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Beeldkwaliteit
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binnenschil: 
lichte, neutrale 
kleuren.

binnengebied: 
natuurlijke, lichte 
materialen, hout, 
glas en metaal.

buitenschil:
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algemene sfeer en karakter van de bebouwing

De algemene sfeer en karakter van de bebouwing van het oorspronkelijke master-

plan en beeldkwaliteitplan wordt aangehouden.

Het Paleiskwartier kan globaal worden opgedeeld in drie architectonische sferen:

De stedelijke bouwblokken: het gebied wordt omsloten door gesloten bouwblokken 

die de aangrenzende straten duidelijk afbakenen. De blokken hebben een solide, 

stedelijke uitstraling. De binnenterreinen van de bouwblokken zijn een verborgen 

wereld. Ze kunnen bijvoorbeeld onbebouwd zijn en als binnentuinen worden inge-

richt of gedeeltelijk bebouwd worden door bijvoorbeeld een gebouwde parkeer-

voorziening. In dit geval kan het dak van de eventuele parkeervoorziening voor 

recreatief gebruik worden ingericht.

De bouwblokken begrenzen enerzijds de straten die om het plangebied heen lopen 

en anderzijds bakenen zij het vijvergebied af. De uitstraling van deze twee zijden van 

de blokken wordt afgestemd op het aangrenzende gebied. De façades die aan de bui-

tenzijde zijn gesitueerd zijn opgetrokken in donkere, robuuste, bruin- en rood getinte 

stenen of donkere natuursteen. Daarentegen zijn de façades die het vijvergebied 

begrenzen licht van kleur. Ze zijn bijvoorbeeld gestuct en geschilderd in zachte, lichte 

en neutrale kleuren (wit, crème, licht geel), of opgetrokken uit andere materialen in 

lichte kleuren zoals travertin of beton. Ze vormen als het ware de achtergrond voor 

het vijvergebied. 

Het binnengebied: in het binnengebied zijn enkele losstaande gebouwen geplaatst. De 

gebouwen zijn het tegenovergestelde van de randbouwblokken. Ze zijn licht, frivool 

en heel fijn gedetailleerd. De gevels zijn opgetrokken uit moderne, natuurlijke materi-

alen zoals staal, glas, hout en metaalplaten. 

De bestaande bebouwing, die behouden zal blijven, zal een andere uitstraling krijgen 

dan ze nu heeft. Het gebouw is van een donkere kleur baksteen en geeft een dichte 

en gesloten indruk. Vanwege de toekomstige restaurantfunctie, is een meer uitnodi-

gende uitstraling wenselijk. Door bijvoorbeeld de gevel af en toe te doorbreken en 

meer glas toe te voegen zal het gebouw een meer open en lichte uitstraling krijgen. 

De accenten: de accenten zijn de blikvangers. Het zijn hoogteaccenten die op promi-

nente plaatsen in het plangebied staan. De torens hebben een eigentijdse en herken-

bare uitstraling en zijn meer experimenteel van uiterlijk.

In het binnengebied van het Paleiskwartier staat de voetganger centraal. Dit heeft 

invloed op het uiterlijk van de bebouwing die hier omheen staat. Zo moet er goed 

gelet worden op het niveau van detaillering van de gebouwen waarlangs de voet-

gangers lopen, de levendigheid van de gevels en de verscheidenheid aan functies op 

de begane grond, die alle invloed hebben op het verblijfsklimaat voor de voetganger. 

Verder moet er op gelet worden dat waar voetgangers komen geen blinde gevels 

van bergingen en geen los- en laadruimtes komen. De ontsluitingen van de woningen 

vanaf de straatzijde dragen bij tot sociaal veilige voetgangersgebieden.
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kleurenpalet

buitenschil (Onderwijsboulevard):
baksteen in rode/bruine tinten

binnenschil:
lichte, neutrale kleuren, levendige plinten

binnengebied: 
natuurlijke lichte masterialen: hout, glas, metal

buitenschil (Magistratenlaan):
baksteen in rode/bruine tinten.
variatie benadrukt de individuele gebouwen

binnenschil (aan Ponte Palazzo):
lichte neutrale kleuren open plint door glas, fijn 
gedetailleerd

accent Landmark:
bijzondere uitstraling, blikvanger

buitenschil (Vlijmenseweg):
baksteen in rode/bruine tinten.
kleur verwant aan Koning Willem I College
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kleurenpalet

Het kleurenpalet dat wordt gebruikt is een doorzetting van het bestaande master-

plan. Het uitgangspunt hierbij is dat de buitenranden van het gebied een stevige, soli-

de uitstraling krijgen met baksteen in rode / bruine tinten. De gevels rond het groen/

blauwe binnengebied krijgen juist een lichte uitwerking met neutrale kleuren en 

materialen zoals stucwerk, beton en natuursteen. De bebouwing in het binnengebied 

is vrijer in plaatsing en uitstraling met natuurlijke materialen, hout, glas en metaal.

Concreet betekent het volgende:

- De buitenschil aan de Onderwijsboulevard wordt baksteen in rode / bruine tinten. 

