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BEELDKWALITEITSPLAN
  DE NIEUWE BRUGGEN OVER DE DIEZE EN ANDERE CIVIELTECHNISCHE KUNSTWERKEN RONDOM SPOOR EN MAGISTRATENLAAN
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INTRO
De gemeente ‘s-Hertogenbosch en ProRail willen een aantal nieuwe bruggen 
over de Dieze realiseren. De nieuwe brug voor auto- en fietsverkeer verbindt de 
Magistratenlaan met de Zandzuigerstraat. Drie nieuwe spoorbruggen vergroten 
de capaciteit van het treinverkeer richting Utrecht en Nijmegen. De westelijke 
spoorbrug zal daarbij als hoge fly-over richting Nijmegen worden uitgevoerd. 
Het project omvat tevens een toekomstige onderdoorgang ten behoeve van de 
Vogelstraat en geluidswerende voorzieningen.

De gemeente en ProRail zijn samen opdrachtgever van het beeldkwaliteitsplan. 
Het is hun wens om de inpassing en vormgeving van bruggen, geluidsschermen 
en andere civiel-technische kunstwerken op elkaar af te stemmen, zodat 
er een samenhangend en duurzaam beeld ontstaat. De ambitie is hoog. De 
voorgestelde infrastructuur is onderdeel van een beeldbepalende LIJN in de 
stad. De nieuwe bruggen markeren de ONTMOETING tussen verschillende 
herstructureringsgebieden rondom de Dieze. Deze gebieden vormen samen dé 
ontwikkelingsopgave van ‘s-Hertogenbosch, in omvang vergelijkbaar met het 
Paleiskwartier.

Het beeldkwaliteitsplan bestaat uit een aantal onderdelen. In AMBITIE! worden 

Het beeldkwaliteitsplan bestaat uit een aantal onderdelen. In AMBITIE! worden 
de belangrijkste uitgangspunten met betrekking tot stedelijke ontwikkeling en 
ruimtelijke kwaliteit op een rij gezet. INSPIRATIE! toont twee voorbeelden die 
laten zien wat de impact van zorgvuldig en met lef vormgegeven infrastructuur 
kan zijn. Deze voorbeelden vormden een inspiratiebron voor een reeks 
ontwerpverkenningen. De resultaten van deze verkenningen zijn in SCHOONHEID! 
gebundeld. De belangrijkste lessen zijn vertaald in criteria waarmee toekomstige 
ontwerpvoorstellen kunnen worden getoetst: DOEN!

Het beeldkwaliteitsplan is ontwikkeld in een projectgroep met vertegenwoordigers 
van de gemeente en ProRail. De ideeën zijn verder uitgewerkt door Marius van den 
Wildenberg Architecten uit ‘s-Hertogenbosch en Andries Geerse stedenbouwkundige  
bv uit Rotterdam.

            13 juni 2011
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ENTREE VAN DE STAD 
AMBITIE: LIJN
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De scheiding tussen ‘voor het spoor’ en ‘achter het spoor’ is van oudsher in 
veel steden aanwezig. ‘s-Hertogenbosch wil deze scheiding opheffen. Speerpunt 
daarbij is de ontwikkeling van het prestigieuze Paleiskwartier. De -strak langs de 
spoorlijn gesitueerde- Magistratenlaan is hiervan een belangrijk onderdeel. Het 
deel tussen Paleiskwartier-Zuid en het NS-station en de zuidelijke aansluiting op 
de Randweg zijn gereed. In noordelijke richting gaat de Magistratenlaan nu nog 
over in de Parallelweg die, ter hoogte van de Paardskerkhofweg, afbuigt naar de 
Brabanthallen en Diezekade.

Bij de aanleg van de Magistratenlaan is gekozen voor een klassiek vormgegeven 
straatprofiel. Het trottoir en de groene middenberm tussen de rijbanen zijn relatief 
smal. Er staat een enkele rij bomen, waar de gemeente graag een complete 
laanbeplanting had gewild. Maar de ruimte daarvoor ontbrak. Tussen laan en 
spoor ligt een -met hekken omzoomde- parkeerstrook van NS. Van een positieve 
wisselwerking tussen de stad en haar trein is hier dan ook onvoldoende sprake. 
Integendeel, de ambitie om de barriérewerking van het spoor ongedaan te maken 
lijkt hier in het tegendeel om te slaan.

HUIDIGE SITUATIE

De gemeente acht het doortrekken van de Magistratenlaan over de Dieze essentieel 
voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad. Deze nieuwe ontsluiting 
biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om de verkeersdruk op de Diezebrug en in het 
centrum van ‘s-Hertogenbosch te verminderen. De nieuwe Parallelweg, ook wel 
verlengde Magistratenlaan genoemd, krijgt 2 X 1 rijbanen met een fietsvoorziening. 
Het is geprojecteerd op het in onbruik geraakte spooremplacement tussen het 
expeditieknooppunt en de spoorbrug. Ten zuiden van de Dieze is de situering 
van de verlengde Magistratenlaan redelijk uitgekristalliseerd. Discussies hebben 
hier vooral betrekking op vormgeving en techniek, zoals de exacte hoogteligging 
in relatie tot de lengte van de hellingen. Ten noorden van de Dieze spelen nog 
meer principiële discussies. Wordt bijvoorbeeld gekozen voor een min of meer 
tijdelijke en indirecte aansluiting op de Zandzuigerstraat? Of wordt gekozen om 
voor te sorteren op het lange termijn perspectief, waarbij de Magistratenlaan -
na de aansluiting op de Zandzuigerstraat- verder wordt doorgetrokken langs het 
spoor? Een dergelijke route ontlast de Orthenseweg, zodat Orthen-Links en Orthen-
Rechts weer een ongedeeld Orthen kunnen worden. De keuze voor de definitieve 
aansluitingsvariant valt evenwel buiten de scope van dit beeldkwaliteitsplan.

