor dit gebied te vinden. Er 
wordt in de welstandsnota verwezen naar de beeldkwaliteitregels voor het plan De 
Groote Wielen. Voor de woongebieden en het bedrijventerrein worden afzonderlijke 
beeldkwaliteitplannen opgesteld. Ter toetsing zijn echter wel de algemene welstands-
criteria die voor ieder bouwwerk gelden uit de welstandsnota van toepassing. Deze 
algemene criteria worden door de welstandscommissie als argumentatie gebruikt 
voor ieder welstandsadvies. De algemene welstandscriteria dienen tevens als inspira-
tiebron voor ontwerpers en opdrachtgevers.

4.1 Welstandsniveau
In De Groote Wielen wordt bij de uitwerking van de verschillende deelgebieden een 
hoog ambitieniveau nagestreefd. Dit ambitieniveau wordt beschreven in zowel het 
globale stedenbouwkundige plan als 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 begelei-
den en die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van een beeldkwaliteitplan. De 
verwachting is dat De Groote Wielen onder het reguliere welstandsbeleid van de 
welstandsnota gaat vallen. 

4.2 Stadsbeeld
Het gebied van Broekland-zuid valt niet binnen de invloedszone van een van de, in 
welstandsnota opgenomen, cultuurhistorisch elementen, verbin- dingsassen, hoofd-
verkeersroutes, recreatieve routes, morfologische hoofdstructuur of waterelementen.

4.3 Beschrijving welstandsgebied Broekland-zuid

Hoofdopzet
Het Uitwerkingsplan Broekland-zuid wordt aan de westzijde begrensd door de Vliet-
dijkzone en aan de oostzijde door De Watertuinen. Aan de noordzijde grenst Broek-
land-zuid aan de hoge ring en aan de waterplas

Broekland-zuid wordt een ‘natte buurt’ in een natuurlijke omgeving, introvert en 
informeel van sfeer. De buurt wordt doorsneden met een stelsel van natuurlijk 
ingerichte, moerasachtige groenstroken van 20 tot 30 meter breed, de zogenaamde 
broeken. De dichtheid is 25 tot 35 woningen per hectare bruto, bebouwing in 2 tot 4 
lagen, met stedenbouwkundige/architectonische accenten op markante plekken. In 
het voorzieningencluster aan de noordzijde van Broekland wordt gebouwd in 3 tot 8 
lagen. Het voorzieningen cluster ligt markant aan de plas en de buurtontsluitingsweg 
in oost-westelijke richting. In dit voorzieningen cluster wordt een combinatie van 
woningen met basisscholen, kinderopvang, kleinschalige commerciele functies en 
een buurtfunctie gerealiseerd. Dit bebouwingsblok dient dan ook een multifunctio-
neel karakter te krijgen. De buurt is opgebouwd uit ‘ruggen’en ‘dalen’. De ruggen 
bestaan uit parkeerstraten, terwijl de dalen bestaan uit koppelstroken. In het laagste 
deel van de drie dalen bevinden zich de ‘broeken’. Het accent ligt hier op de natuur-
lijke ontwikkeling van het groen. 

Broekland-zuid wordt ontsloten vanaf de weg ten zuiden van de lage ring die de 
verschillende woonbuurten zoals de Vlietdijk, Broekland-zuid en De Watertuinen 
met elkaar verbindt. Vanuit de aangrenzende woonbuurten is Broekland-zuid via de 
hoge ring te bereiken. Vanaf de zuidelijke ontsluitingsweg vormt de hoofdentreelaan 
de belangrijkste buurtontsluitingsweg in noordzuidelijke richting. In het westelijk 
gedeelte van de woonbuurt ontsluit een tweede laan de omliggende woningblokken 
via de hoge ring. Tussen de verschillende woongebieden liggen de koppelbeekzones, 
de zogenaamde Broeken. Op deze wijze ontstaat een woonbuurt met een relatief 
stedelijk beeld rondom de buurtontsluitingswegen en de hoge ring en relatief in-
formeel karakter rondom de Broeken. Een en ander wordt ondersteund door een 
parkeersysteem dat zorgt voor autoluwe woongebieden. Dwars door het plan loopt 
een langzaam verkeersroute die Broekland-zuid verbindt met de Vlietdijkzone en De 
Watertuinen. Deze route verbindt de verschillende woonbuurten en de broeken met 
elkaar.



