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De 250 meter lange en 10 meter brede Paleisbrug heeft 

ruimte voor een lift, voetgangersstroken, planten, bomen, 

bankjes en verlichting, allemaal geïntegreerd in gevouwen 

Cortenstaal. De bruine roestkleur is het meest typische 

uiterlijke kenmerk van deze staalsoort. De Paleisbrug past 

goed bij de historische uitstraling van de stad, maar geeft 

ook een eigentijds gevoel dat goed tot zijn recht komt 

tussen de moderne architectuur van Het Paleiskwartier. 
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paleisbrug
’s-hertogenbosch

toonaangevend ontwerp
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“Een prachtige, duurzame verbinding

tussen het moderne Paleiskwartier

en de historische binnenstad. Een 

aanwinst voor de stad.”

Eric logister
wethouder

duurzame 
verbinding
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mels crouwel
benthem crouwel architects
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Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd ’s-Hertogenbosch verdedigd door 

het onder water laten lopen – het inunderen – van het omringende 

landschap. Veel land is ook nu nog niet bebouwd, waardoor 

’s-Hertogenbosch nog steeds grenst aan een open groen gebied. 

Vanwege de lengte van de brug en 

het spectaculaire uitzicht over de 

Gement, het inundatiegebied vanaf 

waar het Hollandse leger in 1629 

de stad innam, is op de brug een 

verblijfsgebied gemaakt. Het park op 

de brug sluit aan op het uitzicht, maar 

ook op het groen langs de Dommel 

en het verblijfsgebied rondom de 

Hofvijver in het Paleiskwartier. 

Hiermee is ‘s-Hertogenbosch een 

unieke plek rijker. 

de paleisbrug is een bestemming 
en een mooie verblijfplek

niet alleen een brug 
van a naar b
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ervaar de paleisbrug

in elk jaargetijde

De beplanting van de Paleisbrug is als een 

weelderig landschap. Elk jaargetijde heeft 

zijn eigen beleving. Van het voorjaar tot in 

de winter blijft de tuin aantrekkelijk. Niet 

alleen voor de bezoekers maar ook vogels, 

vlinders, bijen en insecten zullen zich daar 

thuis voelen. 
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ervaar de paleisbrug

piet oudolf
tuinarchitect

in elk jaargetijde
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paleisbrug
’s-hertogenbosch

een stukje natuur
in de stad
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een stukje natuur
in de stad

Een kleine greep uit 

de plantensoorten 

Roodbladige Judasboom

Cercis canadensis

‘Forest Pansy’

De ooievaarsbek

Geranium oxonianum

‘Claridge Druce’

Anemoon

Anemone rivularis

Siergras

Sporobolus heterolepis

Trilgras

Briza Media

Sierklaver

Trifolium rubens

Tuinsalie

Salvia ‘Rhapsody in Blue’

Lenteroos

Helleborus orientalis

Sneeuwklokjesboom

Halesia tetraptera
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robert jan vos
lichtontwerp en -advies

theatraal en   sfeervol verlicht
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Voor de nieuwe Paleisbrug is een uitgekiend 

lichtontwerp gemaakt door lichtontwerper 

Robert Jan Vos. 

theatraal en   sfeervol verlicht

In het lichtontwerp wordt niet alleen 

de brug van de buitenzijde prachtig 

aangelicht, maar ook op de brug 

wordt het een feeëriek schouwspel 

van licht. Het is een prachtig 

combinatie van (led)verlichting 

van de wandelpaden (wat mede 

de veiligheid vergroot), de verlichting

in de tuinborders en de bijzonder 

fraaie lichtpalen die het geheel hun 

verdere sfeer geven. De gekozen 

verlichtingsmaterialen werken 

optimaal samen voor een prachtig 

avondplaatje. 
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Willem van der Made
directeur Stadsontwikkeling

verbindt
de bossche
binnenstad 
met het 
paleiskwartier

De Paleisbrug is een publiek park. 

Het is de aantrekkelijke nieuwe 

verbinding tussen de historische 

binnenstad en het eigentijdse 

Paleiskwartier.
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toegankelijkheid en veiligheid

begaanbaar 
voor iedereen

Wie niet goed ter been is, kan met de lift naar 

boven. Die lift volgt de helling van de brug en 

is daarmee één van de weinige ‘schuine liften’ 

in het Nederlands openbaar gebied. Door het 

fraaie verlichtingsplan is de brug ook in de 

avonduren een prachtige doorgang tussen 

binnenstad en Paleiskwartier. 
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toegankelijkheid en veiligheid

begaanbaar 
voor iedereen
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duurzaam high tech stadspark

het hele jaar door

De Paleisbrug is rijkelijk beplant met diverse soorten bomen, 

bloemen, heesters en siergrassen en is voorzien van een 

irrigatiesysteem en een “duurzame vloerverwarming”. 

Eigenlijk is de nieuwe brug eerder een high tech stadspark 

op poten waar je toevallig ook nog overheen kunt lopen.

