
77

    Overzichtskaart: de standpunten van de impressies langs de route Ponte 
Palazzo/ Willemspoort

<

a

B
C

ruimtevorming: 
route Ponte Palazzo/ Stadsdeel west

Op de tekeningen links zijn verschillende afbeeldingen te zien, die de beelden weer-

geven die een voetganger ziet als de route naar Stadsdeel West wordt gelopen.

A. Vanaf het Spiegelplein is het groen van het Westerpark al goed zichtbaar, en hier-

mee is de zichtlijn naar het Stadsdeel West.

B. Vanaf de Spiegeltuin is het plein voor de Hoge school duidelijk zichtbaar

C. Vanaf het plein voor blok F is de zichtlijn naar het Westerpark en hiermee het 

Stadsdeel West duidelijk aanwezig.



78

strakke rooilijn aan 
Ponte Palazzo

rooilijn volgt 
Koningsweg

rooilijnen

leisure

Functies

kantoren

nieuw

bestaand

Bestaand - nieuw

opgetilde plint aan 
Ponte Palazzo

Plinten

entree

rooilijnen evenwijdig 
aan Magistratenlaan

leisure met kantoren

eigen rooilijn door 
deel bestaande 
bebouwing

Ko
ni

ng
sw

eg

Ponte Palazzo

M
ag

is
tr

at
en

la
an

he
t 

sp
oo

r

Ponte Palazzo

Ponte Palazzo

Vl
ijm

en
se

w
eg



79

deelgebied essent en delta

De bouwblokken Essent en Delta ter weerszijde van de Ponte Palazzo, zijn twee zelf-

standige gebouwcomplexen die qua architectuur, maat en schaal goed aansluiten op 

de bebouwing van de binnenstad. Een maximale bouwhoogte van 6 bouwlagen sluit 

aan op de omgeving, maar doet ook recht aan de situering aan de stadsrand. Het 

gebouw van Essent is recent gerealiseerd. Het gebouw anticipeert op de toekom-

stige Ponte Palazzo. Op de begane grond, in aansluiting op de Ponte Palazzo heeft het 

gebouw een open uitstraling. Binnen het bouwblok is nog ruimte voor uitbreiding in 

de vorm van een nieuwe vleugel aansluitend op de Ponte Palazzo. Met Essent is over-

eengekomen dat, ook indien deze vleugel niet (op korte termijn) gerealiseerd wordt, 

aansluitend aan de Ponte Palazzo ruimte te gerealiseerd zal worden voor commerci-

ele functies en/of horeca. Het gebouw zal bijdragen aan de gewenste levendigheid op 

en uitstraling naar de Ponte Palazzo. De nieuwbouw van Delta zal een vergelijkbare 

aansluiting op de Ponte Palazzo realiseren. Publieksfuncties, met name leisure zullen 

aan de zijde van de Ponte Palazzo gesitueerd worden. Het gebouw krijgt een dubbele 

plint, waardoor zowel op maaiveld langs de Willemsstraat en Koningsweg als op het 

niveau aan de Ponte Palazzo, het gebouw een representatieve en levendige uitstraling 

krijgt. 

De nieuwe bouwblokken krijgen een robuuste en stedelijke uitstraling. De materiali-

sering van de gebouwen sluit door het gebruik van baksteen goed aan op de omge-

ving van binnenstad en Paleiskwartier. Naar de zijde van de Ponte Palazzo krijgen de 

gebouwen een meer open en transparante uitstraling. 
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deelgebied magistratenlaan Ponte Palazzo: blok o

De nieuwe bebouwing moet passen in het basisidee van architectuur en materiaalge-

bruik zoals is vastgesteld in het Beeldkwaliteitplan voor geheel Paleiskwartier (1998).

Buitenschil; Magistratenlaan.

De wand aan de Magistratenlaan (onderdeel van de buitenschil) krijgt een gesloten 

uitwerking die is opgebouwd uit verschillende gebouwendelen in een heldere rooilijn. 

Vrijstaande bebouwing is niet toegestaan.