Bebouwing
Voor de gehele woonbuurt worden kappen verlangd met uitzondering van enkele 
plekken in het plan waar stedenbouwkundige accenten gerealiseerd kunnen worden. 
Hierbij wordt gedacht aan het plein waar de hoofdentreelaan en de hoge ring elkaar 
kruisen. Ook bij de overgangen van de aangrenzende woonbuurten zijn stedenbouw-
kundige accenten mogelijk. 

Het stedelijke beeld rondom de buurtontsluitingswegen kenmerkt zich door lang-
gerekte gevels waarin de eventuele openingen, zijstraten en de toegangen naar de 
parkeerhoven een relatief ondergeschikt karakter krijgen. In deze wegen vormt het 

uitgegaan van een meer open verkaveling waarbij de woningen nadrukkelijk geori-
enteerd zijn op de Broeken. Met uitzondering van de noord-zuid gesitueerde par-
keerstraten vindt het parkeren voor eigen gebruik in principe plaats op privaat gebied 
en waarbij deze geparkeerde auto’s aan het zicht worden onttrokken. 

Het is belangrijk dat Broekland-zuid als woonbuurt zichtbaar is vanaf het Hooghe-
maal; hierdoor krijgt de buurt, als onderdeel van de wijk, een plaats in het Bossche 
stadslandschap. Daarom is gekozen voor een openbare rand aan de buurt, waar 
woningen met hun voorzijden op gericht zijn. Het waterelement van de lage ring zal 
bijdragen aan een aantrekkelijke zuidrand. Een andere belangrijke overweging is dat 
Broekland-zuid vanaf deze zijde ontsloten wordt. Dit betekent dat vorrkomen dient 
te worden dat de deze entree van Broekland-zuid middels de hoofdentreeland zich 
kenmerkt als een strook met informele achterkanten en private tuinen.

De auto-ontsluiting ligt centraal in de buurt met insteken naar woonstraten en 
parkeervoorzieningen binnen de bebouwingsblokken. De hoofdontsluiting in noord-

een autoluw karakter. De buurtontsluitingsweg is gekoppeld aan de hoge ring en 

forse laanbeplanting. Ze zijn gesitueerd op de overgangen van de ruggen en dalen. 
De belangrijkste langzaam verkeersroute staat loodrecht op de ruggen en dalen en 
doorkruist de broeken. Op deze plekken zijn de broeken geknikt waardoor de ruimte 
zich opent. Een bebouwingsaccent verbijzondert deze plekken. 

De strook langs de oeverzone van de centrale plas leent zich voor hogere bebouwing 
met bijvoorbeeld boven- en benedenwoningen. Voor dit gedeelte van Broekland-zuid 
wordt een apart uitwerkingsplan opgesteld.

4.4 Welstandscriteria bebouwingsthema’s
In Broekland-zuid en het voorzieningencluster zijn de volgende bebouwingsthema’s 
uit de gemeentelijke welstandsnota van toepassing: 

W8 thematische (woon)bebouwing, uitbreidingsgebied

Kenmerken

Bebouwing en omgeving
Als reactie op de woonerven uit de jaren ’70 ontstaat in de jaren tachtig een veelvor-
mige postmoderne stedenbouw en architectuur. Klassieke thema’s uit de geschiede-
nis van de stedenbouw zoals crescents (halfronde cirkels), symmetrie en straalvor-
mig gegroepeerde straten vormen de inspiratie voor de nieuwe uitbreidingswijken. 
Het creëren van een wervend, hoogwaardig woonmilieu is het uitgangspunt bij de 
thematische uitbreidingen. In toenemende mate is, in tegenstelling tot de inbrei-
dingswijken, de landschappelijke context de basis voor het stedenbouwkundig plan. 
Er is veel aandacht besteed aan de architectonische en stedenbouwkundige uitstra-
ling. Door de landschappelijke en stedenbouwkundige context in het plan te verwe-
ven worden verschillende woonmilieus onderscheiden. Het openbaar gebied en de 
woningen zijn integraal ontworpen en vormen één geheel. In de verkavelingopzet is 
gestreefd naar een helder onderscheid tussen openbaar en privé.