ONTWIKKELING



           WELKOM IN 
     ‘S-HERTOGENBOSCH!

           WELKOM IN 
     ‘S-HERTOGENBOSCH!

           WELKOM IN 
     ‘S-HERTOGENBOSCH!
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‘s-Hertogenbosch begint op het station of...

De stedelijke ontwikkeling is nu nog vooral zichtbaar in het Paleiskwartier. Het 
gebied rondom de Dieze oogt daarentegen als een stadsrand. Maar dat blijft niet 
zo. Het gebied zal zich op termijn ontwikkelen tot een echte entree van de stad. 
Welkom in ‘s-Hertogenbosch!

...als je de Dieze oversteekt!
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De nieuwe auto- en fietsbrug in de verlengde Magistratenlaan komt naast nieuwe 
spoorbruggen te liggen. ProRail heeft hiervoor een referentieontwerp gemaakt (zie: 
hoofdstuk SCHOONHEID!). De westelijke spoorbrug zal als hoge fly-over richting 
Nijmegen worden uitgevoerd. Het ontwerp van de bruggen houdt rekening met een 
in de toekomst geplande onderdoorgang in de Vogelstraat die als by-pass tussen 
Zandzuigerstraat en Orthenseweg gaat fungeren. 

De vergroting van de spoorcapaciteit heeft tot gevolg dat er extra geluidswerende 
voorzieningen nodig zijn. Bij nieuwe ontwikkelingen in bijvoorbeeld het 
Paleiskwartier wordt dit probleem in de gevel en/of door zonering opgelost. 
Separate schermen langs het spoor zijn alleen bij oudere woningen en andere 
geluidsgevoelige bestemmingen nodig. De plannen voorzien onder andere in een 
geluidsschermen bij de Maijweg (hoogte: 5 meter), Parallelweg (2 meter), Orthen 
Noord (4,5 meter) en van Rijckevorsel van Kessellaan (2-3 meter). De locaties 
staan aangegeven op de bijgevoegde kaart op pagina 25  

De Magistratenlaan en het spoor trekken samen een beeldbepalende ‘‘Lijn’’ door de 
stad. Deze “lijn” verbindt een groot aantal projecten met elkaar. Ook hiervoor geldt 
dat de ontwikkelingen ten zuiden van de Dieze, zoals Paleiskwartier, Boschveld en 
Brabanthallen, verder zijn uitgekristalliseerd dan de projecten aan de overkant van 
de rivier. Deze projecten zetten daarom -wat de aanpak van infrastructuur betreft- 
de toon. Dat betekent dat bestaande en nieuwe infrastructuur zorgvuldig wordt 
ingepast in het stedelijk weefsel, waarbij het samenspel tussen landschap, route, 
programma én bebouwing centraal staat.

De ideevorming voor de Kop van ‘t Zand en Ertveld bevinden zich in een 
verkennende fase. Beide gebieden ogen nu nog als een ‘wasteland’, maar vormen 
op termijn ‘het goud van de stad’. Bossenaren hebben, mede dankzij de prachtige 
Verkadefabriek, de stoere charme van de Kop van ‘t Zand ontdekt. Ertveld kan 
uitgroeien tot een landschappelijke verbinding tussen binnenstad en de plas. 
Maar het zijn geen gemakkelijke ontwikkelingen. De praktische bezwaren zijn 
legio. Nieuwe infrastructuur mag dan ook geen nieuwe belemmeringen opwerpen. 
Integendeel, het moet ‘robuust’ zijn, dus anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en 
geen nieuwe hinder of andere beperkingen veroorzaken.
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De nieuwe Parallelweg is primair een verkeersweg of... ...een lommerrijke route = verlengde Magistratenlaan! 

‘s-Hertogenbosch zet in op een -bijna klassiek- samenspel tussen landschap, route, 
programma én bebouwing. Die aanpak is richtinggevend. Nieuwe infrastructuur 
mag niet losslaan van de stad, maar moet zich op een vanzelfsprekende manier 
voegen in het stedelijk weefsel.



MAGISTRATENLAAN SPOOR? MAGISTRATENLAAN

11

Deze stad is trots op haar treinen. Toch gaan die vaak schuil achter parkeren, 
hekken ed. Dit vraagt om een robuuste oplossing die de relatie tussen stad en 
infrastructuur herstelt én toekomstige ontwikkelingen ter weerszijden van de 
spoorlijn mogelijk maakt.

