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INTRO

Het programma Spoorzone ’s-Hertogenbosch is in 2017 van start gegaan. De gemeenteraad heeft in 
2018 de concrete ontwikkelrichtingen en aanpak voor dit programma vastgesteld.
Dit (digitaal) document is een opvolger van het document “Stand van de Spoorzone” en beschrijft de 
ontwikkelingen vanaf medio 2019 en geeft een vooruitblik tot medio 2021.

N.b. In de tekst is soms een hyperlink opgenomen die doorklikt naar de betreffende projectpagina 
op de website van de gemeente s-HertogenboschIntro

Spoorzone gezien vanuit het zuiden

https://www.denbosch.nl/nl
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De Spoorzone geeft perspectief! Opnieuw bewijst 
het gebied, met al zijn inwoners, ondernemers 
en maatschappelijke partijen, dat het van grote 
waarde is voor ’s-Hertogenbosch, Brabant en 
Nederland: De ontwikkeling van Grasso/Grenco, 
EKP-terrein (Noord en Zuid), Bossche Stadsdelta, 
de opschaling van de knooppuntontwikkeling 
rond het NS-station en de aanpak rond de Onder-
wijsboulevard (Campus, inclusief Westerpark en 
Smart Square). De ambities en ontwikkelrich-
tingen waren er al, maar nu worden ook de werke-
lijke potenties zichtbaar.

Spoorzone ontwikkelt 
met (veer)kracht door 

Ondanks de Corona-crisis gaat de planvorming 
door. In de loop van het jaar worden verschillende 
plannen publiek gemaakt. Plannen waarmee 
eens te meer wordt aangetoond hoeveel (veer)
kracht er huist in de Spoorzone. Het gebied groeit 
samen met de historische binnenstad verder tot 
een interactiemilieu van nationaal belang. De fijn-
mazige binnenstad met zijn belangrijke boven-
regionale winkelfunctie, horeca en culturele 
voorzieningen in een historisch decor en de meer 
robuuste Spoorzone met zijn grootschaliger func-
ties, mix van wonen, werken, onderwijs en cultuur. 
Een moderne broed- en ontmoetingsplaats waar 
volop geëxperimenteerd wordt en waar plek is 
voor iedere Bosschenaar en de andere gebruikers 
om samen verder te komen. 

SPOORZONE ONTWIKKELT MET (VEER)KRACHT DOOR

Spoorzone gezien vanuit het noorden
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SPOORZONE ONTWIKKELT MET (VEER)KRACHT DOOR

De ontwikkeling van de Spoorzone ‘s-Herto-
genbosch wordt ook door andere partijen met 
grote interesse gevolgd. Provincie en Rijk zien 
het (bovenlokale) belang en werken samen met 
ons om de opgaven te realiseren en de impact 
te vergroten. Met de provincie Noord-Brabant is 
eind 2019 een intentieovereenkomst gesloten 
om de krachten te bundelen om te komen tot 
een volgende stap in de doorontwikkeling van 
de Spoorzone en het toekomstbestendig maken 
van het knooppunt station ‘s-Hertogenbosch. 
Beide partijen zien kansen om met elkaar de stad 
van de toekomst vorm te geven en te komen tot 
een intensief stedelijk interactiemilieu in combi-
natie met slimme mobiliteit, groen en cultuur. Via 
verdiepende sessies werken we de komende tijd 
samen aan een gezamenlijke strategie en concre-
tisering van de samenwerkingsafspraken.

Ook met het Rijk zijn de banden aangehaald. 
Rond de knooppuntontwikkeling, maar ook via 
de Erfgoeddeal *1) (waarbij gemeenten i.s.m. 
Provincie en  Rijk uitgenodigd worden hun 
krachten te bundelen en toe te werken naar een 
waardevolle leefomgeving)  en via een bredere 
verstedelijkingsstrategie. Met als insteek om de 
huidige waarde van ’s-Hertogenbosch voor de 
regio, Brabant en daarbuiten én de unieke toege-
voegde waarde van de Spoorzone daarbij  verder 
te vergroten. 

De kaders en ontwikkelrichtingen die de raad 
heeft meegegeven zijn de basis geweest voor de 
succesvolle doorontwikkeling van het gebied. Ook 
nu zijn ze nog steeds randvoorwaardelijk voor de 
verdere aanpak en gebiedsuitwerkingen. Vanzelf-
sprekend wordt wel steeds gebruik gemaakt van 
de mogelijkheden die zich op ieder moment voor-
doen. 

Alles overziend kunnen we met recht stellen dat 
de Spoorzone zich veerkrachtig doorontwikkelt 
en dusdanig veel elan en toegevoegde waarde 
oplevert, dat de verdichting en nieuwe stedelijk-
heid een aantrekkelijk perspectief biedt.

30 juni 2020
voor een volledige kaart inclusief legenda 

en detaildeelkaarten zie pag. 38-39
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KERNBOODSCHAPPEN SPOORZONE

Vanuit het belang van de ontwikkeling van de 
Spoorzone voor de stad en het unieke karakter 
van dit gebied is met de ontwikkelrichtingen 
voor de Spoorzone van maart 2018 de volgende 
ambitie geformuleerd: Intensief-stedelijk, slim 
en duurzaam bereikbaar, wonen-werken: een 
dynamisch interactie-milieu.

We ontwikkelen de Spoorzone tot een gebied 
dat enerzijds aansluit op de bestaande stad en 
daaraan nieuw elan toevoegt en anderzijds een 
gebied dat door de omgeving in economisch en 
cultureel opzicht benut wordt. Een gebied dat 
optimaal gebruik maakt van de unieke kwaliteiten 
van de stad en de veelkleurigheid van de locatie: 
cultuur en historie, vervoersknooppunt en natuur, 
aanwezigheid van jonge mensen en nieuwe werk-
gelegenheid, maar ook vooruitstrevend in duur-
zaamheid en innovatie. 

A.  Succes van de binnenstad vergroten

B.  Economie vernieuwen

C.  Toekomstbestendige bereikbaarheid ontwikkelen

D.  Kracht van de monumentale stad versterken

E.  Klimaat adaptieve stad beleven

F.  Wonen in een dynamisch gebied

De actualiteit van de ontwikkelingen binnen de 
Spoorzone (terugkijkend vanaf medio 2019 en 
vooruitkijkend tot medio 2021) wordt beschreven, 
gerangschikt volgens de volgende kernbood-
schappen:



A
Succes van de binnenstad vergroten
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Door een mix aan functies van zowel wonen, werken als voorzieningen in een stedelijke dichtheid wordt 
recht gedaan aan de potentie van het gebied. Hierdoor bereiken we meer dynamiek en levendigheid.
Hier dragen verschillende ontwikkelingen aan bij:

Zuidzijde van de Spoorzone:

Met de ontwikkeling van de Spoorzone voegen we nieuw elan toe aan de stad. De 
veelzijdigheid en levendigheid van de Bossche binnenstad breidt zich uit en zie je 
terug in het dynamische knooppunt van verbindingen tussen studenten, bedrijven 
en bewoners. 