Bebouwing op zich
Binnen de uitbreidingen zijn verschillende woonmilieus en/of architectuurstijlen te 
onderscheiden. Er zijn diverse complexen aan de architectonische vorm van be-
bouwing te herkennen binnen de wijk. Deze complexen bestaan uit een wisselend 
aantal woningen. De complexwaarde is hierbij belangrijk, waarbij de gevelopbouw, 
dakvorm e.d. zorgen voor samenhang in de bebouwing. Verandering moeten passen 
binnen de (stijl)kenmerken, het imago en  de expressiviteit van het complex. 
In het algemeen heeft deze woningbouw een frisse en gevarieerde uitstraling. 

Materiaal, detaillering en kleur
Er is een grote variatie in architectonische vormgeving te zien. Het materiaal- en 
kleurgebruik is erg verschillend per complex en mede daardoor ook de detaillering. 
Vanwege herkenbaarheid en identiteit speelt de complexwaarde een grote rol; het 
kleur- en materiaalgebruik en de detaillering wordt hierdoor bepaald. 



Welstandscriteria :

Bebouwing en omgeving
- De architectuur en de directe openbare ruimte zijn in samenhang ontwor-  

pen. Deze dient te worden behouden

Bebouwing op zich
- De complexwaarde is bepalend voor de vormgeving van aanpassin-  

gen, toevoegingen of (ver)nieuwbouw. Veranderingen moeten passen bin-
nen de (stijl)kenmerken, het imago en de expressiviteit van het complex.

- De gevelopbouw en –indeling en de repetitie van de samenstellende ele-  
menten zijn uitgangspunt bij veranderingen, aanpassingen en toevoegin-  
gen.

Materiaal, detaillering en kleur
- Bestaand kleur- materiaal gebruik is bepalend voor de complexwaarde.   

Zij dragen wezenlijk bij aan de expressiviteit ervan en zijn uitgangspunt   
voor aanpassingen.

W9 Individuele woonbebouwing

Kenmerken

Bebouwing en omgeving
Buurten en gebieden met individuele woonbebouwing bestaat uit vrijstaande en 
twee-onder-één-kap woningen, die onderling een grote variatie vertonen. In de 
loop der jaren zijn de invloeden van diverse stedenbouwkundige, architectonische 
en markttechnische stromingen in de wijken ingebracht. De straten en buurten 
waar individuele woonbebouwing aanwezig is hebben meestal een groen en dorps 
karakter. De architectuur heeft overwegend een dorpse uitstraling. Het idee van  
projectmatige woningbouw komt in dit soort buurten niet voor. 

Het groene karakter van dit soort wijken en buurten wordt niet alleen bepaald 
door de aankleding van de openbare ruimte, maar ook door de inrichting en maat 
van de tuinen van de woningen. Over het algemeen wordt in dit soort wijken veel 
aandacht besteed aan de inrichting van tuinen. 

Bebouwing op zich
De woningen bestaan meestal uit één tot twee lagen met kap. De woningen zijn 
veelal individueel ontworpen en dateren uit verschillende tijdsperioden. Hierdoor 
heeft elke woning een eigen en herkenbaar gezicht. De variatie ontstaat door ver-
schillen in situering, stijl, vorm, kleur, materiaal, detaillering, etc. De bebouwing 
is overwegend op de openbare ruimte georiënteerd. 

Materiaal, detaillering en kleur
De oudere individuele woonbebouwing is in de meeste gevallen opgetrokken in 
bakstenen gevels en afgedekt met pannen daken. In de loop der tijd deden mo-
derne materialen hun intrede, waardoor dit beeld veranderd is. Er worden steeds 
modernere materialen toegepast. Het kleurgebruik is gevarieerd, afhankelijk van 
de toegepaste materialen. De mate van detaillering is gerelateerd aan de ontstaans-
periode van de bebouwing.

Deeltype 2  ‘wonen in samenhang’
In dit geval wordt het straatbeeld voornamelijk gevormd door de woningen ge-
zamenlijk. Het groen is niet overheersend. De inrichting van de openbare ruimte 
is relatief formeel;  in vele gevallen is sprake van een straat die begeleid wordt 
door een trottoir, aangekleed met straatbomen. In dit deeltype is er sprake van 
enige samenhang in de architectuur die wordt behaald door diverse aspecten zoals 
dakrichting, dakvorm, materiaal- en kleurgebruik in de gevel. Ook de wijze van 
situering van de woningen kan een bijdrage leveren aan samenhang. De woningen 
zijn gebouwd op minder grote kavels. Het woongebied is compacter van opzet. 
Een grote diversiteit in de verschijningsvorm van de woningen werkt veelal nega-
tief en daardoor kunnen rommelige, onsamenhangende straten ontstaan. 