- De buitenschil van de Magistratenlaan wordt van baksteen in rode / bruine tinten 

en de variatie in kleur benadrukt de individuele gebouwen.

- De buitenschil aan de Vlijmenseweg wordt ook van baksteen en rode / bruine tin-

ten, en zijn verwant aan de kleuren van de gevel van het Koning Willem 1 College, 

die aan de andere kant van de Vlijmenseweg staat. Bouwblok I+J hebben, in uitzonde-

ring hierop, juist licht gekleurde gevels.

- De binnenschil krijgt overal lichte neutrale kleuren. Dit wordt bereikt door bijvoor-

beeld stuc- en schilderwerk. Maar er kan ook gedacht worden aan materialen zoals 

travertin, beton of natuursteen in lichte kleuren.

- De (vrijstaande) accenten in de vorm van torens krijgen een eigentijdse en herken-

bare uitstraling en zijn meer experimenteel van uiterlijk.

Het materiaalgebruik bij de vrijstaande accenten kan afwijken van de overige bebou-

wing. Hiervoor kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van glas en/of metaal. 

Accenten die een onderdeel van een 'normaal' bouwblok zijn dienen vorm te krijgen 

in samenhang met deze bebouwing. Voor deze accenten hebben de kleuren en mate-

rialen verwantschap met de rest van het bouwblok.
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algemene sfeer en karakter van de openbare ruimte

De ruggengraat van de openbare ruimte van Paleiskwartier bestaat uit een schakeling 

van openbare ruimten. Aan de binnenzijde van de schil van bebouwing een ruimte 

(als het ware een grote verborgen binnenkamer) met groen en water waar het hele 

gebied zijn kwaliteit aan ontleent. Het vijvergebied in het zuiden van Paleiskwartier 

vormt een schakelpunt waar verschillende routes samenkomen en is door middel 

van een cascade verbonden met het bassin. De beeldkwaliteit van de openbare ruim-

te rond de Hofvijver wordt op de volgende pagina's nader beschreven aan de hand 

van de deelgebieden De Hofijver, Plein voor blok F, Spiegelplein en Paleisplein.

Zoals eerder beschreven in het beeldkwaliteitdocument voor geheel Paleiskwartier 

moet de inrichting van de openbare ruimte het stedelijk karakter van Paleiskwartier 

ondersteunen. 

Behalve een vormentaal met rechte lijnen van lanen en stedelijke oevers speelt ook 

de materiaalkeuze een belangrijke rol. Bomen kunnen ingezet worden om de geome-

trische vormen van de openbare ruimte te benadrukken.

Daar waar voldoende ruimte is, worden bomen van de eerste grootte gebruikt. Zij 

bepalen de hoofdlijnen van het gebied en daarmee tevens in belangrijke mate de 

sfeer.

In het zuidelijke deel van Paleiskwartier worden de laanbomen en zuilen van Beuk 

doorgezet in aansluiting op de in het masterplan bepaalde richtlijnen. Ook worden 

de reeds in Paleiskwartier gebruikte bestratingmaterialen en inrichtingselementen als 

verlichtingsarmaturen, banken, fietsenrekken, afvalbakken e.d. rond het vijvergebied 

toegepast. 

Impressie Hofvijver: kijkende vanuit West.
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Rond het vijvergebied vindt een verdichting plaats van het stedelijk gebied. De 

bebouwingswanden zullen hoger zijn dan langs het bassin en twee hoge torens bepa-

len het beeld. De Hofvijver wordt de belangrijkste openbare ruimte en krijgt een 

groene uitstraling.

Het ontspannen karakter van de oevers nodigt uit tot verpozen, de sfeer straalt 

een klassieke rust uit, het is een groene plek in dit deel van de stad. Belangrijk in dit 

beeld zijn de twee brede groene oevers aan de zuid- en westzijde die trapsgewijs 

naar het water aflopen. Hierdoor ontstaan terrassen die tot verblijven uitnodigen. 

Onderaan deze oever loopt een pad langs het water. 

De oostoever wordt bepaald door de woontoren die hier in het water staat. Om de 

toren heen komt een pergolaconstructie die de oever volgt. Deze pergola zal ook 

een groene uitstraling krijgen. Het groene beeld van de ruimte tussen de pergola 

en de sheddaken wordt bepaald door twee verhoogde bakken met gazons en de rij 

bomen tegen de sheddaken aan. 

de Hofvijver
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De noordelijke oever van de Hofvijver wordt voor het grootste deel bepaald door 

het plein voor blok F. Ingespeeld wordt op een openbare (horeca)functie in dit blok 

met een openbare ruimte die pleinachtig is. Twee terrassen en een speelplek maken 

het plein tot de centrale ontmoetingsplek in Paleiskwartier. Een terras ligt direct 

tegen het gebouw waarvan de begane grond terugligt en een tweede terras met 

trappartijen naar het water. De terrassen worden omzoomd door zuilen van Beuk 

en worden gescheiden door een ontsluiting voor calamiteitenverkeer hierlangs een 

transparante bomenrij. Om de strengheid van de vijvervorm te breken en om deze 

oever op een bijzondere wijze groener te maken zijn op een informele manier enke-

le bakken met waterplanten in dit deel van de Hofvijver gelegen.