Paleiskwartier: 

stedelijk wonen, werken, evenementen, voorzieningen
De afronding van het Paleiskwartier bevindt zich 
aan de zuidzijde met het project Terrazzo (170 
woningen met voorzieningen in de plint), de 
afronding van de kantoortoren naast Ricoh (9500 
m2 bvo), Upstairs (63 woningen en commerciële 
ruimte in de plint), Belvedère (150 woningen en 
commerciële ruimte in de plint), en hotel Tribute 
(168 kamers en restaurant). Rond de Hofvijver en 
deels op het evenemententerrein komt definitief 
ruimte voor evenementen. Met de bepaling van 
de juiste contouren daarvoor, kan met de plan-
ontwikkeling voor vlek F worden gestart (wonen 
en voorzieningen in de plint).

Upstairs

http://paleiskwartier.nl/
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Willemspoort:  
stedelijk wonen, voorzieningen
In Willemspoort Noord zijn ruim 300 woningen 
gerealiseerd en inmiddels bewoond. Het plan 
is ontworpen door West8. De achterliggende 
gedachte betreft ‘Wonen in een park’.  In de vijf 
zuidelijke torens zijn vrije sector koop- en huur-
appartementen gerealiseerd. In toren G zijn 
naast koopappartementen 71 sociale gesitueerd. 
De woningen zijn gesitueerd rond een groen 
middengebied. Aan de noordoostzijde wordt een 
plan ontwikkeld voor een kinderdagverblijf en 
voor het voormalig restaurant de KaZerne wordt 
een andere (horeca-)invulling gevonden.

Het stedenbouwkundig plan voor Willemspoort 
Zuid is nagenoeg gereed. Het plan bestaat nu uit 
ca. 500 appartementen, waarvan 222 sociale huur, 
86 middelduur en 203 koopwoningen. Het betreft 
woningen en gebouwde parkeervoorzieningen. 
Aan de zijde van het plein bij het Jeroen Bosch 
ziekenhuis, doorlopend naar een deel van het 
binnenterrein komt maximaal 3000m2 aan klein-
schalige voorzieningen, waaronder zorg-gerela-
teerde functies.

Noordzijde van de Spoorzone:

EKP-terrein Noord:  
stedelijk wonen, kunstacademie, voorzieningen
Eind 2019 heeft de gemeente de winnaar bekend 
gemaakt van de aanbestedingsprocedure voor 
de gebiedsontwikkeling: SDK Vastgoed met het 
plan ‘Uit de kunst, aan de Dieze’. De basis van 
deze aanbestedingsprocedure was het eerder 
door de raad vastgestelde Ontwikkelkader EKP-
terrein en daaruit voortvloeiende voorwaarden. 
Het winnende plan kenmerkt zich door een stede-
lijke opzet met ruim 800 woningen, inzet op het 
behoud van de kunstacademie AKVStJoost met 
aangevuld met werkfuncties, cultuur en horeca 
in de voormalige EKP-hal en ondersteunende 
functies in een deel van de plinten en aan De 
Dieze oever. Daarnaast wordt de openbare ruimte 
hoogwaardig en met veel groen ingericht en er 
is sprake van een vernieuwende opzet qua duur-
zame mobiliteit (zie ook pag 26). 

Vanaf begin juni 2020 liggen het concept Ruimte-
lijk en functioneel kader en Beeldkwaliteitplan ter 
inzage. Bij de nadere uitwerking van het steden-
bouwkundig plan wordt input van de omgeving 
gevraagd. Daarin is door SDK Vastgoed reeds 
een eerste stap gezet door het uitzetten van een 
enquête. In de kunstacademie (in het voormalige 
gebouw van PostNL) is vanaf juni 2020 een info-
centrum geopend door de ontwikkelaar SDK. Zo 
biedt dit de mogelijkheid om naast de digitale 
aanpak van inspraak en participatie, ook op een 
fysieke plek informatie te verkrijgen.

Volgens planning worden in december 2020 het 
Ruimtelijk functioneel kader en Beeldkwaliteits-
plan EKP-terrein Noord aan de raad voorgelegd. 

succes van de binnenstad vergroten KERNBOODSCHAPPEN SPOORZONE

EKP-terrein noord impressieWillemspoort-noord binnenterrein

https://www.denbosch.nl/nl/projecten/spoorzone/willemspoort
https://www.denbosch.nl/nl/projecten/spoorzone/ekp-terrein
https://www.denbosch.nl/nl/projecten/spoorzone/ekp-terrein
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De zonering op de volgende pagina’s geeft het 
programma van de Bossche Stadsdelta inhoud en kleur. 
De voorbeelden zijn niet letterlijk bedoeld. Zie ze vooral 
als een uitnodiging aan de stad om met nog betere 
voorstellen te komen. 

Afhankelijk van de woningtypologie is er in de Bossche 
Stadsdelta ruimte voor circa 1.300 woningen en een 
aanvullend werk- en cultuurprogramma van circa 
45.000m2 bruto vloeroppervlak, dat is inclusief de 
woningen in het voormalige GGD pand en de bestaande 
Verkadefabriek. Het jonge karakter van het gebied 
vraagt om een verdeling die daarop aansluit. Wat het 
woningbouwprogramma betreft wordt gestreefd naar 

De beleving in de openbare ruimte bepaalt eveneens 
de hoogte van gebouwen. Die wordt relatief laag in 
het oostelijke deel van de Kop van ’t Zand, grofweg het 
gebied tussen Tramkade en historische binnenstad. Het 
zicht vanaf de Wilhelminabrug en de Zuid-Willemsvaart 
op het monumentale Molengebouw speelt daarbij een 
belangrijke rol. Op andere plekken, òòk in Orthenpoort 
Zuid, mogen een aantal slanke torens van 50 tot 70 
meter verrijzen. De torens staan in de tweede lijn ten 
opzichte van de Dieze zodat ze het vrijgespeelde zicht 
over het waterplein niet dichtdrukken. Daarnaast is het 
belangrijk dat de torens harmonieus aansluiten op die in 
EKP Noord en op een eventuele doorontwikkeling van de 
noordoever richting Ertveldplas.