Welstandscriteria

Bebouwing en omgeving
- Bouwplannen moeten passen binnen de karakteristiek van de individuele 

woning, zoals die gekenmerkt wordt door de situering, de landelijke uit  
straling en het groene karakter.

- De vorm van het perceel is leidend voor de situering en bouwmassa van   
hoofd- en bijgebouwen.

Materiaal, detaillering en kleur
- Bij aanpassingen van bestaande bouwwerken moet rekening gehouden   

worden met het bestaande kleur- en materiaalgebruik.



Aanvullende welstandscriteria

Welstandscriteria deeltype 2 ‘wonen in samenhang’
- De woning dient georiënteerd te zijn op de weg. Op straathoeken dient   

sprake te zijn van een tweezijdige oriëntatie.
- Nieuwe bebouwing dient te reageren op de kwaliteiten van de belendende 

bebouwing. Scherpe contrasten met de bestaande bebouwing in de omge-  
ving moeten worden vermeden.

- Samenhang in het bestaande straatbeeld (situering, dakvorm, dakrichting, 
kleur- en materiaalgebruik) is uitgangspunt voor veranderingen.

- In verband met het behoud van het open karakter dienen de bijgebouwen 
en uitbreidingen bij voorkeur achter het hoofdgebouw gerealiseerd te wor-
den en in ieder geval achter de voorgevelrooilijn.

- Aan de voorkant en zijkant van de woningen, gericht naar de openbare   
ruimte, zijn slechts ondergeschikte uitbreidingen, zoals erkers, dakkapellen 
en entreepartijen, toegestaan.

T1 Gestapelde (woon)bebouwing

Kenmerken

Bebouwing en omgeving
Gestapelde (woon)bebouwing heeft, gezien de omvang en uitstraling, een grote 
invloed op zijn directe omgeving. In een aantal gevallen is de gestapelde bebouwing 
een stedenbouwkundig accent binnen stad of dorp. De visuele aanwezigheid van de 
bebouwing werkt structurerend op de omgeving en is belangrijk voor de oriëntatie 
binnen en rond de kern. Er wordt in dit verband ook wel gesproken over een ‘land-
mark’.
Gestapelde bouw heeft een grote impact op de directe omgeving. Dit neemt toe naar-
mate de bebouwing hoger is. De hoofdentree is vaak extra geaccentueerd en gericht 
op de openbare ruimte. 
Door stapeling van (woon)functies kunnen parkeerproblemen ontstaan. Hiervoor 
zijn vele oplossingen bedacht. Bij gestapelde bouw tot vier lagen is het nog mogelijk 
voldoende parkeerplaats langs de straten te realiseren. Bij bebouwing hoger dan vier 
lagen wordt vaak gezamenlijk geparkeerd op een parkeerplaats. Deze kan zowel op 
het maaiveld als in een parkeergarage worden opgelost. Zeker de eerste vorm heeft 
veel invloed op het straatbeeld. 
De maat van de bebouwing is van invloed op de stedenbouwkundige opbouw en 

inrichting van de omgeving. Zeker een gebouw dat hoger is dan vier lagen werpt een 
aanzienlijke schaduw op zijn omgeving. Naast parkeerplaatsen zijn er in de directe 
omgeving van gestapelde bebouwing vaak onbebouwde terreinen die zijn ingericht 
als groenvoorziening. De openbare ruimte of de onbebouwde privé- ruimte en de be-
bouwing op zich worden vaak als één geheel gezien en wordt ook zodanig ingericht.

Bebouwing op zich
Over het algemeen kenmerkt de bouwmassa van dit type zich door zijn hoogte, maar 

Opbouw op het platte dak is toegestaan, mits overal op gelijke wijze gebeurt.
Gestapelde woningen worden over het algemeen ontsloten via een centraal stijgpunt. 
Op één of meerdere plaatsen in de gevel is een entreepartij aanwezig die de bo-
venliggende woningen ontsluiten. De woningen kunnen op verschillende manieren 
ontsloten worden: portiekontsluitingen, etageontsluitingen met centraal stijgpunt, via 
een binnenstraat of een galerij. De manier waarop de woningen worden ontsloten is 
kenmerkend voor het uiteindelijke gevelbeeld.
De gevel kenmerkt zich door een hoge mate van repetitie en verticaliteit. Uitzonde-
ringen in het ritme zijn voornamelijk te vinden rond entreepartijen en hoekoplossin-
gen.
De architectuur van de bebouwing verschilt onderling veel. Hierdoor zijn geen ge-
meenschappelijke architectonische kenmerken te benoemen. 

