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Inleiding 

Op 1 januari 2003 is de Woningwet 2002 in werking getreden. In deze wet wordt een structureel 
andere opzet gegeven aan het welstandstoezicht. Het welstandstoezicht moet objectiever en 
transparanter voor burgers worden, door duidelijke welstandscriteria en door een open(bare) 
werkwijze. Het wetsvoorstel voorziet in de verplichting voor de gemeenteraad om voor 1 juli 2004 
welstandscriteria vast te leggen in een gemeentelijk welstandsnota. 
  
In de welstandnota is het kader voor het welstandsbeleid van de gemeente ’s Hertogenbosch na de 
wetswijziging neergelegd. Doel van de welstandsnota is het vertalen, waarborgen en versterken van 
de ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving en het openbaar gebied in stedenbouwkundig, 
cultuurhistorisch, architectonisch en landschappelijk opzicht. Dit door middel van transparante, 
objectieve en daarmee voor een ieder begrijpelijke criteria. 
Met de welstandsnota wordt beoogd de burgers vooraf te informeren over de criteria en 
uitgangspunten, die de welstandscommissie bij de beoordeling van een haar om advies voorgelegd 
bouwplan zal hanteren. Bovendien wordt inzicht gegeven in de hoofdlijnen en procedures waarbinnen 
de welstandscommissie handelt en waarbinnen de welstandsadviezen worden gevormd. 
 
Welstandsbeleid in De Groote Wielen 

De sport- en recreatiezone valt onder het welstandsgebied De Groote Wielen. Dit gebied wordt, net 
zoals andere grote ontwikkelingsgebieden in de gemeente ’s Hertogenbosch, niet in de 
welstandsnota geïnventariseerd of beschreven. In de welstandsnota zijn dan ook geen nadere 
welstandscriteria voor dit gebied opgesteld. Er wordt verwezen naar de beeldkwaliteitregels binnen 
het plan De Groote Wielen. Deze beeldkwaliteitregels worden voor de woongebieden en het 
bedrijventerrein in afzonderlijke beeldkwaliteitplannen beschreven. Wel zullen de algemene 
welstandscriteria uit de welstandsnota van toepassing zijn. Deze gelden als uitgangspunt voor iedere 
welstandsbeoordeling en worden door de welstandscommissie gebruikt bij de argumentatie van het 
welstandsadvies. De algemene welstandscriteria dienen tevens als inspiratiebron voor ontwerpers en 
opdrachtgevers. 
 

Voor de sport- en recreatiezone zal vanwege de beperkte hoeveelheid bebouwing geen 
beeldkwaliteitplan worden opgesteld. In plaats daarvan is deze notitie opgesteld waarin 
welstandscriteria zijn benoemd die als basis dienen voor de welstandsbeoordeling.  
 
Beschrijving van het welstandsgebied  

Bebouwing en omgeving 
Tussen de wijken De Overlaet en De Groote Wielen zal een sport- en recreatiezone worden 
gerealiseerd. De sport- en recreatiezone is bedoeld als een geledingszone tussen De Overlaet en De 
Groote Wielen. De inrichting van de recreatiezone zal ertoe moeten bijdragen dat beide 
woongebieden zich duidelijk van elkaar onderscheiden. Daarvoor is allereerst een grote mate van 
openheid gewenst. De deelgebieden binnen de recreatiezone zullen daarom een zo open mogelijke 
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inrichting krijgen waarin de verschillende voorzieningen zoals sportvelden en voor de sportbeoefening 
benodigde bebouwing duidelijk herkenbaar aanwezig zijn. De randen van de sport- en recreatiezone 
dienen zoveel mogelijk vrij te blijven van bebouwing. Dit geldt in het bijzonder voor gebieden die 
grenzen aan het stedelijk gebied. 
 
Rondom de sportcomplexen worden sloten aangelegd. Hierdoor is het niet meer nodig rondom 
hekwerken te plaatsen. De complexen worden niet afgeplant door dichte groene singels, waardoor de 
sportvelden en hun gebruikers niet meer zichtbaar zijn, maar door smalle elzenhagen van beperkte 
lengte en met ruime onderbrekingen. De totale zone wordt doorsneden door langzaam 
verkeersroutes, begeleid door laanbeplanting. Deze routes staan haaks op de hoofdontsluitingsroute 
van de sport- en recreatiezone, het Laaghemaal, en tevens haaks op de meest voorkomende 
windrichting (zuidwest) waardoor deze laanbeplantingen ook een windbrekende werking zullen 
hebben.  
 