De impressies op pagina 22 en 23 laten een mogelijke invulling van het gebied zien. Daar kunnen geen rechten aan worden ontleend. Het plan zal 
na vaststelling van het gebiedsperspectief verder worden uitgewerkt tot een stedenbouwkundig plan. Dat gebeurt binnen de randvoorwaarden van 
de ruimtelijke structuurkaart op pagina 21. Het stedenbouwkundige eindbeeld kan dus afwijken.  !

Het is misschien nog wat moeilijk voor te stellen maar het gebied tussen de 
Citadel (links), Kop van ‘t Zand (vooruit) en Ortenpoort Zuid (rechts) zou er 
ongeveer zo uit kunnen zien .
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Grenco-terrein:  

werken:  ICT en data, ambacht 2.0, voorzieningen, wonen
De ontwikkelvisie voor dit gebied wordt in het 
najaar van 2020 aan de raad voorgelegd. De 
bedoeling is dat dit terrein in aansluiting op het 
Grasso-pand zich doorontwikkelt tot een gebied 
voor ICT en data.  Spark Makers Zone, het IoT stad-
slab en het Bosch Ambachten Centrum maken 
hier ook onderdeel van uit (zie pagina 23). Dit 
leidt tot interessante ‘cross-overs’ en zorgt voor 
de dynamiek en eigenheid van het gebied. In 
aansluiting op de woonwijk Boschveld is in de 
doorontwikkeling van dit terrein ook aandacht 
voor wonen, bijvoorbeeld short-stay faciliteiten 
met een connectie met de ICT- en databedrijvig-
heid. 

De visie gaat uit van een gefaseerde doorontwik-
keling, in een mix van behoud van gebouwdelen 
en daarmee het bestaande karakter en aanvulling 
met nieuwe bebouwing en programma. Daarmee 
ontstaat ook in het Grenco gebied een verdich-
ting van functies en intensief gebruik van ruimte. 

Recent is hier een grote muurschildering gemaakt  
die de ontwikkelingen laat zien die gaande zijn . 
Hierbij zijn karakteristieke eigenschappen van het 
Grasso-pand te zien en de verschillende logo’s die 
Grasso in de loop van de tijd heeft gehad. Er is 
gebruik gemaakt van een combinatie van graffiti-
kunst met digitale technieken.

EKP-terrein Zuid: 

mobiliteitshuis, ICT en data, voorzieningen, wonen
EKP-terrein Zuid is ruimtelijk en functioneel een 
schakel tussen het station, het Grasso/Grenco-
terrein en EKP-terrein Noord. De “oude” Parallelweg 
die tussen deze verschillende projectgebieden 
ligt, kan door de afnemende verkeersfunctie meer 
en meer een verbinding vormen tussen deze 
onderdelen; daartoe zal deze worden heringe-
richt. Op dit terrein komt een stedelijk programma 
tot stand, in een functiemix van werken, voorzie-
ningen en wonen. De werkfunctie in dit gebied 
zal met name gericht zijn op data en ICT. Dit als 
de volgende stap in de ontwikkeling van dit deel 
van de Spoorzone tot een innovatiedistrict van 
ICT en data. Daarnaast wordt hier een ‘mobility 
hub’ gerealiseerd. Deze voorziening biedt straks 
ruimte  aan meerdere vormen van mobiliteit, zie 
verder pagina 26). 

Het planologisch kader voor deze ontwikkelingen 
wordt naar verwachting eind 2020 voorgelegd 
aan de raad. Bossche stadsdelta:  

stedelijk wonen, cultuur en maatschappelijk, werken
De ontwikkeling van de locatie Kop van ’t Zand kan 
niet losgezien worden van het ontwikkelen van 
de locatie Orthenpoort-Zuid; samen de Bossche 
Stadsdelta. Orthenpoort werd al in de RSV (ruim-
telijke structuurvisie) aangemerkt als centrum 
stedelijk uitstralingsgebied en transformatiege-
bied. Ook in de Voortgangsrapportage Woon-
agenda zijn beide zijden van de Dieze benoemd 
als belangrijke potentiële woningbouwlocaties 
voor de realisatie van centrum stedelijk wonen in 
de periode tot 2030.

In het ambitiedocument van eind 2019 zijn de volgende ambities geformuleerd:
1. Voor eeuwig jong: Vernieuwende initiatieven gedijen het best in gebieden met een rauw randje. 

De Bossche Stadsdelta is zo’n gebied waar volop wordt gestudeerd, geëxperimenteerd en geïnno-
veerd. Dat vraagt om gebouwen en openbare ruimte die inspelen op voortdurend veranderende 
wensen en ideeën uit de Bossche samenleving.

2. Ruimte voor de Moerasdraak: De naam Moerasdraak refereert aan de continue strijd tussen de stad 
en het water. Ontwikkeling van de Bossche Stadsdelta biedt de kans om de Dieze hier veel meer 
ruimte te geven, zodat de waterveiligheid in onze stad én in de rest van Brabant wordt vergroot. 
Dit rivierdal vormt tevens de basis voor een uniek, gezond en uitdagend stadsmilieu, waar met het 
stijgende en zakkende water wordt geleefd.

3. Talent voor gastvrijheid: ‘s-Hertogenbosch is een warme stad die jong en oud verwelkomt. De ligging 
van de Bossche Stadsdelta, op slechts 300 meter van het station, is een troef. Een bourgondische 
benadering van mobiliteit stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het wandel-, fiets- en vaarnetwerk.

De potentie van beide gebiedsdelen met de Dieze 
daartussen is groot en maakt dat de Bossche 
Stadsdelta een prachtig cadeau aan ’s-Hertogen-
bosch en Brabant kan zijn. Daarbij is het gebied, 
ten gevolge van planvorming, nog iets verder 
opgerekt en maakt ook de Citadel en omgeving 
inmiddels onderdeel uit van de visie.
Dit gebied biedt volop ruimte voor inspirerende 
en laagdrempelige initiatieven op het kruisvlak 
van ontmoeting, cultuur, sport, werk en duurzame 
innovatie, met een daarbij passend gevarieerd 
woningaanbod.

vergroening Grenco aan zijde Paardskerkhofwegstreet-art op Grasso-terrein

binnencorridor Grenco-terrein

impressie Bossche Stadsdelta

https://www.denbosch.nl/nl/projecten/spoorzone/iot-stadslab
https://www.denbosch.nl/nl/projecten/spoorzone/iot-stadslab
https://www.denbosch.nl/nl/projecten/spoorzone/bossche-stadsdelta
https://www.denbosch.nl/nl/projecten/spoorzone/bossche-stadsdelta
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af te graven grond is echter dusdanig groot dat het 
waarschijnlijk onvermijdelijk is om een deel van de 
vervuiling af te voeren.