Vanwege de doelstelling om een dynamisch en levendig gevelbeeld te realiseren, 

wordt gestreefd naar veel variatie in de gevelopbouw van de verschillende gebouw-

delen. Daarbij kunnen tevens diverse materialen worden toegepast, zoals baksteen, 

beton en natuursteen. 

In aansluiting op de overige bebouwing langs de Magistratenlaan wordt gestreefd 

naar een verticale geleding van de bebouwing. Dit wordt bereikt door de gebouw-

massa uit te werken in verschillende gebouwdelen en deze bovendien een verticale 

parcellering te geven. Hierdoor wordt een beeld van horizontale, kolossale gebou-

wen vermeden. De entrees van de kantoren dienen aan de Magistratenlaan gesitu-

eerd te worden, de parkeergarages worden ontsloten via de zijstraten.

Bij de uitwerking van de gebouwdelen langs de Magistratenlaan is het uiteraard van 

belang dat het beeld aansluit op de reeds aanwezige bebouwing langs deze laan. 

 

Binnenschil; verlengde Bordeslaan.

De westelijke gevels (onderdeel van de binnenschil) krijgen een meer sobere en 

rustige uitstraling. De gevelindeling is horizontaal en de gevels zijn deels gestuct 

en geschilderd in lichte, heldere kleuren. Het beeld moet aansluiten op de reeds 

bestaande bebouwing van de Bordeslaan. 

Op de begane grond dienen recreatieve voorzieningen gesitueerd te worden, woon-

functies kunnen op de verdiepingen gerealiseerd worden. De entrees van de voorzie-

ningen moeten aan de voetgangersroute komen, zodat een levendige gevel ontstaat. 

Referentiebeeld: voorbeeld van baksteen in bruine tinten.
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Referentiebeeld binnenschil: open plinten met voorzieningenReferentiebeeld binnenschil: open lichte gevel
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Doorsnijding: Ponte Palazzo.

De bebouwing wordt doorsneden door de Ponte Palazzo. 

Ter verlevendiging van deze route is het belangrijk dat er voorzieningen en/of kleine 

commerciële ruimtes komen met de entree aan de Ponte Palazzo. Verder moeten de 

gevels aan de Ponte Palazzo een open uitstraling hebben, door bijvoorbeeld veel glas 

te gebruiken. Hierdoor is het voor voetgangers aantrekkelijk hierlangs te lopen.

Zuidelijke beëindiging: schakelstuk.

Ten zuiden van de Ponte Palazzo bevindt zich een bouwblok dat de schakel vormt 

tussen de bouwblokken langs de Magistratenlaan en de bebouwing langs de 

Vlijmenseweg. De plint van het gebouw heeft een heldere rooilijn met twee hoogte 

accenten. De voetgangersroute in noord-zuid richting (via de Bordeslaan) wordt be-

eindigd door het eerste hoogteaccent met een hoogte van maximaal 30 meter. Het 

tweede hoogteaccent, met een hoogte van maximaal 50 meter, markeert het punt 

waar Paleiskwartier door middel van de Ponte Palazzo wordt verbonden met de bin-

nenstad. Op het (verhoogde) niveau van de Ponte Palazzo is het tevens wenselijk dat 

een hoogwaardige openbare ruimte vorm krijgt als onderdeel van deze bouwopgave.

Westzijde: bestaande bebouwing.

Het gebouw met de sheddaken blijft behouden, maar momenteel heeft het gebouw 

een gesloten dichte gevel. Bij het herontwerp hiervan moeten zowel de gevel aan de 

Hofvijver als de gevel aan de voetgangersroute een open uitstraling krijgen. Dit kan 

bereikt worden door bijvoorbeeld het gebruik van veel glas. Ook krijgen de recre-

atieve en culturele voorzieningen die hier in komen een entree aan de Hofvijver en 

aan de voetgangersroute, zodat aan de voetgangersroute en aan de Hofvijver leven-

dige plinten ontstaan. 

deelgebied magistratenlaan Ponte Palazzo: blok o
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deelgebied vlijmenseweg: blok H, i en J

Dit deelgebied wordt in het zuiden begrensd door de Vlijmenseweg en in het noor-

den door de route in het verlengde van de Ponte Palazzo. De Vlijmenseweg is een 

wijkontsluitingsweg met een informeel karakter, met brede, groene taluds, plukjes 

bomen en vrijstaande gebouwen. 