In de scheg richting het Westerpark, en omgeving kan een aantrekkelijke speelplek 

gesitueerd worden. 

Plein voor blok F
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Deze plek zal op tijden zeer dynamisch zijn. Naast entree van de bioscoop is dit 

tevens de aanlanding van de Ponte Palazzo. Trappen en een lift zullen hier een logi-

sche plek moeten krijgen.

De plek is verder relatief sober ingericht om de voetgangers veel verkeersruimte 

te geven. Het belangrijkste inrichtingselement is een groot zitelement. In combinatie 

met een overkapping zal dit een soort foyer in de buitenlucht vormen.

De horeca heeft de gelegenheid om aan het plein een terras te maken

Spiegelplein
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Paleisplein

Dit pleintje ligt bij een van de entrees van Paleiskwartier; de Onderwijsboulevard. 

Aan het plein komt een landmark die aan het einde van de zichtlijn langs de 

Vlijmenseweg staat. In de hoek van het plein is een doorkijkje mogelijk naar het bin-

nengebied van Paleiskwartier rond de Hofvijver. Een belangrijk gegeven is het hoog-

teverschil van ca. 1,5 meter naar het vijvergebied dat moet worden opgelost. Hoe 

dit precies wordt gedaan zal later nog worden bepaald. Gelet zal worden op dat ook 

mindervalide dit hoogteverschil comfortabel kunnen nemen. 

Het plein krijgt een formele uitstraling. Het hoogteverschil wordt voor de voetgan-

gersverbindingen middels luie trappen en hellingbanen opgelost. Een opeenvolging 

van vijvers op de verschillende hoogteniveaus bepaalt het karakter. Het hoogtever-

schil wordt gebruikt voor cascades als overgang tussen deze vijvers. Het klaterende 

water doet het verkeersgeluid op de achtergrond verdwijnen. Samen met de ligging 

van het plein op het zuidwesten ontstaat een levendige verblijfsplek. Door strate-

gisch geplaatste beplanting in de vijvers ontstaat een groen beeld voor het plein.
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B: Impressie vanuit WillemspleinA: Impressie vanaf Heetmanplein

C: Impressie uitzicht in zuidwestelijke richting d: Impressie vanuit Paleiskwartier
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De inrichting en ontwerp van de Ponte Palazzo en de aanlanding aan de westzijde en 

oostzijde zal worden vormgegeven als een eenheid in materiaalgebruik en detaille-

ring. De opgave is een uitnodigende, aantrekkelijke voetgangers- en fietsersverbinding 

te creëren. Op de verschillende locaties zal de vormgeving van de openbare ruimte 

vanuit de specifieke locatie kenmerken een accent krijgen.

Op het Heetmanplein maakt de route onderdeel van de groene, landschappelijke 

inpassing van het her in te richten Willemsplein/Heetmanplein als stadsentree. Voor 

dit plein ligt de opgave om de overgang van het lager gelegen landschap (Dommeldal) 

naar de hoger gelegen stad vorm te geven. De opgave zal gericht zijn op een integra-

tie van stedelijke, cultuurhistorische en programmatische elementen.

De Ponte Palazzo boven het spoor heeft een thematiek van stedelijk balkon. De 

abrupte overgang tussen stedelijk gebied (hoog, droog) en groene ommeland (laag en 

nat, voor de Gement en het Bossche Broek) wordt hier vormgegeven. Het prachtige 

uitzicht kijkend in zuidwestelijke richting is beeldbepalend. 

In de openbare ruimte van Paleiskwartier komt de route uit aan de Hofvijver, en 

maakt hier onderdeel uit van verschillende pleinruimtes. 

In Paleiskwartier is gekozen voor zodanige ruimtematen dat een afwisseling ontstaat 

tussen enerzijds ruimtelijke “publieke ruimten” (Hofvijver, waterbassin) en anderzijds 

gesloten bebouwing die ruimtes inkaderen en beslotenheid creëren. Hierdoor zijn 

profielen en breedtematen ontstaan die eenzelfde besloten sfeer oproepen als de 

straten in de Binnenstad. De maatvoering van de Ponte Palazzo zal in lijn met deze 

uitgangspunten gekozen moeten worden, waarbij van belang is dat er, behalve voor 

functionele eisen, route voor fietser en voetganger, ook voldoende ruimte aanwezig 

is voor de verblijfsfunctie op de Ponte Palazzo. 

Ponte Palazzo als openbare route

    Ponte Palazzo als verzameling van sferen en karakter<

e: Impressie vanuit het westen.

6 Ponte Pallazzo als verzameling van sferen en karakter

Groene stadsentre

met Cultuurhistorie

Dommel

Leisure

Levendig

waterpleinPaleispoort
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met stedelijk balkon

Amusement

En horeca
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a: Kijkend vanaf het Spiegelplein. B: Kijkend vanaf Spiegeltuin

C: Kijkend vanaf het plein voor blok F naar het Westerpark




