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gebied Meerendonk gezien vanuit  het zuidwesten
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  1. Inleiding
De aan de Meerendonk grenzende Gestelse buurt is aangewezen als 
aandachtsgebied in het kader van de gebiedsgewijze aanpak van het 
Grote Stedenbeleid (GSB). Het stedenbouwkundig plan voor de Ge-
stelse buurt heeft een typische stempelstructuur, zoals die in de jaren 
’50 gebruikelijk was voor dit soort uitbreidingen. 
Het draagvlak voor buurt- en wijkvoorzieningen in de Gestelse buurt is 
gezien de geringe omvang van de buurt, zo’n 530 woningen, gering. 
De fysieke maatregelen in het kader van GSB richten zich voorname-
lijk op het opknappen van het bestaande woningbestand en het herin-
richten van de openbare ruimte. 
In het woonbeleid van de gemeente ’s-Hertogenbosch wordt bij de 
bouw van woningen in en bij verdichtingslocaties uitgegaan van een 
strategische toevoeging aan de voorraad in deze bestaande buurten 
of wijken. Deze toevoeging moet er toe leiden dat er een grotere mate 
van differentiatie van het woningbestand in de buurt ontstaat. Een en 
ander betekent dat woningbouwontwikkelingen in de uitbreiding van de 
Gestelse buurt (Meerendonk) er toe moet leiden dat er een woonge-
bied wordt ontwikkeld dat in zichzelf een duidelijke samenhang heeft 
en tegelijkertijd voldoende aanknopingspunten bezit t.b.v. een afgewo-
gen integratie met (en opkrikken van) de bestaande woonbuurt.
Het gebied Meerendonk is opgenomen in het Lokaal Akkoord woning-
bouwproductie en herstructurering ’s-Hertogenbosch. 

De stadszijde van de nieuwe uitbreiding wordt grotendeels gevormd 
door de Gestelse buurt. De Gestelseweg (onderdeel stadsring) snijdt 
de woonbuurt af van de wijk Zuid, waardoor de buurt vrij geïsoleerd is 
komen te liggen van de wijk Zuid. De bebouwing in de Gestelse buurt 

Ligging in groter verband

  Zuid

  Binnenstad

  A2

  Zuid
  Meerendonk

  Gestelse buurt
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behoort tot de eerste geïndustrialiseerde woonbebouwing in onze 
stad. Over het algemeen is er hier sprake van een sobere architectuur, 
gericht op een snelle productie. Snelle bouw in hoog tempo is in deze 
buurten veelal ten koste gegaan van de individuele kwaliteiten van de 
woonbebouwing. 
Ook het woningbestand is erg eenzijdig van samenstelling. De buurt 
bestaat vrijwel geheel uit goedkope huurwoningen en portiek- en ga-
lerijflats zonder lift. Het voorzieningenniveau is laag en een draagvlak 
voor winkels ontbreekt.

Bestaande situatie
Ten oosten van de Gestelse buurt bevinden zich nog laaggelegen 
landbouwgronden, grotendeels in gebruik als informeel trapveld, voor 
buurtvoorziening en dierenverblijf. Daarachter, richting A2, bevindt zich 
een grote groene heuvel van de afgedekte afvalberg die zich midden 
in de Meerendonk bevindt. Deze heuvel vormt een sterk contrast met 
de lage ligging van het gebied, waarin de uitbreiding van de Gestelse 
buurt is geprojecteerd.  
De noordwesthoek van de Meerendonk wordt bepaald door het sterk 
verouderde bedrijventerrein Zuid. Op dit bedrijventerrein bevindt zich 
enige watergebonden bedrijvigheid, waaronder de Betonmortelcen-
trale met fabriek en de margarinefabriek van Campina. Verder zijn hier 
diverse kleinere bedrijfsunits, al dan niet met bedrijfswoningen geves-
tigd. Enkele hiervan zijn recent opgeknapt. Ten zuiden van de Pie-
ter Langendijksingel en ten noorden van de Gestelse buurt staat het 
langgerekte voormalige scholencomplex Laborel, thans in gebruik als 
peuterspeelzaal, kinderopvang alsmede voor kleine bedrijven en kan-
toren. Oostelijk van Laborel ligt aan de onderkant de Poeldonkweg en 
aansluitend op de Gestelseweg een klein woonwagencentrum en een 
zendmast. Direct ten noorden van het geplande woongebied bevindt 
zich het wijkonderkomen Poeldonk. Ten zuiden daarvan op het voor 
wonen aangewezen gebied bevindt zich een verwilderd stukje natuur 
dat zich uitstrekt langs de oevers van de in onbruik geraakte ijsbaan 
ten oosten van het wijkonderkomen. Daarnaast bevinden zich aan de 
grenzen van het woongebied nog diverse “stadsbedrijven”, waaronder 
een milieustraat en een composteringsbedrijf.   