Materiaal, detaillering en kleur
Het materiaal- en kleurgebruik van de bebouwing verschilt onderling veel. Hierdoor 
zijn geen gemeenschappelijke architectonische kenmerken te benoemen. 

Welstandscriteria:

Bebouwing en omgeving
- De hoofdentree dient op de openbare ruimte gericht te zijn.
- De maat van het gebouw en de directe omgeving dienen op elkaar te worden 

afgestemd.
- De openbare ruimte of de onbebouwde privéruimte en de bebouwing op zich 

dienen als geheel te worden gezien en als zodanig te worden ingericht.

Bebouwing op zich
- De huidige massavorm is maatgevend voor de architectonische eenheid.
- De huidige indeling van de gevel, de ritmiek, is maatgevend.
- Aanpassingen aan de woningen dienen voor alle woningen op eenzelfde   



manier te gebeuren.
- Opbouw op het platte dak is toegestaan, mits overal op gelijke wijze ge-  

beurd.
- Extra ramen in de zijgevel zijn toegestaan, mits in overeenstemming met   

de karakteristiek van het bouwwerk

geïntegreerd
- Het verschil in karakter tussen de begane grond en de lagen erboven dient 

te worden gerespecteerd. Een andere uitstraling van de begane grond is   
mogelijk, mits passend bij de lagen erboven.

Materiaal, detaillering en kleur
- Het kleur– en materiaalgebruik binnen het complex dient op elkaar te 
worden afgestemd.

Mochten de bovenstaande welstandscriteria onvoldoende houvast bieden voor de 
planbeoordeling, dan kan terug gegrepen worden op de algemene welstandscrite-
ria uit de gemeentelijke welstandsnota.

T4 Op zichzelf staande bebouwing

Kenmerken

Bebouwing en omgeving
Gebouwen binnen dit type zijn centraal gelegen binnen een wijk of kern en heb-
ben een individueel karakter. Zij onttrekken zich vaak aan de stedenbouwkundige 
context van de omliggende wijk. Voorbeelden zijn kerken, scholen, wijkgebou-
wen, dokterspraktijken e.d. Door de centrale ligging en het individuele karakter 
zijn de gebouwen goed herkenbaar en belangrijk voor de oriëntatie. De bebou-
wing en de openbare ruimte in de directe omgeving zijn als één geheel ontwor-
pen. De bebouwing is op de openbare ruimte georiënteerd. De bebouwing en de 
openbare ruimte in de directe omgeving worden als één geheel gezien en worden 
ook zodanig ingericht.

Bebouwing op zich
De architectuurstijl is verschillend, afhankelijk van de periode waarin deze 
gebouwd zijn en welke functie er gehuisvest wordt. De bebouwingsstructuur is 
open; de bebouwing is vrijstaand of in een klein aantal gevallen geschakeld. Aan-
passingen aan de bebouwing dienen ondergeschikt te zijn aan de gevel als geheel.

Materiaal, detaillering en kleur
Het materiaal- en kleurgebruik verschilt per object en hangt nauw samen met de 
periode waarin het gebouwd is en de soort functie die gehuisvest wordt. In som-
mige gevallen wordt gebruik gemaakt van moderne materialen en felle kleuren. 

Welstandscriteria

Bebouwing en omgeving
- De openbare ruimte in de directe omgeving van de gebouwen en de   

bebouwing op zich dienen als geheel te worden gezien en ook zodanig te   
worden ingericht.

- De gebouwen dienen op de openbare ruimte gericht te zijn.

Bebouwing op zich
- Aanpassingen aan de bebouwing dienen ondergeschikt te zijn aan de   

gevel als geheel en aan te sluiten op de architectonische uitstraling.
- De hoofdmassa dient als uitgangspunt.

Materiaal, detaillering en kleur
- Bij aanpassingen van bestaande bouwwerken is het bestaande kleur- en   

materiaalgebruik het uitgangspunt.
- Materiaal- en kleurgebruik dienen bij te dragen aan de herkenbaarheid   

van de bebouwing.




