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Beschrijving welstandsgebieden  8

8.1  Beschrijving welstandsgebied  
Binnenstad

Bebouwing en omgeving

De Binnenstad van ‘s-Hertogenbosch omvat de oorspronkelijke vestingstad (kaart-
beeld 16e eeuw). Kenmerkend voor de Binnenstad is het middeleeuws straten-
patroon, de vele monumenten en de aaneengesloten individuele panden, die de 
voornaamste historische straat- en pleinwanden vormen. De oude Binnenstad is 
goed herkenbaar in de stedelijke structuur en onderscheidt zich van de rest van de 
stad door een sterk besloten straatbeeld, een verfijnde schaal van bebouwing en 
een levendig, druk stadsbeeld. De Binnenstad vormt het centrum van stad en regio, 
waarbij sprake is van een sterke samenhang tussen de functionele structuur en de 
ruimtelijke opbouw. Het marktplein is nog altijd het levendige hart van de stad en 
de regio.

De oudste kern van de Binnenstad wordt gevormd door het gebied direct rondom 
de Markt met enkele omringende straten; de stad binnen de eerste muren. In de 
loop van de 14e eeuw en begin 15e eeuw werd het oppervlak van de stad vertien-
voudigd, waarmee een omvang werd bereikt die de stad tot eind 19e eeuw zou 
behouden. 
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De driehoekige stadsplattegrond is helder gestructureerd door de drie hoofdstraten 
(Vughterstraat, Hinthamerstraat en Orthenstraat/Hoge Steenweg); de oude handels-
routes naar de stad en het stadscentrum. Deze drie hoofdassen liepen vanaf de 
stadspoorten op de drie hoekpunten naar het eveneens driehoekige marktplein.  
Naast deze drie stadspoorten op de hoeken vormde de Sint Janspoort in de weste-
lijke flank van de stad, de toegang naar de stad vanuit de Langstraat. Uit de eerste 
bloeiperiode van de stad (14e en 15e eeuw) dateert een organisch gegroeid middel-
eeuws stratenpatroon, waarbij zich tussen de drie hoofdassen een netwerk van 
voor- en achterstraten ontwikkelde met smallere dwarsstraten en stegen. De ligging 
van de meer belangrijke straten werd sterk bepaald door de aanwezigheid van de 
Binnendieze. Deze stadsstroom werd op veel plaatsen vergraven en gekanaliseerd. 
Het middeleeuws stratenpatroon is ook nu nog voor een belangrijk deel aanwezig.

De hogere delen van de nieuwe stad werden blokvormig verkaveld. De min of meer 
vrijstaande bebouwing rond het marktplein en langs de hoofdstraten verdichtte zich 
tot aaneengesloten bebouwingsstructuren die zich later ook gingen uitstrekken 
langs de hogere oevers van de Binnendiezestromen. De ruime percelen werden 
steeds verder opgesplitst in lange, smalle percelen, die zich uitstrekten van straat 
tot stroom. Deze strokenverkaveling ging een kammenstructuur vormen van smalle, 
aaneengesloten huizen met de nokken haaks op de as van de straat. Deze kammen-
structuur werd kenmerkend voor de bebouwing langs alle belangrijke straten van 
de stad. Kerken, kloosters, kapellen en andere religieuze en zorginstellingen werden 
als verbijzonderingen in deze structuur ingepast.

De hiërarchische opbouw van het stratenpatroon uitte zich niet alleen in de voor-
naamheid van de aanliggende bebouwing, maar vooral ook in de straatbreedte en 
in de wijze, waarop de drie hoofdassen zich zijn gaan onderscheiden van de overige 
straten. Belangrijke straten sloten met een versmalling aan op de soms nauwelijks 
bredere hoofdstraat en kruisten deze vervolgens via een bajonetvormig kruispunt. 
Hierdoor kwamen de zijstraten niet in elkaars verlengde te liggen. Gewone kruis-
punten ontstonden op plekken waar aanvankelijk een stadspoort aanwezig was, die 
bij de vergroting van de vesting opschoof.

Op de oevers aan de achterzijde van de percelen werd in eerste instantie eenvou-
dige, losse bebouwing opgericht, toegankelijk via zijstegen en achterpaden. Steeds 
vaker werd de Binnendieze overkluisd of werd gebouwd tussen achterpad en 
waterstroom of aan de overzijde van de stroom. Hierdoor ontstond een sterke 
afwisseling van bebouwde gedeelten met een onregelmatige bebouwing en onbe-
bouwde delen. De achterpaden groeiden uit tot achterstraten of in het geval van het 
Havenkwartier tot kade (Smalle Haven). Zo ontwikkelde zich een hiërarchisch stra-
tenpatroon van voor- en achterstraten, dwarsstraten, stegen en vele bruggen. Door 
het voortdurend ophogen van het maaiveld verdwenen de oorspronkelijke hoogte-
verschillen in de oude stad grotendeels, met als gevolg dat de waterstromen van de 
Binnendieze aan het oog onttrokken werden. In de 16e eeuw werden de hoge 
stadsmuren en poorten verlaagd en aan de binnenzijde versterkt met een dijkli-
chaam van zand. De lange muren werden versterkt met bastions en de stads-
poorten werden versterkt.

Met de inname van de stad door Frederik Hendrik in 1629 werd de vesting uitge-
breid met het bastion Oranje (1634) en de Citadel (1636-1638). Kerken kregen een 
militaire functie of werden gesloopt en op de vrijkomende terreinen werden nieuwe 
straten aangelegd (zogenaamde Nieuwstraten). 