 

Zuid, de Gestelse buurt en het 
toekomstig woongeied Meeren-
donk

 woonwagencentrum

 wijkonderkomen

 milieus-

 voorm. ijsbaan

 bedrijvigheid

 compostering

 Golfterrein

 toekomstig
 woongebied

 Pettelaarpark 

traat
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2. Ontwikkeling
Het ontwikkelingsgebied van de Meerendonk is in feite in vijf gebieden 
te onderscheiden: 

Uitbreiding Gestelse buurt 
Bedrijvenzone langs A2
Hergebruik groenstructuren met vuilstortberg
Aanleg transferium
Verstedelijkingsas zuidoever Zuid-Willemsvaart

Dit Beeldkwaliteitsplan is met name gericht op de 1ste fase van het 
woongebied dat de uitbreiding van de Gestelse buurt vormt. Dit nieuwe 
woongebied is gesitueerd tussen de voormalige vuilstort, een gebied 
dat straks ruimte zal moeten bieden voor sportvelden van de voetbal-
club BLC. De sportterreinen liggen nu nog langs de A2, maar zullen 
bij verplaatsing centraal in het gebied van de Meerendonk komen te 
liggen en derhalve dicht bij het nieuwe woongebied en de Gestelse 
buurt. 
Het oudste en zuidelijk gedeelte van deze afvalberg is inmiddels ge-
heel afgewerkt en hierop is reeds een kleine stedelijke golfbaan aan-
gelegd in een aantrekkelijke, parkachtige setting. 

De ligging van het (nieuwe) woongebied, enerzijds tegen de Gestel-
se buurt en anderzijds aan de sportvelden, noodzaakt tot een goede 
aanhechting aan beide gebieden. De Gestelse buurt geeft daartoe de 
ruimte.
 
Met name de rug aan rug structuur in het stempel in het oostelijke 
gedeelte van de Gestelse buurt biedt kansen om het nieuwe woonge-
bied door middel van een fijnaderig web van verkeers- en langzaam 
verkeersroutes met de bestaande buurt te verbinden. 

1.
2.
3.
4.
5.

Ontwikkelingsvisie Meerendonk (totaal gebied)
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De as in het verlengde van de Zuiderparkweg / Hildebrandstraat krijgt 
in deze verbindingsstructuur een bijzondere betekenis, enerzijds is dit 
de relatie met Zuid en de Zuiderpassage en anderzijds is deze lijn 
een goede en rechtstreekse vanuit Zuid en de Gestelse buurt naar de 
sportvelden en het toekomstige bedrijvenpark. 

Om te voorkomen dat veel autoverkeer door de Gestelse buurt gaat rij-
den is gekozen het woongebied op drie plaatsen te ontsluiten. Aan de 
noordzijde op de Poeldonkweg die langs de Zuid Willemsvaart loopt. 
Dit ontsluitingspunt zal een belangrijke rol spelen in de afwikkeling van 
het verkeer, zodra de aansluiting op de A2 door middel van bruggen 
over de Zuid Willemsvaart gerealiseerd is.  
Verder een ontsluitingspunt aan de zuidzijde bij het Provinciehuis, dat 
vooral op korte termijn het meeste verkeer zal aantrekken, omdat dit 
de belangrijkste route is om het gebied te verlaten. 

En vervolgens de lijn Hildebrandstraat / Zuider-
parkweg welke zoals hiervoor al aangehaald 
een belangrijke rol en speelt in de relatie tot 
Zuid, de Binnenstad en het winkelcentrum Zui-
derpassage. 

Dit raster van lijnen vormt de basis voor de ruim-
telijke en stedenbouwkundige structuur in het 
gebied van de Gestelse buurt en haar uitbrei-
ding. De hoofd groenstructuur is hier een logisch 
gevolg van en wordt interessant gemaakt door 
de haaks op deze lijnen staande waterstructuur 
die een bijzonder element vormt in de beleving 
van de wijk.

 Belangrijke verbinding woonbuurt
 met winkelcentrum Zuiderpassage 

 Belangrijke verbinding voor
  langzaam verkeer

 voorm. ijsbaan

 sportvoorzieningen 

 school 

 Gestelse buurt
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Ruimtelijke structuur woongebied

De ruimtelijke structuur van het woongebied wordt in hoofdzaak door 
de volgende elementen bepaald:

Een verwilderd stukje natuur gelegen ten zuiden van het wijkonder-
komen en in de omgeving van de voormalige ijsbaan, dat een hoge 
natuurwaarde heeft en daardoor in het woongebied op een juiste 
manier moet worden ingepast.
De specifieke ligging van het gebied “achter de Gestelse buurt” 
en tussen de groene heuvel van de voormalige vuilstort, waar de 
sportvoorzieningen voor voor BLC hun plaats moeten krijgen. 
De verkeersstructuur en relatielijnen tussen woongebied, wijk en 
sportvoorzieningen.
De situering van een school met maatschappelijke functies in de 
nabijheid van de Gestelse buurt

Een verwilderd stukje grond in het noordelijk deel van het woongebied 
zal niet bebouwd mogen worden, omdat er hoge natuurwaarden aan-
wezig zijn. Een belemmering ten aanzien van de bebouwingsmoge-
lijkheden van het gebied maar tevens een mogelijkheid om bijzondere 
kwaliteiten aan het woongebied toe te voegen. In dit noordelijk deel is 
de groene setting van het gebied uitgangspunt. De architectuur en in-
richting van de openbare ruimte zullen ondergeschikt gemaakt dienen 
te worden aan deze groene karakteristiek. De langzaamverkeersroute 
die de rijgdraad vormt tussen het zuidelijke en noordelijke gebied en 
tevens de route vormt naar de maatschappelijke- en schoolvoorzienin-
gen, zal ter plaatse van het moerasgebied vormgegeven worden als 
een lange brug zwevend over het groen. 