De aanleg van een nieuwe lage brug is voor beide 
ingrepen een voorwaarde. In de nieuwe situatie ligt die 
westelijk van de bestaande brug, tussen de IJzergieterij 
en het Werfpad. Dat biedt een unieke kans om de 
cultuurhistorische structuur rondom de Citadel te 
herstellen. Door het water ook hier meer ruimte te geven 
kan de contour van het verdwenen ravelijn en de vijfde 
punt weer beleefbaar worden gemaakt. Het afgraven 
van de landtong tussen de Citadel en de oude brugpijler 
hoort daar dan bij. Ook het herstel van de vroegere 
Boompoort is verder onderzoek waard. Niet als letterlijke 
reconstructie maar in de vorm van een hedendaagse 
verwijzing die het vernieuwende karakter van de Bossche 
Stadsdelta onderstreept.

HEEN EN WEER OVER DE RODE LOPER
De nieuwe brug ligt middenin het waterplein. Het 
wordt vormgegeven als “rode loper” tussen de noord- 
en zuidoever die in de toekomst even stedelijk en 
levendig zullen zijn. De programmering van de beide 
bruggenhoofden is daarbij allesbepalend. Daarom is er 
voor gekozen om de meest publieksgerichte, dynamische 
en jong van geest functies juist hier, ter weerszijden van 
de rode loper, te situeren. Er ontstaat op die manier een 
haltermodel met op de noordoever een spectaculaire 
evenementenwerf die over het laaggelegen natuureiland 
scheert. En ben je daar even uitgekeken? Dan wandel je 
terug naar de IJzergieterij waar het 24/7 bruist of door 
naar de Verkadefabriek en Tramkade waar ruimte voor 
kleinere events is en blijft.

De menselijke maat op hoogte in Arborea a Nantes by Tetrarc Architectes RUIMTELIJKE STRUCTUURKAART

groenstructuur

vaarverbinding

waterstructuur

rooilijn

extra verbinding (indicatief)

industrieel erfgoed

rangeerterrein

cultuurtuin

erfgoed & water

straten en pleinen

hoofdwegen

rode loper

bestaande bebouwing

zoekruimte toren

citadel

plangebied
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Bij mogelijke functies wordt gedacht aan een mix: 
naast centrum stedelijk wonen aan het water zien 
we hier mogelijkheden voor kleinschalige bedrij-
vigheid, commerciële functies, maatschappelijke 
functies en kleinschalige culturele functies aanha-
kend op de Tramkade en het EKP-terrein. 

De stedelijke transformatie is complex: het betreft 
een centrum stedelijk gebied, omringd en door-
sneden door infrastructuur (spoor/wegen/water), 
met een sterk versnipperd eigendom en een rijke 
historie (industrieel erfgoed maar ook bodemver-
vuiling). Gezien die complexiteit is de insteek om 
van gemeentezijde regie te voeren op de gebieds-
ontwikkeling. Het Ambitiedocument Bossche 
Stadsdelta (november 2019) was de start voor 
een breed en innovatief participatietraject voor 

Brabanthallen
Voor de Brabanthallen heeft de raad in december 
2019 ingestemd met de beëindiging van het 
gemeentelijk aandeelhouderschap in de NV 
MEI en in het kader van een duurzame, schone 
en slimme mobiliteit te kiezen voor het beter 
en duurzamer bereikbaar maken van Braban-
thallen/1931. Dit dient gerealiseerd te worden 
door het benutten van de bestaande infrastruc-
tuur en goede loop-, fiets- en OV-voorzieningen 
in de Spoorzone. Verder is ervoor gekozen  de 
parkeervoorzieningen te limiteren en te bundelen 
op de landtong en op het te dempen deel van 
de Industriehaven. De aanleg van een langzaam-

deze gebiedsontwikkeling. Dit heeft geleid tot 
het (concept) Gebiedsperspectief Bossche Stads-
delta. Dit wordt -na inspraak- naar verwachting in 
oktober 2020 aan de Raad voorgelegd.

De Tramkade is nagenoeg volledig verhuurd 
en ontwikkelt zich ook door en is feitelijk te 
beschouwen als voorloper van de ambitie ‘voor 
eeuwig jong’. Naast de activiteiten die Concepten-
bouwers en Social Label ontplooien, is er nu meer 
reuring op het water door de bootjes en kano’s die 
daar verhuurd worden en gebruik maken van de  
recent aangelegde steiger, in het kader van het 
programma Zuid Willemspark. Tevens is de hijs-
kraan van het voormalig bedrijf Koudijs Wouda 
volledig opgeknapt, vanaf eind mei kan hier een 
hotelkamer kamer gehuurd worden of kun je op 
hoogte vergaderen met uitzicht naar keuze. 

verkeerroute langs de Industriehaven naar De 
Gruijter Fabriek, in combinatie met vergroening 
maakt daar ook onderdeel van uit. Het inrichtings-
plan hiervoor wordt momenteel uitgewerkt. Daar-
naast heeft Libéma in 2019 één van de bestaande 
hallen getransformeerd tot Mainstage; een 
multifunctionele ruimte voor onder meer (inter-
nationale) popconcerten, grote voorstellingen 
en congressen met plaats voor maximaal 3100 
zitplaatsen of maximaal 6000 staanplaatsen. 

aanlegsteiger Dieze nabij Tramkade

gebiedsperspectief Bossche Stadsdelta hotelkamer in voormalige hijskraan

https://www.denbosch.nl/nl/projecten/spoorzone/de-tramkade
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Inrichting openbare ruimte
De publieke ruimte vormt een belangrijk verbin-
dend element tussen de verschillende projecten: 
een schakelruimte waar mensen verblijven, zich 
verplaatsen en vooral ook elkaar ontmoeten. 
Verdichting en intensivering van het gebied legt 
meer druk op de openbare ruimte. Dit betekent 
dat enerzijds de publieke ruime intensiever wordt 
gebruikt (waar je bij de inrichting rekening mee 
moet houden), anderzijds kan juist een kwalitatief 
hoogwaardige inrichting als stimulerend worden 
ervaren en daarmee passende functies en gebruik 
initiëren.
Dit willen we met de volgende aanpak bevor-
deren: 

 µ Terrassen.  
In mei 2020 is door het college van B&W een ruimtelijke verdelingsstrategie vastgelegd om in 
deze bijzondere periode de ontmoeting weer mogelijk maken. Hierdoor ontstaat er meer ruimte 
voor ontmoetingsmogelijkheden voor –in eerste instantie- de inwoners. Onderdeel daarvan is het 
nagaan in hoeverre terrassen vergroot kunnen worden voor de 1,5 meter economie. In de Spoor-
zone zou er ruimte gevonden kunnen worden bij de Hofvijver/Sheddaken(Paleiskwartier), de  
Leeghwaterlaan, het Leonardo Da Vinciplein, Winkelcentrum Boschveld en de Tramkade. We streven 
daarbij naar gezamenlijke plannen van ondernemersgroepen, bewoners en andere betrokken part-
ners, dit geldt ook voor het verdelingsvraagstuk. 