Tussen spoor en laan ontstaat een strook niemandsland of... ...wordt robuust en samenhangend vormgegeven!
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HART WATERKWARTIER 
AMBITIE: ONTMOETING 
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De Dieze toont zich op luchtfoto’s als een prachtige landschappelijke structuur. Op 
maaiveld valt dat echter een beetje tegen... De noordelijke -nagenoeg volledig 
geprivatiseerde- oever oogt als een rommelig wasteland. De recreatieve en 
ecologische waarde is nu nog nihil. De zuidelijke oever heeft meer dynamiek en 
kwaliteit. De industriële fabriekspanden & silo’s in de Kop van ‘t Zand zijn weliswaar 
versleten, maar spreken wél tot de verbeelding en vragen om hergebruik. De 
veelomvattende vernieuwing van Boschveld is reeds gestart, evenals de restauratie 
en uitbreiding van de Brabanthallen.

De verbindingen over en langs de rivier zijn matig tot slecht. Wandelaars en 
fietsers zijn aangewezen op de verderop gelegen Diezebrug. Op de noordelijke 
oever ontbreekt, mede door het aanwezige bruggenhoofd dat de doorgang 
blokkeert, een recreatieve route langs het water. De Veemarktweg verbindt 
weliswaar de Kop van ‘t Zand met de Brabanthallen, maar de ruimtelijke kwaliteit is 
hier ver onder de maat. De bestaande spoorbrug is laag en er is weinig ruimte voor 
wandelen en fietsen. Brede kolommen en aanvaarconstructies blokkeren het zicht 
op het water. Het gebied voelt mede daarom als een optelsom van barriéres.

HUIDIGE SITUATIE

De aanstaande omlegging van de Zuid-Willemsvaart maakt de weg vrij voor de 
Dieze als recreatieve vaarroute. De -door de gemeente- gewenste landschappelijke 
ontwikkeling van de noordoever is een kwestie van de lange adem. De realisering 
van nieuwe bruggen vormt in dat licht een kans én een bedreiging. Worden het 
min of meer kopieën van de bestaande spoorbrug, dus op een dijk en met een 
bruggenhoofd tot in het water, dan ontstaat er een permanente blokkade. Wordt 
wél rekening gehouden met de landschappelijke, ecologische en recreatieve 
hoofdstructuur, dan vormen de nieuwe bruggen wellicht een veelbelovend begin 
van de groen-blauwe transformatie. De bestaande spoorbrug blijft in dat geval 
nog wel een blokkade. De zuidelijke oever ontpopt zich de komende jaren tot een 
boeiende melange van cultuur, creativiteit en industrieel erfgoed (Kop van ‘t Zand), 
sociale en ruimtelijke vernieuwing (Boschveld) en leisure (Brabanthallen). Dit is 
de kans om op de zuidelijke oever verblijfswaarde te creëeren en verbindingen 
te leggen met de stad. In elk gebied wordt op een andere manier met de Dieze 
omgegaan. De voormalige fabrieken en silo’s leggen ‘als vanzelf’ de relatie met 
het water. De plannenmakers in Boschveld introduceren het Waterkwartier als 
één van de thema’s in de vernieuwing. De ontwikkeling van de Brabanthallen lijkt 
zich wat van de rivier af te keren; het zwaartepunt ligt hier bij de achtergelegen 
Industriehaven.

ONTWIKKELING
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De Dieze is een ‘sloot’ of... ...een landschappelijke structuur!

De Dieze is op deze plek in de stad allesbehalve een aantrekkelijke rivier. Maar 
dat kan en moet veranderen! Het biedt immers een unieke kans om ook aan de 
noordkant van de binnenstad een landschappelijke, ecologische en recreatieve 
uitloop naar het buitengebied te creëeren.  
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De veelkleurigheid van deze ontwikkelingen is een kracht, maar ook een zwakte. De 
kracht ligt in de diversiteit en de mogelijkheid om in te spelen op de ‘couleur local’. 
Daar staat tegenover dat de afzonderlijke gebieden relatief klein zijn, waardoor het 
moeilijk is om voldoende kritische massa en een sterke identiteit te creëeren. Dit 
probleem wordt versterkt door de aanwezige barriéres in het gebied. Zouden deze 
er niet (of in mindere mate) zijn, dan zou men realiseren dat ‘s-Hertogenbosch hier 
werkt aan een herstructureringsopgave van circa 30 hectare, vergelijkbaar met de 
omvang van het Paleiskwartier. De gemeente onderkent dit probleem. Zij acht de 
bestaande NS-passage en stationstunnel onvoldoende als verbinding tussen oost en 
west. De gemeente zet daarom in op de realisering van de Ponte Palazzo tussen de 
historische binnenstad en Paleiskwartier-Zuid. Het wijkplan Boschveld presenteert 
daarnaast de noordelijk gelegen tegenhanger. Deze Ponte Grasso verbindt -over het 
spoor- de Brabanthallen, Grasso en Verkadefabriek met elkaar. Maar hiervoor zijn 
geen financiële middelen gereserveerd; het is een optie voor de lange termijn. Het 
is bovendien de vraag of deze verbinding praktisch te realiseren is. De fly-over die 
ProRail gaat realiseren vormt namelijk een extra hindernis die de gebruikswaarde 
van een dergelijke brug niet ten goede komt.