1.

2.

3.

4.

De groene inrichting in het noor-
delijk deel van het woongebied.

Driebladsvaarn, aanwezig in 
het noorfelijk gedeelte van het 
woongebied
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De specifieke ligging van het gebied tussen de “groene heuvel” van de 
voormalige vuilstort en de Gestelse buurt bepaalt in hoge mate de vorm 
van het woongebied. Deze groene heuvel zal, mits openbaar toegan-
kelijk, naast een invulling voor sport- en recreatievoorzieningen voor 
de wijk een aantrekkelijke groene schakel kunnen gaan vormen tussen 
de recreatieplassen Zuid en Oost. Deze groene geledingszone in de 
Meerendonk kan onderdeel gaan vormen van een aaneenschakeling 
van grotere groeneenheden in de stad die met fiets- en wandelroutes 
met elkaar verbonden kunnen worden. 

Belangrijk in de hele ontwikkeling zijn de relatielijnen tussen het nieuwe 
woongebied, de wijk Zuid, de Gestelse buurt en de groene geledingszo-
ne met daarin de sportvoorzieningen. Vooral in de (verkeers)structuur 
van wandel en fietspaden is hieraan een bijzondere waarde gehecht. 

Een bijzonder belangrijk (koppel)element in de beleving en functio-
neren van de nieuwe woonbuurt en de Gestelse buurt is de school-
voorziening in samenhang met enkel maatschappelijke voorzieningen. 
Door deze voorzieningen is het mogelijk om de nieuwe woonbuurt te 
koppelen aan de Gestelse buurt, zodat er een buurt ontstaat met een 
voldoende samenhang om de doelstelling te verwezenlijken dat de uit-
breiding van de buurt moet leiden tot een woongebied met in zichzelf 
een duidelijke samenhang en aanknopingspunten bezit ten behoeve 
van een afgewogen integratie.

Verkavelingsvoorstel
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3. Kenmerken van architectuur
 

Traditionele stedenbouw (verkaveling, ruimtevorming) krijgt een eigen-
tijdse, moderne uitwerking in het plan voor de uitbreiding van de Ge-
stelse buurt (Meerendonk). 
In de tijd waarin de beeldcultuur sterk varieert, is herkenning en con-
tinuïteit van het architectonische beeld van bijzonder belang. Mede 
omdat deze uitbreiding slechts een kleine toevoeging is aan het be-
staande woongebied van de Gestelse buurt zullen over “het beeld 
van de Buurt” duidelijke afspraken gemaakt dienen te worden om te 
voorkomen dat er een kakofonie aan architectuurbeelden ontstaat aan 
deze oostzijde van de Gestelseweg. Er zal gezocht moeten worden 
naar thema’s, eigentijdse thema’s en duurzame thema’s, die de buurt 
bij elkaar houden. 

De bestaande Gestelse buurt wordt gekenmerkt door flauw hellende 
daken afgedekt met een rode dakpan. De gestapelde woonbebouwing 
is eenvoudig in haar vormgeving en steeds plat afgedekt. Veel voortui-
nen worden begrensd door blokhagen, wat aan de buurt een groene 
karakteristiek geeft.
Een eigen voor de Gestelse buurt kenmerkende karakteristiek zal be-
reikt kunnen worden door middel van een correlatie tussen het traditi-
onele van de bestaande buurt de hedendaagse toevoegingen en het 
groene beeld dat ons voor het gebied voor ogen staat. 
Wat betekent dit voor de Gestelse buurt en de uitbreiding daarvan?

In abstracte zin: 
vertrouwt, maar zeker niet ouderwets; verzorgt, maar niet sober of 

Stedebouwkundige stempel 1 
Gestelse buurt

Stedebouwkundige stempel 2 
gestelse buurt

Woningen met voortuin Ge-
stelse buurt

Gestapelde bouw 

links de Gestelse buurt (met rode daken) met aan de oostzijde het terrein voor het 
woongebied Meerendonk
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schamel; rustig en beschaafd, maar zeker niet saai; geen decor, maar 
vooral eigentijds.

In concrete zin betekent dit; 
moderne, eigentijdse baksteen architectuur gebaseerd op traditionele 
principes zoals:

Flauw hellende kappen (alleen bij een architectonisch of steden-
bouwkundig verbijzonderingen en / of accent kan afgeweken wor-
den); 
Rode en / of bruinrode genuanceerde baksteen is in het gebied het 
meest dominante gevelmateriaal. Om een eigentijds beeld te kun-
nen verkrijgen kunnen toevoegingen in wit, hout of zink gebruikt 
worden; 
Uitbouwen aan voor- en achterzijde;
Het metselwerk en de ramen in het hele gebied gelijk houden;
Dakbeïndigingen in het hele gebied gelijk houden.

Bouwhoogte
Het beeld wordt over het algemeen bepaald door woningen (eenge-
zinshuizen) in twee of drie lagen. Slechts op bijzondere plekken is ten 
behoeve van de herkenbaarheid een grotere bouwhoogte toegestaan. 
De hoogte van deze bebouwing zal met uitzondering aan de water-
partij aan de noordzijde, waar 6 lagen met onderbouw is toegestaan, 
nergens meer mogen bedragen dan 4 bouwlagen. 