Aan de zuidzijde van de stad vormt de Vlijmenseweg een belangrijke fietsverbinding 

richting Vlijmen en Vught en secundair tussen Binnenstad en West. De fietsroute via 

de Vlijmenseweg zal worden opgewaardeerd. Onderzocht zal worden of een éénzij-

dig dubbelfietspad (aan de zijde van Essent) voordelen kan opleveren voor de over-

steek van het Heetmanplein. Materiaalkeuze, verlichting en vormgeving kunnen bij-

dragen aan het verhogen van de aantrekkelijkheid van deze route. Ook deze opgave 

zal in een meer gedetailleerd ontwerp moeten worden uitgewerkt.

Op twee plekken in dit deelgebied geldt een afwijkende hoogte, namelijk bij het wes-

telijke blok waar aan het water en plein een hoekaccent gerealiseerd moet worden 

met een maximale hoogte van 37 meter. De tweede afwijking betreft de bebouwing 

langs de smalle route in zuidelijke richting (Willem I College). Omdat deze straat 

relatief smal is, is de bouwhoogte beperkt.

Buitenschil; Vlijmenseweg.

Aan deze zijde krijgen de blokken een gevel van rood of bruinachtige baksteen, ver-

want aan de kleuren van het Willem I College aan de overzijde van de Vlijmenseweg. 

De functie aan deze buitenzijde van de blokken is vrij. Dit kunnen dus kantoren wor-

den, maar ook woningen of eventueel woningondersteunende functies, denkend aan 

een crèche of een zorgvoorziening. De rooilijnen van de blokken lopen min of meer 

evenwijdig aan de Vlijmenseweg en in het verlengde van de omliggende bebouwing.

Het meest westelijke blok begrenst het plein bij de kruising van de Vlijmenseweg en 

de Onderwijsboulevard. Hier is het van belang dat er in de plinten voorzieningen 

komen en entrees, zodat de uitstraling naar het plein toe levendig is. 

Aan de Vlijmseweg krijgen de blokken een gevel van rood of bruinachtige baksteen.
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Referentiebeeld binnenschil: lichte levendige gevel met open plinten met voorzieningen Referentiebeeld buitenschil: bruinachtige baksteen met levendige plin-
ten
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Binnenschil.

De route voor langzaam verkeer in het verlengde van de Ponte Palazzo loopt ten 

noorden langs een deel van de bouwblokken van dit deelgebied en naast deze route 

ligt de Hofvijver. Daarom krijgt de binnenschil van de blokken een rustige sfeer. De 

kleuren die gebruikt worden zullen licht van kleur worden. De gevels zullen in lichte 

tinten gestuct of geschilderd worden. De functie is hier voornamelijk wonen, maar 

om een levendige gevel te creëren voor de voetgangers, zullen in de plinten voor-

zieningen komen. De ingangen van de voorzieningen zullen aan de Ponte Palazzo 

komen. Het gebouw nabij de rotonde krijgt een lichte onderbouw waarin veel glas is 

verwerkt en met een fijne detaillering. De onderbouw kan een of twee verdiepingen 

beslaan. De gevels moeten levendig en aangenaam zijn om langs te lopen.

Bij de smalle straten tussen de blokken wordt een lagere bouwhoogte aangehouden 

van 4 of 5 lagen hoog.

deelgebied vlijmenseweg: blok H, i en J
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deelgebied onderwijsboulevard: blok F en g

Dit deelgebied ligt enerzijds aan de Onderwijsboulevard en anderzijds aan het bin-

nengebied met het bassin en de Hofvijver. 

Het is van belang dat bouwblok F qua rooilijn, parcellering en uitstraling van de bin-

nen- en buitenschil aansluit bij de reeks noorderlijke bouwblokken. 

Het zuidelijke blok hoeft hierop aan minder aan te sluiten, maar moet wel dezelfde 

sfeer hebben. 