De sport- en recreatiezone van De Groote Wielen bestaat grofweg uit drie delen: een westelijk deel 
dat als honk- en softbalcomplex zal worden ingericht, een middendeel dat voornamelijk zal worden 
ingericht als voetbalcomplex en een oostelijk deel waarin een manege zal worden ingepast.  
Bij de uitwerking van de deelgebieden wordt een multifunctioneel gebruik nagestreefd.  
 

 
De sport- en recreatiezone als groene geledingszone 
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Bebouwing op zich 
Vanwege de gewenste openheid van de sport- en recreatiezone wordt gestreefd naar een zo 
compact mogelijke bebouwing die zo mogelijk haaks op de nieuwe ontsluitingswegen Laaghemaal en 
Hooghemaal is gesitueerd. De bebouwing is niet alleen op deze wegen georiënteerd maar ook op de 
interne ontsluitingsroutes. Het heeft een “open”, toegankelijke uitstraling, al dan niet in contrast met 
meer robuuste materialen. 
 
De hoogte van gebouwen bedraagt maximaal 9 meter, met uitzondering van de manege. Hier is 
hoogte van 10 meter toegestaan. Door een geleding van de bebouwing en de gevel zullen te grote 
schaalsprongen met de omliggende woonbebouwing voorkomen worden. In de architectuur en het 
materiaalgebruik wordt wel een contrast nagestreefd. Een bijzonder kleur- en materiaalgebruik is dan 
ook toegestaan. De sportbebouwing heeft een eigen identiteit die direct gekoppeld is aan de functie 
van de bebouwing. De architectuur en het materiaalgebruik van de hoofdbebouwing komt tevens tot 
uiting in het ontwerp van de bijgebouwen en bouwwerken elders op het terrein. 
 

 
Een “open” uitstraling in contrast met een robuust materiaalgebruik 
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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. 
Ondanks deze ambitie is de verwachting dat De Groote Wielen onder het reguliere welstandsbeleid 
gaat vallen.  
 
Stadsbeeld 

Het stadsbeeld van ’s Hertogenbosch wordt bepaald door specifieke stedelijke en landschappelijke 
elementen die een betekenis hebben voor de stad als geheel. Het zijn de elementen die zorgen voor 
de leesbaarheid en eigenheid van de stad en die voor iedereen duidelijk te herkennen en te 
benoemen zijn. Ook mogelijke toekomstige ontwikkelingen, zoals stedelijke ontwikkelingsprojecten, 
het gemeentelijk beleid en de ambities krijgen hierin een plaats. 
 
Het plangebied sport- en recreatiezone De Groote Vliet valt niet binnen de invloedszone van een van 
de, in de welstandsnota opgenomen, cultuurhistorisch elementen, hoofdverkeersroutes, 
groenstructuur, waterelementen of morfologische hoofdstructuur.  
De sport- en recreatiezone grenst wel aan een recreatieve route in het verlengde van een 
verbindingsas. Het gaat om de oostzijde van het honk- en softbalterrein. De gewenste karakteristiek 
is vastgelegd in de Ruimtelijke Structuurvisie “Stad tussen Stromen”. 
 
Welstandscriteria 

Voor de sport- en recreatiezone in De Groote Wielen zijn de criteria voor het bebouwingsthema  
“T4. Op zichzelf staande bebouwing” van toepassing: 
 
Bebouwing en omgeving 
 De openbare ruimte in de directe omgeving van de gebouwen en de bebouwing op zich dienen 

als geheel te worden ontworpen en ook als 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. 
 
Criteria deeltype 1 
 De gebouwen dienen in vorm, schaal en opzet een contrast te vormen met de omringende 

woonbuurten. 
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Mochten de bovenstaande welstandscriteria onvoldoende houvast bieden voor de planbeoordeling, 
dan kan terug gegrepen worden op de algemene welstandscriteria uit de gemeentelijke 
Welstandnota.  
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