•

•

•
•
•

flauwhellende kappen

bruinrode baksteen

metselwerk 

over het algemeen twee 
bouwlagen

flauwhellende kappen 
woningen Gestelse buurt

flauwhellende kappen
woningen Zuid I (bossche school Zuid I)
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4. Architectonische elementen

Hoeken
Om de sfeer te bereiken die in de uitbreiding van de Gestelse buurt 
wordt voorgestaan zullen de hoeken (zoveel mogelijk) gesloten uitge-
voerd dienen te worden. Ook zal het steeds zo moeten zijn dat het 
“gezicht” van de woning altijd gericht is op de belangrijkste openbare 
ruimte, met andere woorden over het algemeen een tweezijdige oriën-
tatie bij hoeksituaties.
De meest belangrijke hoeken, zijn in dit plan te vinden bij de assen die 
vanuit de Gestelse buurt het nieuwe woongebied inprikken. Deze hoe-
ken dienen volledig gesloten uitgevoerd te worden. De andere hoeken 
kunnen een gesloten karakteristiek krijgen door toevoegingen zoals 
een aanbouw, een erker, tuinmuur of een pergola.

Detaillering
In de woongebieden wordt uitgegaan van een sobere detaillering. De 
detailering van kozijnen, metselwerk, dakbeidigingen etc. zal het bin-
dende element vormen tussen de verschillende gebieden.  

 
 

detaillering metselwerk
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route voor langzaan verkeer vanaf woonbebied Meerendonk naar bedrijvenpark en 
sportvoorzieningen aan de oostzijde.
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5.  Woonomgeving 

Algemeen

Sfeerbeeld
Hagen, vooral blokhagen leveren een wezenlijke bijdrage aan het 
groene karakter van de Gestelse buurt en de nieuwe uitbreiding. Voor-
al daar waar het privé gebied grenst aan de openbare ruimte, draagt 
het zorgvuldig ontwerpen en vormgeven van de terreinafscheidingen 
een bijdrage aan het beeld van de buurt. 

Voortuinen
Het plan is dusdanig opgezet dat er overal plaats is voor voortuinen. 
Door deze voortuinen af te bakenen met (blok)hagen zal het groene 
karakter van de buurt worden versterkt. 

Achtertuinen
Indien achtertuinen direct grenzen aan het openbaar gebied is ook hier 
duurzame groene uitstraling van belang. Het betreft overwegend hoek-
percelen. Het voorste gedeelte van het perceel zal over de diepte van 
de voortuin en het hoofdgebouw voorzien worden van een blokhaag in 
aansluiting op de voortuin. Het gedeelte van de achtertuin wordt voor-
keur voorzien van een haag. Echter om de hoek minder kwetsbaar te 
maken en de privacy te waarborgen is het mogelijk om op het achter-
perceel een tuinmuur te bouwen met een maximale hoogte van 1 meter. 
Hierop kan een hekwerk geplaatst worden tot een maximale hoogte tot 
2 meter. Het hekwerk kan voorzien worden van beplanting. Hier geldt 
dat er een afstemming van het ontwerp voor de tuinafscherming van 
voor- en achtertuin moet plaatsvinden. Indien door aaneenschakeling 
van zij- of achtertuinen over een grotere lengte het straatbeeld wordt 
bepaald door erfafscheidingen, verdient dit in het ontwerp extra aan-
dacht. In dergelijke gevallen dient het ontwerp van de erfafscheidingen 
op elkaar afgestemd te worden. Indien de voor- zij- en achtertuin als 
een geheel worden ontworpen is het plaatsen van lage tuinmuur in 
voortuin voorstelbaar. 

Ontwerp, aanleg en instandhouding erfafscheidingen
Het is verplicht om in het bouwplan een voorstel op te nemen ten 
aanzien van de wijze, waarop de erfafscheiding worden gerealiseerd, 
overeenkomstig het beeld dat hiervoor geschetst is. De realisatie van 
de erfafscheiding zal gelijktijdig met het bouwplan gerealiseerd wor-
den. De toekomstige bewoners zijn verplicht de hagen of tuinmuren 
met beplanting in stand te houden. In de verkoopovereenkomst wordt 
de aard van de erfafscheiding opgenomen. De ontwikkelaar realiseert 
de erfafscheiding en de toekomstige eigenaren onderhouden deze.
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In het bijzonder 

Bijzondere aandacht zal besteed dienen te worden aan het noordelijke 
gedeelte van het woongebied. Vooral natuur en natuurbehoud moeten 
hier af te lezen zijn van de groene omgeving en de daaraan verwante 
architectuur.
Gecultiveerde geschoren grasvelden en hagen dienen in dit gebied te 
worden vermeden.
Een lange houten platte brug zwevend over het groen en het water zal 
het beeld van de “inrichting” van dit gebied bepalen.