Deze onzekerheid vergroot het belang van de Veemarktweg als historische en -
min of meer- gelijkvloerse verbinding tussen Brabanthallen, Boschveld, Kop van 
‘t Zand en binnenstad. Ook hiervoor geldt dat de voorgenomen realisering van 
vier nieuwe bruggen een kans én een bedreiging is. Worden het kopieën van de 
bestaande spoorbrug, dan ontstaat er een onderdoorgang die ruim 100 meter lang, 
drukkend laag en donker is. Het zicht op het water wordt in dat geval geblokkeerd 
door een woud aan kolommen. Wordt wél rekening gehouden met de omgeving, 
dan kunnen de bruggen juist een bijdrage leveren aan de samenhang, identiteit en 
verblijfskwaliteit in het gebied.     
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De projecten rond de Dieze zijn gefragmenteerd of... ...vormen een samenhangend Waterkwartier!

Het wijkplan Boschveld lanceert een sympathiek maar bescheiden Waterkwartier.   
Dit thema vraagt letterlijk om méér! Door méér samenhang tussen projecten, 
ontstaat een groot, sterk en veelkleurig Waterkwartier met méér synergie, méér 
kritische massa en -dus- méér levendigheid.   
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...zijn een aanjager voor ontwikkeling!De bruggen worden netjes ingepast of...

De bruggen liggen centraal in het Waterkwartier. Het ontwerp moet daarom 
bestaande verbindingen versterken en nieuwe ontwikkelingen mogelijk maken. 
Maar de lat ligt hoger: maak een ontwerp dat het gebied als een avontuurlijk woon 
& werk & recreatiegebied op de kaart zet!
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WESTZEEDIJK ROTTERDAM
INSPIRATIE: LIJN
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De Westzeedijk in Rotterdam heeft, net als de Magistratenlaan, een groen en asymmetrisch straatprofiel. Niet op het snijvlak stad-spoor, maar op het snijvlak stad-haven.



20

GUILLEMINS LIEGE
INSPIRATIE: ONTMOETING
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Calatrava’s station in Luik laat zien hoe een prachtige constructie een nieuw licht werpt op een versleten omgeving, een voorbeeld voor de bruggen in het Waterkwartier! 
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2 KILOMETER LANG
SCHOONHEID: LIJN
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Hekken en parkeerterreinen hinderen het zicht op het spoor. Haal deze weg en 
er ontstaat een parkstrip tussen Randweg en Dieze van bijna 2 kilometer lang! 
Dit lommerrijke ideaalbeeld met een dubbele rij bomen past bij de uitstraling 
van de Magistratenlaan, maar kent praktische bezwaren. De parkeerterreinen 
met circa 450 parkeerplaatsen zijn eigendom van NS. Het ideaalbeeld gaat er 
bovendien vanuit dat de akoestische problematiek ter hoogte van de bestaande 
woonbebouwing in Boschveld door middel van technische maatregelen op het spoor 
en/of in de gevel wordt opgelost. 

De ontwerpverkenning op de volgende bladzijde laat daarom zien hoe een 
kwaliteitsslag kan worden gemaakt mét een geluidsscherm langs het spoor. 

Sleutelwoorden daarbij zijn: groen, transparant en samenhang. Het is belangrijk 
dat er geen wir-war van gelegenheidsoplossingen ontstaat, maar dat het belang 
van de ‘lijn’ wordt onderstreept door een zorgvuldige vormgeving die aansluit op 
het beoogde ambitieniveau van de bruggen. Het mogelijke effect van deze aanpak 
is ook voor de situatie rondom de Maijweg, Magistratenlaan, van Rijckevorsel van 
Kessellaan e.o. en Orten gevisualiseerd.   

ONTWERPVERKENNING

ONTWERPIDEE

huidige situatie

lommerrijk ideaalbeeld, alleen mogelijk met akoestische maatregelen in de gevel
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Locatie

Maijweg

Parallelweg

Zandzuigerstraat

Ertveldweg

Orthen

Rijckevorsel e.o.

Rijkckevorsel e.o.

Lengte (m)

225

205

120

160

470

510

500

Schermhoogte tov BS (in m)

�

2

1

1

4,5

2

3

Ontwerprichting

stedelijk

stedelijk

gesloten/ groen

gesloten/ groen

groene buitenwijk

groene buitenwijk

groene buitenwijk

Situatie geluidsschermen
volgens tracébesluit sporen in Den Bosch



20 40 60 80 100Ertveld

Brabanthallen

Dieze

Station

Magistratenlaan

Paleiskwartier
Boschveld

Kop van het Zand
Binnenstad

Zandzuigerstraat

Vogelstraat

Noord-03-Orthen
470/4,5m

Noord-02-OrthenNoord-02-OrthenNoord-02-OrthenNoord-02-OrthenNoord-02-OrthenNoord-02-OrthenNoord-02-OrthenNoord-02-OrthenNoord-02-OrthenNoord-02-OrthenNoord-02-OrthenNoord-02-OrthenNoord-02-OrthenNoord-02-OrthenNoord-02-OrthenNoord-02-OrthenNoord-02-Orthen
90/1m90/1m90/1m90/1m90/1m90/1m90/1m90/1m90/1m