 µ Interactieve kunst in de openbare ruimte.  
In februari 2020 heeft B&W  besloten om experimenten met interactieve kunst te stimuleren in 
de Spoorzone, te beginnen met het plein aan de Onderwijsboulevard. Voor deze aanpak wordt 
een deel van het budget Kunst in de wijk/openbare ruimte ingezet. Momenteel werken we deze 
aanpak uit, waarbij samenwerking wordt gezocht met onder andere de kunstacademie AKVSt-
Joost.

 µ Campus Onderwijsboulevard en Smart Square.  
Geheel in lijn met #samen en #vernieuwend uit het bestuursakkoord is het autovrij maken 
van de Onderwijsboulevard eind 2019 eerst in de praktijk getest in een Living Lab. Hieruit kan 
worden geconcludeerd dat de afsluiting van de Onderwijsboulevard voor autoverkeer een groot 
veiligheids- en ruimtevoordeel oplevert voor voetgangers en fietsers, maar dat afsluiten van de 
Onderwijsboulevard een te forse ingreep lijkt voor de doelen die worden nagestreefd. De verkeer-
seffecten zijn groot en er is nauwelijks draagvlak voor de afsluiting. We moeten op een andere 
manier komen tot een groenere, veiligere inrichting van de Onderwijsboulevard met ruimte voor 
ontmoeten en het ontplooien van activiteiten door met name het onderwijs.

Voor de zomer 2020 wordt gestart met het ontwerpproces voor deze Onderwijsboulevard, waarbij 
we, conform het raadsbesluit van april 2020, een integrale benadering van de verkeersproblema-
tiek (inclusief bussen) hanteren. Dit proces van ontwerpen wordt in nauwe samenspraak gedaan 
met gebruikers en omwonenden middels een klankbordgroep.

Voor het plein aan de Onderwijsboulevard (Smart Square) geldt dat we de herinrichting willen 
koppelen aan de ingebruikname van de nieuwbouw van het Koning Willem I-College bij aanvang 
van schooljaar 2021-2022, waarbij aan de westzijde van het plein een nieuw entreegebouw wordt 
gerealiseerd.

Interactieve kunst

Paleisbrug

Onderwijsboulevard
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Versterken van het bedrijfsklimaat en een gezonde arbeidsmarkt met accent 
op data en nieuwe technologieën. Waarbij onderwijs, overheid en bedrijfsleven 
samenwerken en kennis delen. Daadkracht en ruimte om te experimenteren 
zijn belangrijke pijlers. Innoveren door te doen! 

’s-Hertogenbosch is toonaangevende datastad 
en bouwt dat verder uit vanuit het succes van 
JADS en de Den Bosch Data Week. In de Spoor-
zone zijn belangrijke bouwstenen daarvoor al 
aanwezig zoals aanwezigheid en diversiteit aan 
kennistellingen en vitale en innovatieve bedrijven 
en diverse goed ontsloten en gevarieerde vesti-
gingslocaties.

ICT en data-bedrijven landen vooral in de zone 
Grasso, Grenco en EKP-terrein Zuid. Het Grasso-
gebouw wordt volledig verbouwd tot bedrijven-
centrum voor ICT en data.

Om de ambitie van toonaangevende datastad 
te versterken, zetten de gemeente en BIM een 
ICT-community manager in. De ICT-Community 
vormt een platform waar ICT- en databedrijven, 
onderwijsinstellingen en andere organisaties 
samenkomen. Het doel is om de samenwerking te 
verbeteren, kennis te delen, innovaties te initiëren 
en talenten aan de stad te binden.

Op het Grenco terrein vindt een doorontwikke-
ling plaats die ook ruimte biedt aan ICT en data. 
Zowel de huidige ambachten worden hier geïnte-
greerd met ICT/data, als samenwerking met Spark 
Makers Zone en het IoT stadslab. 
Ook in het er tegenoverliggende EKP-terrein Zuid 
zal ruimte voor werken en ontmoeten (met accent 
op ICT en data) een belangrijk programmaonder-
deel zijn. We bouwen daarmee concreet aan een 
Data Innovatiedistrict in de noordelijke spoor-
zone.

Daarnaast is er in de gehele Spoorzone ruimte 
voor werken en voorzieningen in de plinten: Dit 
geldt bijvoorbeeld voor de EKP-hal en voor een 
deel van de plinten in de geplande nieuwbouw 
op EKP-terrein Noord. Ook het programma van de 
Bossche stadsdelta leent zich deels voor werkge-
legenheid, waarbij het accent juist wordt gelegd 
op experimenteerruimte en samenwerking met 
cultuur, design en ‘urban’.

Bij het ontwikkelperspectief voor het project 
‘Knooppuntontwikkeling Station’ is ook aange-
geven dat er juist op, naast, of nabij het station 
ruimte moet worden geboden voor werken en 
ontmoeten.
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C
Toekomstbestendige bereikbaarheid ontwikkelen

In de Spoorzone komen veel ontwikkelingen samen op het gebied van duurzame 
mobiliteit: van e-bike tot zero emissie bus. En toegankelijk voor iedereen. Het station 
en de directe omgeving zijn hierin een belangrijk knooppunt. De Spoorzone vormt 
zo het vertrekpunt en visitekaartje van Brabant.

Een sterke inbreiding in de steden heeft positieve maatschappelijke baten. Dat vraagt wel om funda-
mentele keuzes in de stad qua openbaar vervoer, fiets en infrastructuur voor deelmobiliteit.