 

Proef

Het aanwezige groen in het noordelijk deel van het woongebied

Waterdrieblad
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6. Het woongebied uitgewerkt
In de 1ste fase van het woongbied Meerendonk zijn 3 deelgebieden 
aanwezig die min of meer als een zelfstandige entiteit gezien kunnen 
worden. Deze zijn hierna beschreven en van kwaliteitsnormen voor-
zien. De 2de fase van dit woongebied zal op een wat langere termijn 
ontwikkeld worden. Voor dit gebied is slechts een doorzicht naar de 
toekomst gegeven, omdat enerzijds de relatie met dit plan belangrijk is, 
maar de onzekerheid over de ontwikkelingen van en langs het tracé van 
de Zuid Willemsvaart enige terughoudendheid noodzakelijk maakt.

Voor de gebieden van de 1ste fase zal hierna het sfeerbeeld nader 
uitgewerkt worden.

De referentiebeelden die bij de verschillende gebieden worden weer-
gegeven, moeten gezien worden als inspiratie Er wordt hierbij terug-
gegrepen op een beeldentaal en architectuur die al eens elders is ge-
realiseerd of ontworpen. Duidelijk moet echter zijn dat het hier gaat om 
een geheel nieuw plan, waarbij uitgaan wordt van de beeldentaal uit de 
wijk Zuid (verwant aan de Bossche School) en de bebouwing die we 
in de directe omgeving van de Gestelse buurt aantreffen. Er wordt dus 
NU gebouwd, met de voor deze buurt geëigende beeldentaal kleur en 
materiaalgebruik. Dit eigene van de buurt kan bereikt worden door een 
correlatie tussen het verleden van de wijk, het traditionele, het heden-
daagse en het beeld dat voor dit gebied voor ogen staat. 

Architectonische eenheden / signatuur

bebouwing Gestelse buurt

bossche school Zuid I 
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Gebied 1

Sfeerbeeld:
Gebied 1 is het gebied net gelegen over de waterloop direct tegen 
de Gestelse buurt. Vooral in dit gebied zullen de vervlechting en de 
ruimtelijke samenhang met de Gestelse buurt vorm gegeven moeten 
worden. Het voldoen aan het primaire uitgangspunt voor de nieuwe 
ontwikkeling dat de uitbreiding van de Gestelse buurt (Meerendonk) er 
toe moet leiden dat er een woongebied wordt ontwikkeld dat in zichzelf 
een duidelijke samenhang heeft en tegelijkertijd voldoende aankno-
pingspunten bezit t.b.v. een afgewogen integratie met (en opkrikken 
van) de bestaande woonbuurt.
De specifieke stempel met zijn oost west gerichte lijnen in het oos-
telijke gedeelte van de Gestelse buurt biedt de mogelijkheid om het 
nieuwe woongebied door middel van een fijnaderig web van verkeers- 
en langzaam verkeersroutes met de bestaande buurt te verknopen. 
Verder zal het type woningen, de schaal en het materiaalgebruik deze 
vervlechting verder kunnen versterken. In de ruimtelijke structuur zal 
het duidelijk moeten zijn dat vooral dit gebied geënt is op de uitgangs-
punten van de Gestelse buurt. 

Rooilijn : gericht naar het groen en het water enigszins 
                          meanderend. Naar de ontsluitingsweg recht en strak.

Hoogte  : één tot twee bouwlagen.

Daken  : flauw hellende daken tussen de 20 en 30°. 
   

Typologie : overwegend gesloten bebouwing, waarbij de
                          hoeken gesloten dienen te worden uitgevoerd (kop
                         woningen t.b.v. bijvoorbeeld bijzondere woonvormen).

Materiaal:   Gevels     baksteen met toevoegingen in hout en 
                                         stucwerk.
      Daken     bij voorkeur strakke, vlakke keramische pan

Kleur  : Gevels     genuanceerde roodbruine baksteen 
    Daken      rood  
    Kozijnen   donker met witte accenten
                                                  

      

voorbeeld “kopwoningen”

sfeerbeeld aan het water woningen Gestelse buurt

 1
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Gebied 2

Sfeerbeeld : 
Gebied 2 ligt wat verder van de Gestelse buurt en kan mede daardoor 
een wat andere bebouwingsstructuur krijgen. Langs deze statige laan 
kunnen de wat duurdere woningen gesitueerd worden in open- en half-
open bebouwing, die noodzakelijk zijn om de gewenste differentiatie 
in de buurt te verkrijgen. Statige gevels in een duidelijk ritme zullen de 
sfeer en kwaliteit bepalen van dit gedeelte van het plan. De kwaliteit 
van dit gebied wordt vooral bepaald door de dubbele bomenrij met 
daaronder een blokhaag die de formele lijn van de laan begeleiden.
 
Rooilijn : licht gebogen, helder en duidelijk

Orientatie : op de statige laan met dubbele bomenrij.

Hoogte  : twee tot drie bouwlagen

Daken  : hellende daken

Typologie : open tot halfopen bebouwing

Materiaal : Gevels    baksteen met toevoegingen in natuursteen,
                                         hout of stucwerk
    Daken     bij voorkeur strakke, vlakke keramische pan
 

Kleur  : Gevels    genuanceerde roodbruine baksteen 
      Daken     geen voorkeur
      Kozijnen  donker met witte accenten

 

 2
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Gebied 3

Sfeerbeeld : 
In gebied 3 bevindt zich een verwilderd stukje natuur dat een hoge na-
tuurwaarde heeft en daardoor in het woongebied op een juiste manier 
moet worden ingepast. Een belemmering ten aanzien van de bebou-
wingsmogelijkheden van het gebied maar tevens een mogelijkheid om 
bijzondere kwaliteiten aan het woongebied toe te voegen. 
In dit noordelijk deel geeft deze groene setting bijzondere kansen ten 
aanzien van de architectuur. Door een aan de natuur gerelateerde ar-
chitectuur en vormgeving maar ook door goed afgestemd kleur- en het 
materiaalgebruik kan dit gebied buitengewone kwaliteiten krijgen.  