Noord-01-ZandzuigerstraatNoord-01-ZandzuigerstraatNoord-01-ZandzuigerstraatNoord-01-ZandzuigerstraatNoord-01-ZandzuigerstraatNoord-01-ZandzuigerstraatNoord-01-ZandzuigerstraatNoord-01-ZandzuigerstraatNoord-01-ZandzuigerstraatNoord-01-ZandzuigerstraatNoord-01-ZandzuigerstraatNoord-01-ZandzuigerstraatNoord-01-ZandzuigerstraatNoord-01-ZandzuigerstraatNoord-01-ZandzuigerstraatNoord-01-ZandzuigerstraatNoord-01-ZandzuigerstraatNoord-01-ZandzuigerstraatNoord-01-ZandzuigerstraatNoord-01-Zandzuigerstraat
120/1m120/1m120/1m120/1m120/1m120/1m120/1m120/1m120/1m120/1m120/1m120/1m120/1m

Oost-02-R V Kesselln Oost
500/3m

Oost-01-R V Kesselln OostOost-01-R V Kesselln Oost
510/2m510/2m

Zuid-02-ParalelwegZuid-02-ParalelwegZuid-02-ParalelwegZuid-02-ParalelwegZuid-02-ParalelwegZuid-02-ParalelwegZuid-02-ParalelwegZuid-02-ParalelwegZuid-02-ParalelwegZuid-02-ParalelwegZuid-02-ParalelwegZuid-02-ParalelwegZuid-02-ParalelwegZuid-02-ParalelwegZuid-02-ParalelwegZuid-02-ParalelwegZuid-02-ParalelwegZuid-02-ParalelwegZuid-02-ParalelwegZuid-02-ParalelwegZuid-02-ParalelwegZuid-02-ParalelwegZuid-02-ParalelwegZuid-02-ParalelwegZuid-02-ParalelwegZuid-02-ParalelwegZuid-02-ParalelwegZuid-02-ParalelwegZuid-02-ParalelwegZuid-02-ParalelwegZuid-02-ParalelwegZuid-02-ParalelwegZuid-02-ParalelwegZuid-02-ParalelwegZuid-02-ParalelwegZuid-02-ParalelwegZuid-02-ParalelwegZuid-02-ParalelwegZuid-02-ParalelwegZuid-02-ParalelwegZuid-02-ParalelwegZuid-02-ParalelwegZuid-02-ParalelwegZuid-02-ParalelwegZuid-02-Paralelweg
205/2m205/2m205/2m205/2m205/2m205/2m205/2m205/2m205/2m205/2m205/2m205/2m205/2m205/2m205/2m205/2m

Zuid-01-Maijweg
220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m220/5m

Noord-02-Orthen
90/1m

Noord-01-Zandzuigerstraat
120/1m

Oost-02-R V Kesselln Oost
500/3m

Oost-01-R V Kesselln Oost
510/2m

Zuid-02-Paralelweg
205/2m

Zuid-01-Maijweg
220/5m
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Ontwikkelingspotentie tussen Station Oost, Ertveld Noord en Vlijmenseweg 

nieuwe spoorbrug

vervangen spoorbrug

fl y-over

auto- en fi etsbrug

parkstrip

geluidsschermen
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Opbouw 
Alle geluidsschermen worden op basis van een opbouw in drie delen ontworpen. 
Daarmee ontstaat een samenhang in vormgeving in de spoorzone. Aan de zijde van 
het spoor is het sterkst sprake van continuïteit; herkenbaar voor de treinreiziger. 
Aan de buitenzijde (omgevingszijde) bestaat steeds de mogelijkheid om in te 
spelen op de kenmerken van de plek. De schermen vormen een familie met 
daarin lichte afwijkingen ( zoals in elke familie..), maar tonen in belangrijke mate 
een continuïteit over het hele gebied. De mate van variatie hangt samen met de 
omgeving.

Omgeving
Een integratie met de omgeving is een voorwaarde. Een scherm kan ook 
toegepast worden als middel om de kwaliteit te verhogen Dat betekent dat de 
vormgeving van het scherm rekening moet houden met mogelijke combinaties, 
zoals bijvoorbeeld parkeren langs het spoor ( aan de westkant van het spoor geldt 
dit in het bijzonder). Een verzachting van het harde karakter van schermen met 
begroeiïng aan de bewonerszijde is wenselijk.
Prorail stelt technische eisen aan schermen, vooral aan de binnenkant. Ook voor 
reizigers is de vormgeving van de binnenkant van schermen van groot belang.

VISIE OPBOUW GELUIDSSCHERMEN 

Inspiratie per plek:

Zicht 
Zicht over het spoor is van groot belang voor de stad. De barrièrewerking die 
van schermen uit gaat dient zo veel mogelijk te worden verzacht. Wanneer de 
schermen langs woningen komen wordt gekozen voor een vormgeving die niet 
leidt tot opsluiting, een visuele relatie tussen de woningen en het spoor is dus een 
uitgangspunt. Dat geldt trouwens ook andersom. Ook voor reizigers is een visuele 
herkenning en oriëntatie op de stad die zij binnen rijden belangrijk. Ook bij de 
bruggen speelt dit aspect een rol. 