Knooppuntontwikkeling
Den Bosch kan door haar unieke ligging op 
de kruising van intercitylijnen in het landelijke 
netwerk en de grote regionale betekenis, het 
stationsgebied verder ontwikkelen tot een econo-
mische knoop in de stad en regio. Verstedelijking 
met een mix van wonen en ondernemen en goed 
openbaar vervoer leidt tot onderlinge versterking 
van de functie van dit knooppunt en de bredere 
Spoorzone.
Een goed functionerend en toekomstvast station 
is ingebed in de omgeving en daarmee cruciaal 
voor de Spoorzone. Naast de focus op de trein 
voor landelijke en regionale bestemmingen willen 
we lokaal en regionaal maximaal aansluiten met 
de (HOV)bus, fiets, voetganger, taxi en de auto 
voor Kiss&Ride als voor- en natransport, wanneer 
er geen concurrerend alternatief is. Het huidige 
station groeit voor die functie uit z’n jas en daarom 
is er een ontwikkelingsperspectief nodig voor de 
lange termijn. Stationsplein centrumzijde

westzijde Station en passerelle
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Duurzame mobiliteit
Daarnaast geldt voor de hele Spoorzone dat we 
actief inzetten op duurzame mobiliteit; waarbij 
extra aandacht is voor lopen, fietsen en deel-
mobiliteit, gecombineerd met een toereikende 
bereikbaarheid voor de auto. Een cruciaal onder-
deel daarbij is de wijze waarop we omgaan met 
parkeren, deelauto’s, elektrische auto’s e.d. Hiertoe 
is nieuw beleid in voorbereiding waarbij kaders 
worden gesteld voor (zero emissie) deelmobili-
teit en parkeernomen worden geactualiseerd. 
We respecteren hierbij de stedelijke structuur van 
doorstroomassen zoals vastgesteld in de Actu-
alisatie Bereikbaarheidsstrategie. Hierbij vormt 
de Magistratenlaan een stedelijke doorstroomas 
voor het autoverkeer en passeert hier ook de fiets-
snelweg Zaltbommel – Eindhoven. Op deze wijze 
wordt de bereikbaarheid van de Spoorzone op 
diverse schaalniveaus integraal bekeken: lande-
lijk, regionaal en stedelijk.  

KERNBOODSCHAPPEN SPOORZONE

Verbindingen
Juist in een gebied dat zo sterk verdicht, is het 
hebben van een voldoende fijnmazig en aantrek-
kelijk netwerk van loop- en fietsverbindingen in 
de verbrede binnenstad een vereiste. We werken 
nu aan een analyse van verbindingen teneinde 
ook op het vlak van openbare ruimte de juiste 
opgaven te agenderen: hoe werken we integraal 
aan een aantrekkelijke openbare ruimte met 

Momenteel zijn we daarom bezig om samen met 
ProRail, NS en Provincie een ontwikkelingsper-
spectief op te stellen en de vraag te beantwoorden 
hoe in de beschikbare ruimte een schaalsprong 
kan worden gerealiseerd. Daarbij gaat het om 
zodanige besluitvorming bij alle partners dat 
wordt onderschreven dat het hier om een lande-
lijk knooppunt gaat, dat als zodanig ook bestuur-
lijk wordt geagendeerd.

Met dit ontwikkelingsperspectief dat momen-
teel wordt opgesteld willen we deze noodzake-
lijke bestuurlijke agendering ook op regionaal en 
landelijk niveau ondersteunen. In het najaar infor-
meren we de raad over dit ontwikkelingsperspec-
tief, waarbij we parallel overleg voeren met de 
betrokken regionale en landelijke partijen.

In het kader van MIRT A2 worden er zogenaamde 
quick win-maatregelen voorbereid bij het station 
die bij moeten dragen aan spitsmijdingen op de 
A2. De eerste fase daarin wordt gevormd door 
realisatie van een tijdelijke fietsenstalling, die 
eind 2020/begin 2021 moet worden gerealiseerd 
(vooruitlopend op het grotere project Knoop-
puntontwikkeling station ‘s-Hertogenbosch).

Het voorgaande vertaalt zich als volgt in de verschillende projecten:
 µ In het Paleiskwartier is het experiment afgerond m.b.t. MaaS (Mobility as a Service), waarbij samen 

met bewoners en bedrijven een mobiliteitsapp is getest, om te onderzoeken of een dergelijke dienst 
een alternatief kan vormen voor de eigen auto. De proef wordt momenteel geëvalueerd door de 
Universiteit Twente. De hierbij opgedane kennis over MaaS nemen we mee in nieuwe planvorming 
in de Spoorzone.

 µ bij EKP-terrein Noord wordt gekozen voor een ambitieus mobiliteitsconcept waarbij het openbaar 
vervoer, langzaam verkeer en duurzame deelmobiliteit (o.a. deelauto’s en deelfietsen) optimaal 
worden gefaciliteerd. Parkeerplaatsen voor de eigen parkeerbehoefte worden beperkt. 

 µ bij EKP-terrein Zuid komt (naast functies als werken / wonen) een parkeerfaciliteit die zowel P&R 
herbergt als andere parkeerbehoeftes voor werkers van Grasso/Grenco en voor bezoekers van 
Grasso/Grenco en EKP-terrein Noord. Hierbij wordt onderzocht van hoeveel dubbelgebruik we 
kunnen uitgaan en in hoeverre deze ‘mobility-hub’ ook functioneel zou kunnen zijn voor bezoekers 
van Bossche Stadsdelta, de culturele functies en evenementen.

 µ In het participatietraject rondom de Bossche Stadsdelta zijn de deelmobiliteitsaanbieders die al 
actief zijn in Den Bosch ook geconsulteerd . 

herkenbare routes voor bezoekers en bewoners, 
bijvoorbeeld naar onderwijsinstellingen, zieken-
huis en Brabanthallen. Naast oost-west relaties 
met verbindingen over/onder het spoor gaat het 
daarbij om bijv. de herinrichting van de Paral-
lelweg (ter hoogte van Grasso en EKP), maar ook 
de Boschveldweg (die een belangrijke route vormt 
van station naar de Bossche Stadsdelta).

electrische deelauto’s bij Essent

verbindingen afstanden

electrische deelfietsen
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De restauratie van het Grasso-gebouw is gereed 
en voor de interne verbouwing is een aannemer 
geselecteerd, volgens planning wordt dit opgele-
verd in het 1e/2e kwartaal van 2021.

Bij de transformatie en doorontwikkeling van 
het Grenco-terrein wordt expliciet een aantal 
bestaande onderdelen gehandhaafd teneinde het 
authentieke karakter deels te kunnen handhaven.

D
Kracht van de monumentale stad versterken

‘s-Hertogenbosch is een stad vol historie waar oud en nieuw samenkomt, ook 
buiten de vestingmuren. In de Spoorzone komt industrieel erfgoed opnieuw tot 
leven. 