Rooilijn : enigszins willekeurig, afgestemd op het natuurlijke
                          karakter van dit gebied.

Orientatie : de koppen van de gestapelde bouw op het 
                          natuurgebied. 

Hoogte  : 4 bouwlagen

Daken  : plat of flauw hellend dak

Typologie : bakstenen gebouwen met open, transparante koppen
                          gericht op de natuur

Materiaal : Gevels     baksteen met “koppen” in hout en glas
      Daken      Kunstof

Kleur  : Gevels     overwegend grijstinten 
    Daken      grijs, groen of antraciet
    

 3
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Gebied 3
Maatschappelijke doeleinden

Sfeerbeeld:
De Brede Bossche School vormt het hart van de Gestelse buurt en het 
nieuwe woongebied. Deze school met bijbehorende maatschappelijke 
voorzieningen, zal als zodanig dan ook duidelijk herkenbaar moeten 
zijn. Het “natuurlijke” van de omgeving zal in de architectuur maar ook 
in materiaal en kleurgebruik tot uitdrukking gebracht moeten worden. 
Door een relatie aan te gaan met de natuur in de omgeving kan het ka-
rakter van het woongebied Meerendonk samen met de Gestelse buurt 
als groene, natuurlijke buurt worden versterkt. Hierin ligt een bijzon-
dere uitdaging voor architect en ontwikkelaar van de school.

Rooilijn : evenwijdig aan de weg
  

Oriëntatie : de Brede Bossche School zal duidelijk georiënteerd 
                          moeten zijn op de ontsluitingsweg die vanuit de
                          bestaande Gestelse Buurt de nieuwe uitbreiding
                          inprikt.

Hoogte  : één tot drie bouwlagen. 
                                  

Daken  : overwegend plat                              
                       

Typologie : gebouwen duidelijk gerelateerd aan de natuur en het
                          groen in de omgeving 

Materiaal : Gevels     hout, baksteen en glas
                          Daken     geen voorkeur 
      

Kleur  : Gevels     school contrasterend met de overige 
                                          bebouwing in Meerendonk 
                                          aardetinten, kleuren zoals bruin , zwart,
                                          of grijs afgewisseld met fleurige accenten.
     Daken     school antraciet, grijs of zink of gras 
                                          contrasterend met de woonbebouwing
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het gebied van de voormalige 
ijsbaan aan de noordzijde van 
het plan. 
(gezien vanaf de ZW vaart)

het gedied van de voormalige 
ijsbaan in de nieuwe situatie. 
(gezien vanaf het nieuwe woon-
gebied
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2de Fase

Sfeerbeeld : 
De 2de fase van het woongebied Meerendonk is gelegen tegen de 
voormalige ijsbaan aan de noordzijde van het gebied. In feite bepaalt 
dit gebied samen met Gebied 3 het karakter van het totale woongebied 
Meerendonk en heeft daardoor directe invloed op de toekomstige be-
levingswaarde van het woongebied Gestelse buurt / Meerendonk. De 
natuurlijke karakteristiek van deze gebieden zal in het totale ontwerp 
doorwerken. Een buitengewoon interessante uitdaging is het om hier 
de bebouwing zo vorm te geven dat de door de tijd heen ontstane ruig-
tes en natuurwaarde in het gebied niet worden verstoord maar zelfs 
worden versterkt. Met de voorgestelde verkaveling en bijbehorende 
beelden zou die sfeer kunnen worden bereikt.

mogelijke dakvormen
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beplantingen langs de hoofd-
structuur

aanhaking Gestelse buurt

natuurzone bij de toekomstige 
school

woonomgeving
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7. Openbare ruimte
Algemeen
De groene hoofdstructuur van uitbreiding Meerendonk maakt een 
‘groene’ verbinding met de Gestelse buurt. De in (oost/west) richting 
lopende verkeerswegen(hoofdroute) die het nieuwe woongebied 
verbinden met de Gestelse buurt worden aan weerszijden beplant 
met bomen van de eerste orde. Deze stevig beplante wegen geven 
richting en delen het plangebied op in een robuust, groen raamwerk 
die onder meer het schaalverschil tussen de woonbebouwing en de 
toekomstige bedrijvigheid en( hoogbouw) acceptabel maken.

De groenzone tussen Gestelse buurt en Meerendonk bestaat uit zo-
veel mogelijk natuurlijke/informele geplaatste bomen langs de natuur-
lijk vormgegeven watergang en vormt een vloeiende overgang tussen 
bestaande en nieuwe bebouwing.
Parkeren in de openbare ruimte wordt zorgvuldig ingepakt in groen.