In de zomer wordt warmte opgeslagen 

die in de winter wordt gebruikt voor 

de vloerverwarming. De opslag vindt 

plaats in een grote warmte/koude 

opslag installatie. De vloerverwarming 

zorgt voor een lage temperatuur in 

het dek en de trap van de brug 

zodat er geen zout nodig is als het 

gaat vriezen. In de zomer blijft de 

lift aangenaam koel, dank zij grote

ventilatoren die de koude onder 

de brug de lift in blazen.
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het hele jaar door
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de binnenstad van ’s-hertogenbosch

bourgondisch en historisch
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Vanuit het Paleiskwartier wordt de historische 

binnenstad nog eenvoudiger bereikbaar. Dat 

wordt dus nog meer genieten van alle geneugten 

die de Bossche binnenstad te bieden heeft. 

Of het nu gaat om een bezoek aan 

de warenmarkt, shoppen in een van 

de vele winkelstraten of genieten 

van de vele restaurants, terrassen 

en café’s die de stad rijk is.

‘s-Hertogenbosch staat niet 

voor niets bekend als een 

bourgondische stad! bourgondisch en historisch
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het paleiskwartier

ademt 
architectuur

Vanaf de Paleisbrug is de bijzondere architectuur

van het Paleiskwartier prachtig te aanschouwen. 

Er wordt nog volop uitgebreid, dus de komende 

jaren zal het aanbod aan fraaie moderne 

architectuur alleen maar toenemen. 
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rondje paleiskwartier - bossche binnenstad

een inspirerende
architectuurwandeling
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Koning willem I College

Jheronimus Bosch toren

- Smaaklokaal

- Doncurado

Versmarkt Van Heinde

(verwachte opening eind 2015)

Paleisbrug

Brand Loyalty

Ricoh

Essent

Café Onze Vrienden

Mariënburg

Bolwerk Sint Jan

De Spie 

(ontsluiting busremise)

Gerechtshof

Armada’s en Hofvijver

scholen

(Has, Avans, ZLTO)
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het paleiskwartier

een bron van 
levendigheid

De nieuwe Paleisbrug gaat een belangrijke 

bijdrage leveren aan het versterken van de 

levendigheid in het Paleiskwartier. 

Alles wordt simpelweg eenvoudiger 

bereikbaar en dankzij de vele 

evenementen, festivals en nieuwe 

initiatieven die gepland zijn, zullen 

velen ontdekken hoe mooi het 

Paleiskwartier als onderdeel van 

‘s-Hertogenbosch is. De Paleisbrug 

zal als groene ader mensen vanuit 

de binnenstad eenvoudig toegang 

geven tot de vele activiteiten die er 

binnen het Paleiskwartier worden 

ontplooit. 
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paleisbrug
’s-hertogenbosch

een plek om 
heerlijk te vertoeven

De Paleisbrug heeft een sterk recreatieve functie. 

Werkenden kunnen hier neerstrijken om hun lunch 

te gebruiken (er is gratis Wifi op de brug beschikbaar), 

toeristen genieten van het uitzicht op de moderne 

architectuur van het Paleiskwartier aan de ene kant 

en het bijzondere natuurgebied van de Gement aan

de andere zijde. Het wordt een plek om te ontmoeten, 

relaxen en genieten. Een aanwinst voor de stad.
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Facts & figures

Opdrachtgever

Gemeente ’s-Hertogenbosch

 

Subsidienten

Provincie

Rijk, ministerie van Infra 

en Milieu

 

Architecten

Ontwerp van de brug:

Mels Crouwel, van 

BenthemCrouwelArchitecten

Groenontwerp: Piet Oudolf

Lichtontwerp: Robert Jan Vos

 

Twee schuine liften

Staal: 1300 ton

Beton: 4000 ton 

inclusief wapening

Warmte (WKO) 7 kilometer

vloerverwarmingsslangen

Tegels: 1100 m2

Kosten

Kosten uitvoering: 

€ 17,5 miljoen

Provincie en Rijk: 

elk € 6,5 miljoen

Gemeente: € 4,5 miljoen

 Advies- en ingenieursbureau

Grontmij b.v.

Uitvoering Ruwbouw

Gedelegeerd opdrachtgever: 

ProRail

Hoofdaannemer: Mobilis b.v.

Onderaannemer staal:

Van den Bersselaar b.v.

Onderaannemer liften:

Möhringer b.v. Haarlem

Onderaannemer: 

E en W  Bosman b.v.

Uitvoering Afbouw

Hoofdaannemer: Mobilis b.v.

Onderaannemer staal:

Van den Bersselaar b.v.

Onderaannemer E en W:  

Bosman b.v.

Onderaannemer tegelwerk: 

Zeebregts b.v.

Hoofdaannemer groen: 

Ebben b.v.

Beplanting

Een plantenlijst van ruim 

honderd planten, bomen 

en heesters is het palet 

geweest voor de beplanting. 

Door deze te verdelen over 

de ruimte van de brug 

ontstaat er een samenspel 

van kleuren
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Stadskantoor

Postbus 12345

5200 GZ  ’s-Hertogenbosch

(073) 615 51 55

www.s-hertogenbosch.nl

Paleisbrug
in opdracht van de 
gemeente ’s-Hertogenbosch

#Paleisbrug gratis wifi/Gemeente.shertogenbosch
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Verbinden 
Ontmoeten 
Verwonderen 
Beleven
Genieten 
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