Paleiskwartier met hedendaagse vormgeving, 
’t Zand met historische bebouwing. 
In Orthen wordt gewerkt aan plannen met nieuwe hedendaagse bebouwing. 
Aan de Ertveld zijde mag de vormgeving ook vooruitlopen op toekomstige           
ontwikkelingen. 
Bij onder andere de Muntel, is sprake van een begrenzing met begroeiïng 
(begraafplaats en groene zone) .
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Schermen zijn dus waar mogelijk transparant, het grootste belang ligt in de 
stedelijke omgeving en bij de allerhoogste schermen.

Graffiti 
Oplossingen zijn nodig om graffitispuiters te ontmoedigen: raster/gaas constructies 
(voor en achter scherm) met open delen zijn hiervoor geschikt. Groene hagen zijn 
ook een duurzame oplossing om graffiti te voorkomen. 

Technisch
o Schermen staan schuin onder een nader te bepalen hoek 
(tussen de 0-15 graden) richting het spoor.
o Modulair systeem; eenvoudig uit te breiden in hoogte en lengte

“Bouwdoos”
De schermen worden opgebouwd uit een “Bouwdoos” met daarin verschillende 
onderdelen en materiaalmogelijkheden.

De “Bouwdoos” bevat verschillende elementen waarmee de schermen kunnen 
worden opgebouwd; altijd aansluitend op de eerder genoemde gelaagde opbouw in  
delen. Locatiekenmerken bepalen mede de materiaalkeuzes. Dit Beeldkwaliteitsplan 
legt de basis vast: opbouw & mogelijkheden. De uitwerkingen per locatie zullen in 
een later stadium vanuit de “Bouwdoos”, in samenspraak met directe betrokkenen 
worden vormgegeven.

Verticale opbouw in drie delen. 
1. Gesloten plint (50 – 75 cm)
gemetselde muur, groene haag, cortenstaal of nader te bepalen gesloten materiaal.
2. Zone met ervoor én erachter een anti-graffiti constructie, een raster/gaas (tot 
hoogte +/- 3 m)
Glas of nader te bepalen gesloten materiaal in combinatie met anti-graffiti 
oplossing, mogelijk met een verder opgetrokken groene haag aan stadszijde.
3. Geheel transparante glazen zone (boven hoogte van +/- 3m).
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ONTWERPIDEE

geluidsscherm Maijweg: transparant en ‘familie’ van de andere kunstwerken langs het spoor 
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oplossing graffity-probleem: raster/ gaas pakken de glasplaat in  

in de stad: een bakstenen voet - haag - cortenstaal

in de stad: raster/ gaas met een nader te bepalen kleur 

�m

B.S
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ONTWERPIDEE

een lommerrijke Magistratenlaan (Parallelweg) met een transparant scherm en zicht op de treinen 
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in de stad: een bakstenen voet - haag - cortenstaal

2m

B.S

in de stad: raster/ gaas met een nader te bepalen kleur 
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ONTWERPIDEE

geluidsscherm Van Rijckevorsel e.o.: een gesloten scherm blokkeert het zicht op het groen aan de andere zijde van de spoorbaan 
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ONTWERPIDEE

geluidsscherm Van Rijckevorsel e.o.: een transparant scherm betrekt de overzijde bij de parkstrook en maakt het gevoelsmatig groter  
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ONTWERPIDEE

Orthen & Hambaken: een transparant scherm verzacht de impact van dit 4,5 meter hoge scherm 
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in de groene buitenwijk: het scherm “landt” in 
een haag van circa 1 tot 1.80 meter hoog 

in de groene buitenwijk: raster/ gaas met de kleur 
van de hemel (op een grijze Brabantse dag)

Dezelfde aanpak op het tracé van Rijckevorsel van Kessellaan e.o. en Orthen   

3m

B.S
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ONTWERPIDEE

variant ‘directe aansluiting Zandzuigerstraat’: nieuwe bruggen als entree van de stad
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variant tijdelijke aansluiting via (doorgetrokken) Vogelstraat ontwerp parallelweg 2e fase
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STOER ICOON!
SCHOONHEID: ONTMOETING
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Ontwerpen aan de bruggen betekent: denken in tijd. De omgeving van de Dieze 
oogt nu nog als een wasteland. Als dat zo zou blijven, dan volstaat een basic 
ontwerp. De ideeënkaart op de volgende bladzijde toont echter de legenda van het 
toekomstige Waterkwartier. Was het oorspronkelijk een bescheiden thema binnen 
het wijkplan Boschveld, nu is het Waterkwartier de overkoepelende werktitel voor 
alle korte én lange termijnontwikkelingen op en rond de rivier. De nieuwe bruggen 
liggen daar middenin. De keuzes die bij het ontwerp worden gemaakt kunnen de 
ontwikkeling frustreren of stimuleren.