Tussen de woningen aan de oude ijsbaan komen verspreid staande 
bomen die de overgang vormen (groene filter) tussen het open water 
en de bebouwde rand.
De natuurzone nabij de toekomstige school kent een afwisselend 
beeld droge en nattere delen met de bijhorende natuurlijke vegetatie, 
beperkte toegankelijkheid, rekening houdend met het nog in het land-
schap herkenbare cultuurhistorische sloten patroon.

hoofdstructuur openbare ruimte

groenzone tussen Gestelse buurt 
en Meerendonk

natuurlijke schoolomgeving
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woningen Gestelse buurt
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8. Welstandscriteria
Inleiding
In de bouwplanbeoordeling zijn twee fasen te onderscheiden, te weten 
de ontwikkelingsfase en de beheersfase. Het beeldkwaliteitplan moet 
hierin gezien worden als het ontwikkelingsplan, waaraan bouwplannen 
in de ontwikkelingsfase worden getoetst. Het beeldkwaliteitplan komt 
in samenwerking met de welstandscommissie, stedenbouwkundige / 
supervisor en de ontwikkelende partijen tot stand. Zolang het plan in 
ontwikkeling is, is het beeldkwaliteitsplan het toetsingskader waaraan 
de bouwplannen getoetst worden. 
Vervolgens is in de beheerfase de welstandsnota het toetsingskader. 
Na de ontwikkeling van het plan worden door de welstandscommissie 
de plannen getoetst aan de in de welstandsnota opgenomen criteria. 
Deze welstandscriteria gaan veel minder ver als de regelgeving (crite-
ria) neergelegd in het beeldkwaliteitsplan. 
Dus in de gekozen systematiek is in de Welstandsnota het kader voor 
de welstandbeoordeling neergelegd, zodra het plan gerealiseerd is.

Doel van de Welstandsnota is het vertalen, waarborgen en versterken 
van de ruimtelijke kwaliteit van de (reeds) gebouwde omgeving en het 
openbaar gebied in stedenbouwkundig, cultuurhistorisch, architecto-
nisch en landschappelijk opzicht.   Door middel van transparante, ob-
jectieve en daarmee voor een ieder begrijpelijke criteria.
Met de Welstandsnota wordt beoogd de burgers te informeren over de 
criteria en uitgangspunten, die de Welstandscommissie bij de beoor-
deling van een haar om advies voorgelegd bouwplan zal hanteren. Bo-
vendien wordt inzicht gegeven in de hoofdlijnen en procedures, waar-
binnen de Welstandscommissie handelt en waarbinnen de welstands-
adviezen worden gevormd.

kaart Zuid
gemeentelijke welstandsnota
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Het gebied Meerendonk is nog niet als woongebied opgenomen in de 
gemeentelijke Welstandsnota en is dus als zodanig nog niet in de Wel-
standsnota geïnventariseerd of beschreven. In de Welstandsnota zijn 
dan ook nog geen criteria voor het woongebied te vinden. 
Om in de toekomst toch een objectieve toetsing voor dit gebied te kun-
nen waarborgen, zijn in dit hoofdstuk de criteria opgenomen waaraan 
de Welstandscommissie de plannen in dit gebied in de toekomst zal 
toetsen. De criteria zijn gebaseerd op de regels van het beeldkwaliteits-
plan welke bij de ontwikkeling van het gebied zal worden gehanteerd. 
De welstandscriteria moeten gezien worden als criteria, waarmee in de 
toekomst het gebied adequaat kan worden beheerd. 

Welstandsniveau
Bij de uitwerking van het woongebied Meerendonk wordt een hoog 
ambitieniveau nagestreefd. Dit ambitieniveau wordt beschreven in de 
ruimtelijke onderbouwing van het plan in de Visie woongebied Meeren-
donk en in dit beeldkwaliteitsplan. 
Tevens komt het tot uiting in het aanstellen van een supervisor die 
de architectonische uitwerking van de bouwplannen begeleid en die 
verantwoordelijk is voor het opstellen van dit beeldkwaliteitplan. De 
verwachting is dat Meerendonk onder het reguliere welstandsbeleid 
van de Welstandsnota gaat vallen.

Stadsbeeld
Het gebied Meerendonk valt niet binnen de invloedszone van een van 
de in welstandsnota opgenomen, cultuurhistorisch elementen, verbin-
dingsassen, hoofdverkeersroutes, recreatieve routes, morfologische 
hoofdstructuur of waterelementen.

Beschrijving welstandsgebied
Bebouwing en omgeving
Het woongebied Meerendonk is te typeren als tuinstedelijk woonbuurt 
in een hedendaagse setting. Door ligging en ontsluiting zijn in het ge-
bied 3 deelgebieden te onderscheiden die meer of minder als een (ei-
gen) zelfstandige entiteit gezien kunnen worden. 
De bebouwing van de buurt heeft een planmatig opgezette karakteris-
tiek welke als volgt te typeren is:

Gebied 1
Dit gedeelte van de buurt wordt gekenmerkt door grondgebonden wo-
ningen. Vooral in dit gebied zal de vervlechting met het woongebied 
van de Gestelse buurt tot stand moeten komen. De specifieke stem-
pel met zijn oost west gerichte lijnen in het oostelijke gedeelte van de 
Gestelse buurt biedt de mogelijkheid om het nieuwe woongebied door 
middel van fijnaderige verkeers- en langzaam verkeersroutes met de 
bestaande buurt te verknopen. 

gebiedsindeling

woningbouw Gestelse buurt

gebied 1
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Gebied 2
Deze rand maakt deel uit van de statige formele laan die de ontslui-
tingsstructuur vormt van het gebied. Open of halfopen statige wonin-
gen met (vooral) variatie in de vormgeving zullen deze formele lijn be-
geleiden.