De rooilijn van het zuidelijke blok zal parallel lopen aan de Onderwijsboulevard en 

aan de Hofvijver. De zuidelijke rooilijn van dit blok is afgeleid van de looproute haaks 

op de Onderwijsboulevard. De noordelijk rooilijn van dit bouwblok is geknikt, zodat 

er een plein ontstaat. Deze knik is zodanig gepositioneerd dat de gevel in het ver-

lengde ligt van het zuid-oostelijk gelegen blok in het deelgebied Magistratenlaan en 

Ponte Palazzo. 

Fasering.

Het zuidelijke blok kan op verschillende manieren gefaseerd worden. Zo kan eerst 

het noordelijk deel gebouwd worden, en vervolgens de tweede fase er strak tegen 

aan. Een andere manier is om halverwege het blok een afgesloten doorgang te maken 

met bebouwing hieraan. Ook kan halverwege een openbare een doorgang gemaakt 

worden met aan weerszijde hiervan lage bebouwing. Zo ontstaat er een smal straat-

je. Weer een andere optie is om het bouwblok in noord-zuid richting op te delen in 

plaats van in oost-west richting. Dit kan dan een privé doorgang zijn, maar ook een 

openbare doorgang, waardoor er een extra doorgang ontstaan vanaf het plein aan de 

rotonde richting het Westerpark.

Sfeerbeeld voor het gebouw aan de Hofvijver (blok F).
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Referentiebeeld buitenschil: arcade met voorzieningenReferentiebeeld binnenschil: open lichte gevel
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Buitenschil.

Beide blokken krijgen als buitenschil een stedelijke wand, gemetseld in rood en brui-

ne tinten. De hoofdfunctie aan de Onderwijsboulevard zal wonen zijn. Op de begane 

grond van beide blokken zullen bijzondere functies komen. Hier zal een arcade toe-

gepast worden en een terugliggende gevellijn. De arcade is minimaal 2,5 meter diep 

en 2 verdiepingen hoog en moet d.m.v. slanke kolommen voldoende zicht bieden op 

de etalages van de achterliggende functies. Aandachtspunt is tevens de verlichting.

Binnenschil.

De binnenschil wordt licht van kleur met gestucte gevels, grote raampartijen en 

een open karakter naar de Hofvijver toe. In het noordelijke blok zal een culturele 

of recreatieve functie komen. Hierbij kan gedacht worden aan een bibliotheek of 

een theater. Bij deze functie kan aan de Hofvijver, met gunstige ligging ten opzichte 

van de zon, een terras komen. Aan de zijde aan het bassin kan een engelse hof toe-

gepast worden, zoals al is gedaan aan de Bordeslaan. Het zuidelijke blok is vrij qua 

functies. Hier kunnen woningen komen, of andere functies. Wel moeten er voorzie-

ningen komen in de plint onder de landmark, aan het plein bij de rotonde van de 

Vlijmenseweg en de Onderwijsboulevard. 

De binnenterreinen van de gesloten bouwblokken krijgen een verrassende, onver-

wachte inrichting. Het binnenterrein kan bebouwd of onbebouwd zijn, en mogen 

onderling verschillend zijn. 

Er zijn verschillende hoogteaccenten in dit deelgebied. Er is het stedelijk accent bij 

de route van de Hofvijver naar het Westerpark. Dit is een accent van maximaal 37 

meter. En er is het grote accent van 80 - 90 meter, de landmark (op de volgende 

bladzijde zal hier verder op in gegaan worden). 

deelgebied onderwijsboulevard: blok F en g
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0 10 20 50m

Het landmark gezien vanf de Onderwijsboulevard.

Het landmark gezien vanaf de Vlijmenseweg.Het nieuwe silhouet.
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Geleding.

Het is niet wenselijk dat de toren als één massa wordt uitgewerkt, omdat het dan te 

massief en te log wordt. De massa zal daarom een herkenbare geleding moeten krij-

gen, zowel voor zicht van veraf (opdeling plint, middenbouw en top) als van dichtbij 

(uitwerking van de bouwlagen, detaillering, toegankelijkheid en relatie met de directe 

omgeving).