ProRail heeft een basic referentieontwerp voor de nieuwe spoorbruggen 
vervaardigd. De vervolgstudie omvat 17 varianten, waarvan er 9 zijn uitgewerkt. 
Belangrijke variabelen in deze uitwerking zijn het wel/niet vervangen van de 
bestaande spoorbrug, de brugvorm, het wel/niet verbreden van de oevers en 
de maat van de overspanning. Het beeldkwaliteitsplan toont de varianten die de 
belangrijkste keuzes illustreren, variërend van ‘basic’ tot ‘icoon’. Voor een volledig 
overzicht van alle varianten wordt verwezen naar de variantenstudie, waarin tevens 
de technische details en beoordeling zijn opgenomen.       

ONTWERPVERKENNING vervanging 
bestaande brug

brugvorm verbreding 
Veemarktweg

& ecozone

overspanning

0 nee trog nee 25m1
1a nee trog (bekleed) nee 25m1
1b nee trog (bekleed) ja 50m1
1c
2a
2b nee tube ja 50m1
2c nee tube ja ��m1
3a ja trog (bekleed) nee 25m1
3b ja trog (bekleed) ja 50m1
3c
4a
4b ja tube ja 50m1
4c ja tube ja ��m1

��m1
25m1

��m1
25m1

zijn komen te vervallen

zijn komen te vervallen

�a nee rond (bekleed) nee 25m1
�b nee rond (bekleed) ja 50m1
�a ja rond (bekleed) nee 25m1
�b ja rond (bekleed) ja 50m1
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Eko Wonen Compact wonen de oever

Festivalkwartier Stadscampus

Dieze

Orthenseweg

Diezebrug

Brabanthallen

40



Een droom voor de lange termijn: 
ecologisch wonen & ondernemen in 
een natuurlijke omgeving. De Dieze als 
recreatieve wandel-, fi ets- en vaarroute 
tussen het open landschap en de 
historische binnenstad.

Festivalkwartier De Oevers Stadscampus Eko Wonen

De Veemarktweg als onderdeel van 
een volwaardig verblijfsgebied, waar 
de auto te gast is. Boschveld én 
Brabanthallen keren zich hier naar de 
Dieze met een plein voor festivals, 
horeca en watersport.

Bossenaren hebben, mede dankzij 
de prachtige Verkadefabriek, de 
stoere charme van de Kop van het 
Zand ontdekt. De onweerstaanbare 
combinatie van cultuur, creativiteit en 
industrieel erfgoed.

Ruimte maken! Door wonen, werken 
en voorzieningen compact te clusteren, 
ontstaat er weer groene oevers langs 
de Dieze. En wat een uitzicht: de 
citadel, de stoere silo’s van Koudijs en 
de nieuwe bruggen!
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Ontwikkelingspotentie in het toekomstige Waterkwartier. Hier ligt een grote opgave voor ‘s-Hertogenbosch!
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huidige situatie (doorsnede ter hoogte van Veemarktweg) referentieontwerp

variant 2C variant 4C; inclusief realisering toekomstige spooruitbreiding richting Utrecht
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huidige situatie (zicht Veemarktweg richting Brabanthallen) referentieontwerp; bestaande spoorbrug plus nieuwe spoor- en autobruggen

variant 2C; nieuwe bruggen als beeldbepalende ‘tube’ met grote overspanning variant 4C; als variant 2C, maar dan met vervanging bestaande spoorbrug

ONTWERPIDEE
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BRUGGEN DIE DE STAD VERANDEREN: ROYAL ALBERT BRUG, PLYMOUTH
SPOORBRUG, 1859, 670M, ISAMBARD KINGDOM BRUNEL
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BRUGGEN DIE DE STAD VERANDEREN: ERASMUSBRUG, ROTTERDAM
AUTO- EN TRAMBRUG, 1996, 802M, BEN VAN BERKEL
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huidige situatie (zicht vanuit onderdoorgang) referentieontwerp

variant 2C variant 4C

ONTWERPIDEE
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huidige situatie (zicht Veemarktweg richting Kop van het Zand) referentieontwerp

variant 2C variant 4C

ONTWERPIDEE
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SAMENHANG
DOEN: LIJN



           WELKOM IN 
     ‘S-HERTOGENBOSCH!

           WELKOM IN 
     ‘S-HERTOGENBOSCH!

De stedelijke ontwikkeling is 
nu nog vooral zichtbaar in het 
Paleiskwartier. Het gebied rondom 
de Dieze oogt daarentegen als 
een stadsrand. Maar dat blijft 
niet zo. Het gebied zal zich op 
termijn ontwikkelen tot een echte 
entree van de stad. Welkom in ‘s-
Hertogenbosch!

‘s-Hertogenbosch zet in op een 
-bijna klassiek- samenspel tussen 
landschap, route, programma 
én bebouwing. Die aanpak 
is richtinggevend. Nieuwe 
infrastructuur mag niet losslaan 
van de stad, maar moet zich op een 
vanzelfsprekende manier voegen in 
het stedelijk weefsel.

Deze stad is trots op haar treinen. 
Toch gaan die vaak schuil achter 
parkeren, hekken ed. Dit vraagt om 
een robuuste oplossing die de relatie 
tussen stad en infrastructuur herstelt 
én toekomstige ontwikkelingen 
ter weerszijden van de spoorlijn 
mogelijk maakt.