Bij de voorbereiding van de scenario’s voor de 
gebiedsontwikkeling voor de Bossche stadsdelta 
nemen de monumenten “”Het Molengebouw” en 
de “Oude IJzergieterij” een belangrijke plaats in. 
Daarnaast kunnen ook de andere nog bestaande 
onderdelen van de voormalige “De Heus”’-fabriek 
van belang zijn. Door de opgave van waterber-
ging te koppelen aan het meer ruimte geven aan 
de Citadel, is deze plek beter zichtbaar en ontstaat 
er een unieke kans om weer recht te doen aan de 
cultuurhistorische beeldkwaliteit ter plaatse en 
wordt het geheel visueel voor eenieder veel meer 

zicht vanaf Citadel op Bossche Stadsdelta
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De kernwaarden zijn gebaseerd op bouwstenen waarin 
de kracht van de bestaande situatie en het ambitieuze 
beleid samenkomen.

CULTUURHISTORISCH ERFGOED
De Bossche Stadsdelta is een cultuurhistorische 
schatkamer. De 17e eeuwse vestingwerken springen het 
meest in het oog. Het is nu moeilijk voor te stellen dat 
soldaten vanaf de majestueuze Citadel over een grote 
watervlakte uitkeken die ‘s-Hertogenbosch tot de 19e 
eeuw omringde. Toen werden daar grote hoeveelheden 
zand opgebracht wat het gebied haar huidige naam gaf: 
‘t Zand. Het bleek een perfecte plek om de spoor- en 
tramlijn en later de Orthenseweg aan te leggen. Deze 
voormalige rijksweg loopt over het noordelijke ravelijn. 
De aanleg en achtereenvolgende verbredingen van 
de Zuid-Willemsvaart betekenden het einde van de 
Citadel’s vijfde punt. Dat gold ook voor de Boompoort 
die toegang gaf tot de Bossche haven, ooit één van de 
grootste havens in het land.

Alle infrastructuur kwam rondom de Kop van ‘t Zand 
samen. Het was logisch om hier het werkgebied van 
de stad te vestigen waar eindeloos werd gebouwd, 
gedempt, gesloopt en weer (aan)gebouwd. Het 
Molengebouw met het karakteristieke torentje is 
een rijksmonument, de IJzergieterij een gemeentelijk 
monument. Zij vormen het hart van twee industriële 
ensembles die de structuur en uitstraling van het gebied 
bepalen. De Willem Twee (buiten het plangebied) en 

Verkadefabriek horen daar ook bij. Die laatste staat op 
een gedempte insteekhaven die vroeger tot aan de 
Boschdijkstraat reikte en waarlangs een tramkade lag. De 
enige overgebleven haven ligt in Orthenpoort Zuid. Daar 
is ook het restant van Bourne Chemische Fabrieken NV te 
vinden. 
De geschiedenis is een inspiratiebron. De vestingwerken, 
industriële ensembles en overgebleven insteekhaven 
worden gekoesterd. Waar mogelijk wordt de historische 
waterstructuur rondom de Citadel hersteld en beleefbaar 
gemaakt.

BOUWSTENEN VOOR HET GEBIEDSPERSPECTIEF

Oude haven

Oude haven

Met dank aan Kring Vrienden

Verkadefabriek

IJzergieterijMolengebouw

Het verdwenen 
woonblok

Boompoort

vijfde punt

ravelijn

3130

STAND VAN DE SPOORZONE

kracht van de monumentale stad versterken KERNBOODSCHAPPEN SPOORZONE

Binnen de Bossche Spoorzone maakt “De Bossche Stadsdelta” kans op subsidie vanuit de “Erfgoeddeal”. 
Deze is op 21 februari 2019 ondertekend door de Ministers van OCW, BZK, IenW, LNV, het IPO, de Fede-
ratie Instandhouding Monumenten (FIM), LandschappenNL, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en 
het Rijksvastgoedbedrijf. De bedoeling is om projectmatig samen te werken aan een waardevolle leef-
omgeving.

beleefbaar. Door een lagere ligging van de nieuw 
geprojecteerde Diezebrug, wordt deze visuele 
relatie nog eens versterkt. Tevens wordt één van 
de huidige pijlers van de Diezebrug die interes-
sant is gehandhaafd. Hiervoor wordt nog een 
functie gezocht.
We verwachten dat de komende periode Avans 
de planontwikkeling opstart voor het terrein aan 
de Onderwijsboulevard, ter plaatse van de voor-
malige Remington-fabriek (voormalige locatie 
van de Kunstacademie) . Hier liggen kansen om 
elementen van deze fabriek in de planontwikke-
ling te laten terugkomen.

Molengebouw
vergroening nabij Grasso

erfgoed op Kop van ‘t Zand
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Energie
In de Spoorzone wordt gebiedsgericht gewerkt 
aan het verduurzamen van de energievoorziening. 
In het Paleiskwartier werken onder meer Brabant 
Water, Enexis, Arcadis en Avans Hogeschool 
samen aan het verduurzamen en uitbreiden van 
het bestaande warmte-koude netwerk in dit 
gebied.
In de Noordelijke Spoorzone staan veel projecten 
op de rol. Deze bevinden zich in verschillende 
stadia van de planontwikkeling. Elk project dient 
te zorgen voor de verduurzaming van zijn energie-
voorziening. Daarnaast onderzoekt de gemeente 
in hoeverre er behoefte is en kansen zijn voor een 
(meer) duurzame energievoorziening door samen 
te werken in het gebied. Het betreft de volgende 
projecten: Grasso/Grenco, EKP-terrein Noord en 
EKP–terrein Zuid, Bossche Stadsdelta, Weener XL 
en Vlek 21 in Boschveld (flats Brabant Wonen). Een 
energieregisseur verkent momenteel de kansen 
op tactisch en technisch niveau. 

E
Klimaat adaptieve stad beleven

De Spoorzone is een stedelijke omgeving met veel ruimte voor ontmoeting 
en natuur. Samen met bewoners, bedrijven en onderwijs ontwikkelen we een 
duurzame stad die meebeweegt met de klimaatontwikkelingen. We monitoren, 
onderzoeken en anticiperen op het veranderende klimaat.

zonnepanelen Hart van Boschveld

principe Warmte Koude Opslag (WKO)



Bijensteen
Steen ontwikkeld voor de 

solitaire bijen, zoals de 
rosse metselbij.