Ten aanzien van de massaopbouw zijn ook de doelstellingen uit de Nota Hoogbouw 

(2003) van de gemeente van toepassing. Deze richtlijnen zijn op de volgende pagina 

opgenomen.

deelgebied landmark

Het landmark is dé blikvanger. Niet alleen van het Paleiskwartier, maar ook van het 

stadsdeel. De toren zal te zien zijn vanuit veel punten en heeft een belangrijke oriën-

terende functie.

Daarom moet het landmark een bijzondere uitstraling krijgen. De toren hoeft niet 

vierkant te zijn, maar kan ook rond, ovaal of driehoekig zijn. Hoewel het landmark 

niet los in de ruimte staat, maar een onderdeel is van een groter bouwblok, zal het 

zich wel duidelijk onderscheiden van de basismassa. Het landmark snijdt dus als het 

ware in de basismassa en staat er niet bovenop. De materialen dienen een high-tech 

uitstraling te ondersteunen, waardoor het gebouw zich eveneens zal onderscheiden 

van de basismassa. Er zal veel metaal en glas gebruikt worden. 

Het landmark zal met een plint, het liefst een dubbele laag, beschikken over een 

begane grond die flexibel in gebruik is en zeer geschikt is voor de huisvestiging van 

publiekstoegankelijke functies. 

Het landmark zal deel uitmaken van bouwblok G, waardoor eventuele windval of 

turbulentie wordt opgevangen. Door de grote hoogte van het gebouw zal veel aan-

dacht worden besteed aan de geleding van het bouwwerk, de profilering van de stra-

ten en de voorzieningen in de onderbouw.
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Sfeerbeeld van een supertoren.

   Voorbeeld van een toren die onderdeel van een blok is. Sfeerbeeld dakbeëindiging.

<
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De landmark moet voldoen aan de tien uitgangspunten uit de Nota Hoogbouw 

(2003) van de Gemeente ´s-Hertogenbosch:

1> de slankheidsbepaling: deze wordt uitgedrukt in het quotiënt van de grootste 

breedtemaat van het grondvlak en de hoogte. Hierbij dienen landmarks een slank-

heidscoëfficiënt te hebben van minimaal 2,6. (Dit betend bij een hoogte van 90m een 

breedtemaat van 35m.) Daarbij moet aangetekend worden dat goede vormgeving, 

detaillering en materialisering er toe kunnen leiden dat een lager slankheidscoëffi-

ciënt toch tot een goed resultaat kan leiden.

2> maatwerk: hoogbouw dient op de juist plek in het stedelijk weefsel geplaatst te 

worden.

3> Silhouet: het zicht op de stad vanaf de hoofdwegen, bijzondere open ruimten, 

vanuit het buitengebied en de relatie met de St. Jan is van belang.

4> architectuur: het plan zal aansprekend moeten zijn, met aandacht voor gevel-

ontwerp, afwerking, textuur en reliëf.

5> de beëindiging van het gebouw: bijzondere aandacht is vereist voor de top 

van het gebouw, waarbij ook aandacht besteed moet worden aan de bruikbaarheid 

van de buitenruimte op grotere hoogte.

6> de plint van het gebouw: deze bestaat uit een of meerdere lagen en dient 

waar mogelijke stedelijke functies te herbergen, waardoor de toegankelijkheid van de 

begane grond vergroot wordt. Ook de aansluiting van de hoogbouw op het maaiveld 

is belangrijk.

deelgebied landmark

7> de omgevingskwaliteit: de inrichting van de omgeving dient van hoge kwaliteit 

te zijn middels een apart plan voor de inrichting van het maaiveld.

8> milieu-aspecten: het plan dient rekening te houden met de duurzaamheidas-

pecten die omschreven worden in het Nationaal pakket duurzame stedenbouw.

9> Bezonningsaspecten: de omgeving van de hoogbouw dient geen onevenredige 

hinder te ondervinden van de schaduwwerking van de hoogbouw.

10> windhinder: beperking van valwinden en turbulentie, rekening houdend met 

de windstatistiek op locatie.