Gebied 3
Gestapelde bouw afgestemd op het natuurlijke en de natuurwaarde 
van de omgeving. 
De in dit gebied gelegen Brede Bossche School vormt het “hart” van 
de Gestelse buurt en het nieuwe woongebied. Deze school met bij-
behorende maatschappelijke voorzieningen zal als zodanig dan ook 
duidelijk herkenbaar moeten zijn. Het “natuurlijke” van de omgeving zal 
in de architectuur maar ook in materiaal en kleurgebruik tot uitdrukking 
gebracht moeten worden.

Vervolgens is er nog een gedeelte van het woongebied gelegen aan 
de voormalige ijsbaan aan de noordzijde van het gebied, deze 2de 
fase van het woongebied  zal op een wat langere termijn ontwikkeld 
worden. Voor dit gebied is in dit beeldkwaliteitsplan slechts een door-
zicht naar de toekomst gegeven, omdat enerzijds de relatie met dit 
plan belangrijk is, maar de onzekerheid over de ontwikkelingen van 
en langs het tracé van de Zuid Willemsvaart enige terughoudendheid 
noodzakelijk maakt.

Bebouwing op zich
Binnen deze uitbreiding van de Gestelse buurt (Meerendonk) zijn 
verschillende woonmilieus (gebieden) en/of architectuurstijlen te on-
derscheiden. Echter de gevelopbouw, kleur en materiaalgebruik e.d. 
zullen moeten zorgen voor de samenhang in het totale gebied (in-
clusief de Gestelse buurt). Verandering moeten passen binnen de 
(stijl)kenmerken, het imago en de expressiviteit van de totale buurt. 
In het algemeen heeft de woningbouw een frisse en gevarieerde uit-
straling.

Materiaal, detaillering en kleur
Kleurgebruik en materiaalgebruik kennen nuanceverschillen per ge-
bied. Echter de bruinrode genuanceerde baksteen en detaillering van 
de te onderscheiden elementen zal voor de samenhang zorgen in het 
totale gebied. 

woningbouw Gestelse buurt

woningbouw Zuid I

2de fase woongebied

gebied 3

gebied 2
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Welstandscriteria bebouwingsthema’s

In het woongebied Meerendonk zijn de volgende bebouwingsthema’s 
uit de gemeentelijke Welstandsnota van toepassing:

W8. Thematische (woon)bebouwing, uitbreidingsgebied

Welstandscriteria:

Bebouwing en omgeving
De architectuur en de directe openbare ruimte zijn in samenhang 
ontworpen. Deze dienen uitgangspunt te zijn.

Bebouwing op zich
De complexwaarde is bepalend voor de vormgeving van aanpas-
singen, toevoegingen of (ver)nieuwbouw. Veranderingen moeten 
passen binnen de (stijl)kenmerken, het imago en de expressiviteit 
van het complex.
De oorspronkelijke gevelopbouw en -indeling en de repetitie van 
de samenstellende elementen zijn uitgangspunt bij veranderingen, 
aanpassingen en toevoegingen.

•

•

•

W8        thematische (woon)bebouwing uitbreidingsgebied
 
T1         gestapelde (woon)bebouwing

T4        op zichzelf staande bebouwing

       thematische (woon)bebouwing uitbreidingsgebied

       gestapelde (woon)bebouwing

       op zichzelf staande bebouwing

categorie aanwijzing door Ge-
deputeerde Staten

welstandscriteria bebouwings-
thema’s Meerendonk

T1

T4

W8 W8

T4 W8
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Materiaal, detaillering en kleur
Het oorspronkelijke kleur- en materiaalgebruik is bepalend voor de 
complexwaarde. Zij dragen wezenlijk bij aan de expressiviteit er-
van en zijn uitgangspunt voor aanpassingen.

T1 Gestapelde (woon)bebouwing

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 bebou- 
wing 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 wij-
ze gebeurt.
Extra ramen in de zijgevel zijn toegestaan, mits in overeenstem- 
ming met de karakteristiek van het bouwwerk.
Reclame-uitingen dienen zoveel mogelijk in de architectuur te wor- 
den geïntegreerd.
Het verschil in karakter tussen de begane grond en de lagen er 
boven dienen 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.

Aanvullende welstandscriteria deeltype 2
 De gebouwen dienen in vorm, schaal en opzet een samenhang te 
vormen met de omringende bebouwing.

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
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T4  op zichzelf staande bebouwing

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 herken-
baarheid van de bebouwing.

Aanvullende Welstandscriteria
Deeltype 1

De gebouwen dienen in vorm, schaal en opzet een contrast te 
vormen met de omringende woonbuurten. 

Mochten de bovenstaande welstandscriteria onvoldoende houvast bie-
den voor de planbeoordeling, dan kan terug gegrepen worden op de 
algemene welstandscriteria uit de gemeentelijke Welstandsnota.

•

•

•

•

•

•

•