Neststeen huismus
Broedplaats voor huis-

mussen, meerdere stenen 
om een kolonie te 
kunnen huisvesten

Huiszwaluwnest
Broedplaats voor huis-

zwaluw, meerdere nesten 
om een kolonie te 
kunnen huisvesten

Vleermuissteen
Biedt de Gewone 

dwergvleermuis een 
geschikte schuil en kraam 

gelegenheid

Gevelbetimmering
Ruimte tussen twee lagen  
bieden een verblijfplaats 
voor de Gewone dwerg-
vleermuis, Laatvlieger en 

Meervleermuis

Neststeen 
gierzwaluw

Broedplaats voor gier-
zwaluwen

Schelpendak
Een veilige broedplaats 
voor de Scholekster en 

Visdief voor torens nabij 
natuur

Vogeldak
Een dakinrichting ontwik-

keld door de vogel
bescherming. Nest en 
fourageerplaats voor 
verschillende vogels

Kleine windmolen
Zorgt voor het oppompen 

van grondwater ten 
behoeve van de beplant-

ing op en tegen de 
faunatoren

Inheemse planten
op verschillende niveau’s 
wordt inheemse beplant-
ing aangebracht die voor 
voedsel en nestgelegen-

heid zorgen

FAUNATORENS IN DE SPOORZONE
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Groen en natuur
Aangezien een deel van de Spoorzone is te 
kenmerken als stenig gebied worden daar waar 
mogelijk vergroeningsprojecten voorbereid en 
uitgevoerd, zoals rond de gebouwen van Grenco 
en in het Paleiskwartier. Ook is de Maijweg van 
een stenige parkeerstraat veranderd in een groen 
woonerf 2.0 en is in Boschveld het Groene Hart zo 
goed als klaar. Het thema van vergroenen maakt 
onderdeel uit van de opgave voor de Campus 
Onderwijsboulevard inclusief Westerpark evenals 
bij het Smart Square aan de Onderwijsboulevard. 
Vanuit “De Groene Delta” is het uitgangspunt: 
ontwikkelen van een hoogwaardige natuurrijke 
groenstructuur in en rond ’s-Hertogenbosch, die 
bijdraagt aan een duurzame en (be-)leefbare en 
toekomstbestendige stad. In het plan voor EKP-
Noord wordt hier volop op ingespeeld met een 
circulair watersysteem en robuuste stadsnatuur 
die begint bij een ecologische oever langs de 
Dieze en eindigt bij bijenkasten op de groene 
daken. In de Bossche Stadsdelta is er ‘ruimte voor 
de Moerasdraak’, met meer ruimte voor de Dieze 
en voor stadsnatuur. Aanvullend wordt gewerkt 
aan het plaatsen van één of meerdere faunatorens, 
een experimentele manier om ecologie, biodiver-
siteit en klimaatverandering een plek te geven in 
de hoogstedelijke Spoorzone. Bij de uitvoering 
zal worden samengewerkt met het onderwijs 
(Helicon, HAS en/of Koning Willem I-College). De 
bedoeling is ervaring op te doen over de effectivi-
teit van een dergelijk object en hoe data-science 
ingezet kan worden om dit te monitoren. Om 
dit van de grond te krijgen is subsidie aange-
vraagd vanuit de subsidieregeling Natuur Noord-
Brabant, ‘biodiversiteit en leefgebieden bedreigde 
soorten“, deze is recent toegekend.

Hieruit volgen in hoofdlijn de volgende bevindingen:
 µ open bodemenergiesystemen (WKO) bieden vanuit energetisch, technisch, financieel en maat-

schappelijk perspectief de meest aantrekkelijk oplossing om de energievraag te verduurzamen.
 µ om WKO’s in balans te houden is regeneratie nodig. Daarin kan de Dieze voorzien. Wanneer meer-

dere projecten hiervan gebruik willen maken is dat een aanleiding de samenwerking te zoeken. Het 
gebruik van de Dieze vraagt nader onderzoek, samen met het Waterschap Aa en Maas.

 µ om te komen tot energie-neutrale woningen en gebouwen (gebouw gebonden energie) zullen op 
de daken zoveel mogelijk zonnepanelen toegepast moeten worden. Zo’n 15% van het horizontale 
oppervlak van de Noordelijke Spoorzone is waarschijnlijk nodig voor zonnepanelen om deze elek-
triciteit -op jaarbasis- te kunnen opwekken. Dat is een substantiële hoeveel ruimte. (Indien ook de 
gebruiks gebonden elektriciteitsvraag door middel van zonnepanelen opgewekt dient te worden 
(en dat zou het streven moeten zijn) vraagt dat nog 1,5 keer zo veel oppervlak)

klimaat adaptieve stad beleven

herinrichting Maijweg

faunatoren

aanleg parkzone Hart van Boschveld
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STAND VAN DE SPOORZONE

KERNBOODSCHAPPEN SPOORZONE

De Spoorzone draagt bij aan de hoofddoelstelling 
van de nieuwe Woonvisie namelijk een sterke stad 
met leefbare wijken en dorpen. Meer specifiek 
kan antwoord geven op belangrijke onderdelen 
uit de Woonvisie, nl:

 µ Passend en betaalbaar wonen voor 
iedereen: extra aandacht voor starters en 
(lage) middeninkomens, verbeteren door-
stroming op de (sociale) woningmarkt en 
voldoende aanbod voor specifieke doel-
groepen (o.a. ouderen en jongeren)

 µ Leefbare en inclusieve buurten:  versterken 
van het karakter en de identiteit van buurten, 
zorgen voor een divers woningaanbod en 
zorgen voor huisvesting van kwetsbare 
groepen

 µ Strategisch innovatief woonprogramma: 
het realiseren van een ambitieuze nieuwbouw-
doelstelling, stimuleren van het eigenzinnige 
en innovatieve karakter van ’s-Hertogen-
bosch, sturen op kwaliteit en betaalbaarheid 
en meer (hoog)-stedelijke woonmilieus met 
hoogbouw en compacte woonvormen, met 
name rond vervoersknooppunten, met een 
aantrekkelijke mix van allerlei functies.

F
Wonen in een dynamisch gebied

In de Spoorzone zijn wonen, werken, leren en recreëren nauw met elkaar 
verweven. In dit stedelijke gebied maken we ruimte voor zowel starters als 
doorstromers. Flexibele woonvormen in een compacte setting, dichtbij voorzie-
ningen en gericht op interactie en ontmoeting. 

In de Spoorzone levert dat 
het volgende beeld voor 2020 - 2022: 

Oplevering 2020: 106 woningen 
(Hart van Boschveld: 43 en Paleiskwartier Upstairs: 63)

Oplevering 2021 : 73 woningen 
(Boschveld flats langs Oude Vl. weg : 60en Boschveld vlek 3 

1e fase 13)
Oplevering 2022: 192 woningen 

(Boschveld vlek 3 2e fase: 32 en Paleiskwartier Terrazzo: 
170)
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