MAGISTRATENLAAN
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De ambities uit het hoofdstuk 
ENTREE VAN DE STAD hebben 
betrekking op het stedelijk niveau. 
Zij zijn vertaald in een reeks 
criteria die betrekking hebben 
op concrete locaties. Met deze 
criteria kunnen ontwerpvoorstellen 
worden getoetst. Het gaat 
daarbij nog niet over technische 
en/of vormgevingsdetails. De 
criteria richten zich op principiële 
keuzes die een directe -en 
vaak beslissende- impact op de 
ontwikkeling van stad hebben. 

CRITERIA
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CRITERIUM 1.1

CRITERIUM 1.3

CRITERIUM 1.2

CRITERIUM 1.4

CHECK 1.3 
De Magistratenlaan krijgt een half 
groen profiel of...

...een lommerrijke inrichting met 
meerdere bomen!

CHECK 1.4 
Hekken en auto’s blokkeren het zicht 
op de trein of...

...verdwijnen! Zorgvuldig inpassen is 
second best.

CHECK 1.2
De bruggen ogen als neutrale 
infrastructuur of...

...zijn bijzonder en een aanjager voor 
ontwikkeling!

CHECK 1.1 
De ‘rechte lijn’ van de laan stopt bij 
de Dieze of...

...wordt doorgetrokken tot aan de 
Zandzuigerstraat!
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CRITERIUM 1.5

CRITERIUM 1.6

CRITERIUM 1.8

CRITERIUM 1.7

CHECK 1.5 
Voor elk probleem een los hek, 
scherm ed. of... 

...streven naar geïntegreerde 
oplossingen!

CHECK 1.7 
Alle schermen zijn hetzelfde of... ...passen zich binnen een continuïteit 

aan: in de stad versus groene 
buitenwijk!

CHECK 1.8 
De schermen volgen in afmeting 
strikt de norm of...

...beëindigingen, overgangen en 
uitbreidingen zijn als onderdeel van 
de ‘‘Bouwdoos’’ specifiek ontworpen!

CHECK 1.6
Hoge geluidsschermen blokkeren het 
zicht of... 

...worden transparant en gewaarborgd 
tegen graffiti: de trein hoort bij de stad! 
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TOEKOMSTWAARDE
DOEN: ONTMOETING



De Dieze is in de huidige situatie 
allesbehalve een aantrekkelijke 
rivier. Maar dat kan en moet 
veranderen! Het biedt immers 
een unieke kans om ook aan de 
noordkant van de binnenstad een 
landschappelijke, ecologische 
en recreatieve uitloop naar het 
buitengebied te creëeren.  

Het wijkplan Boschveld lanceert 
een sympathiek maar bescheiden 
Waterkwartier. Dit thema vraagt 
letterlijk om méér! Door méér 
samenhang tussen projecten, 
ontstaat een groot, sterk en 
veelkleurig Waterkwartier met méér 
synergie, méér kritische massa en 
-dus- méér levendigheid.   

De bruggen liggen centraal in het 
Waterkwartier. Het ontwerp moet 
daarom bestaande verbindingen 
versterken en nieuwe ontwikkelingen 
mogelijk maken. Maar de lat ligt 
hoger: maak een ontwerp dat het 
gebied als een avontuurlijk woon-, 
werk- en recreatiegebied op de kaart 
zet!
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De ambities uit het hoofdstuk 
HART WATERKWARTIER hebben 
betrekking op het stedelijk niveau. 
Zij zijn vertaald in een reeks 
criteria die betrekking hebben 
op concrete locaties. Met deze 
criteria kunnen ontwerpvoorstellen 
worden getoetst. Het gaat 
daarbij nog niet over technische 
en/of vormgevingsdetails. De 
criteria richten zich op principiële 
keuzes die een directe -en 
vaak beslissende- impact op de 
ontwikkeling van stad hebben. 

CRITERIA



WONEN
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CRITERIUM 2.1

CRITERIUM 2.3

CRITERIUM 2.2

CRITERIUM 2.4

CHECK 2.1 
De passage onder de bruggen blijft 
minimaal of...

...wordt op beide oevers substantieel 
verbreed!

CHECK 2.2 
De bestaande spoorbrug bepaalt de 
vrije hoogte of...

...alle bruggen worden waar mogelijk 
opgetild!

CHECK 2.3 
De bruggen zijn ‘troggen’ met veel 
kolommen of...

...een constructie met zo groot 
mogelijke overspanningen!

CHECK 2.4 
Het verkeer rijdt over een open 
constructie of... 

...in een “halve pijp” die ontwikkeling 
mogelijk maakt. 
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CRITERIUM 2.5

CRITERIUM 2.7

CRITERIUM 2.6

CRITERIUM 2.8

CHECK 2.6 
Er ontstaat een bonte collage van 
bruggen of... 

...een samenhangende serie uit één 
ontwerphand!

CHECK 2.7 
Het ontwerp van de bruggen staat op 
zichzelf of... 

...speelt met het industriële karakter 
van de omgeving!

CHECK 2.5 
De bruggen vormen een gesloten 
pakket of...

...een vrije compositie die licht & 
lucht doorlaat!

CHECK 2.8  
De onderkant van de brug is no-
nonsense of...

...is een wezenlijk onderdeel van de 
ontwerpopgave!
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