Op achterterreinen en in achterstraten werden schuilkerken opgericht. Ook in de 
18e eeuw vonden ontwikkelingen plaats in de Binnenstad. Eén van de belangrijkste 
was de aanleg van de Parade.
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Begin 19e eeuw, na de verovering van de stad door de Fransen, werd de Zuid-
Willemsvaart gegraven. Deze ontwikkeling had veel invloed op de stad. Zo werd 
onder andere het Kardinaal Van Rossumplein aangelegd en kwam er bedrijvigheid 
langs het kanaal tot stand. In de tweede helft van de 19e eeuw was er een katho-
lieke opleving. De stad onderging een complete facelift, waarbij het grotendeels 
middeleeuws straatbeeld werd vervangen door een strakke architectuur met een 
zuidelijk accent. Het organisch gegroeide stratenpatroon en de middeleeuwse 
bebouwingsstructuur bleven hierbij echter grotendeels intact.

Midden 19e eeuw werd de Sint-Jan hersteld. De neogothiek werd de bouwstijl. 
Kenmerkende complexen uit deze periode zijn onder andere het Mariënburgcom-
plex aan de Sint Janssingel en het Paleis van Justitie aan de Spinhuiswal. Op de vrij-
komende defensieterreinen werd sociale woningbouw gerealiseerd aan de Zuidwal, 
Noordwal en Muntelwal. De opleving en groei van de stad veroorzaakte al spoedig 
een nijpend grondgebrek binnen de stadswallen. Hoge grondkosten leidden tot de 
bouw van vele onvolwaardige kleine woningen op achtererven, stegen en binnen-
terreinen. 
De oude vestingstad was gedurende de gehele vestingperiode sterk naar binnen 
gekeerd; de huizen en gebouwen lagen verscholen achter de wallen. In 1874 verloor 
‘s-Hertogenbosch haar vestingstatus en kon buiten de wallen worden uitgebreid. 
Later volgde de geleidelijke sloop van diverse voorwerken, enkele bastions, poorten 
en walmuren. 

De woningwet van 1901 verplichtte de gemeente tot het stellen van nadere eisen 
aan gebouwen, in het bijzonder aan inrichting en kwaliteit van volkswoning-
bouw. De nieuwe woningwet spoorde de gemeente aan tot het voeren van een 
actieve woningbouwpolitiek. Er werden woningbouwcorporaties opgericht die de 
bouw van betere arbeiderswoningen op zich gingen nemen. Aanvankelijk werden 
slechts mondjesmaat woningbouwcomplexen ontwikkeld. Deze beperkten zich tot 
woningen voor specifieke groepen, behorende tot de klasse van gegoede arbeiders, 
kleine middenstand en militairen. Tussen 1920 en 1925 werden meer omvangrijke 
woningbouwcomplexen ontwikkeld, nu ook voor mensen met lage inkomens.
Niet alleen de oude volksbuurten in de Binnenstad werden aangepakt, ook het 
stadscentrum onderging grote veranderingen. Met de opkomst van het moderne 
autoverkeer werd de Binnenstad een knoop voor het lokale en interlokale verkeer. 
Dit vergde de nodige aanpassingen van het oude stratenpatroon; verbredingen, 
plannen voor doorbraken, rechttrekken van bochten en herinrichting van openbare 
ruimte. Van groot belang voor de economie van de stad werd, naast handel, zorg 
en dienstverlening, de verdere ontwikkeling van industrie. Verspreid in de stad 
ontwikkelden zich talrijke instellingen en scholen. In de stad vestigden zich steeds 
meer kantoren en talrijke kleine en grotere bedrijven. Kenmerkend voor deze tijd zijn 
onder andere de levensmiddelenindustrie De Gruyter (gesloopt in de jaren ‘80) en 
de aanzienlijke schaalvergroting van de Papenhulst, door de bouw van ziekenhuis 
Joan de Deo, scholen en kloosters (o.a. een Fratershuis). 

Eind jaren ‘20 onderging de stad weer een ingrijpende wijziging. De zwaarste 
wijziging in de stadsstructuur vond plaats aan de oostzijde. Daar werd een waarde-
volle historische bebouwingsrand opgeofferd ten behoeve van de bouw van een 
typische jaren ‘30 buurt; Baselaarstraat en omgeving. Een andere belangrijke 
ontwikkeling vond plaats langs de Parklaan/Kuipertjeswal. Daar verscheen een voor 
die tijd karakteristiek woningbouwcomplex in Amsterdamse schoolstijl. 

Na de tweede wereldoorlog lag het accent op het herstel van de oorlogsschade en 
de oplossing van de woningnood. De herstel- en nieuwbouwactiviteiten vonden 
sterk verspreid plaats, waarbij vooral Delftse schoolarchitecten de kans kregen. De 
wederopbouw vorderde gestaag, waarbij rooilijnen werden aangepast en sommige 
bochten werden rechtgetrokken. Veel oude woningen werden onbewoonbaar 
verklaard en gesloopt en binnenterreinen werden opgeschoond. In deze periode 
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was er weinig waardering voor het historisch erfgoed. Vele historische panden en 
zelfs complete buurten raakten verwaarloosd. Nieuwbouw vond buiten de weder-
opbouw mondjesmaat plaats. De Binnenstad raakte al snel in een negatieve spiraal. 
Veel bewoners gingen in aangrenzende dorpen wonen. De Binnenstad werd woon-
plaats voor de arme achterblijvers. De sfeer en levendigheid verminderden en er 
was sprake van stankoverlast door een verwaarlozing van de Binnendieze. Er kwam 
gestapelde bouw aan de Zuidwal, waardoor de kwaliteit van het Zuidwalgebied 
bijzonder negatief werd beïnvloed. In 1960 werd het Heetmanplein (Wilhelminaplein) 
aangelegd. 

In de jaren ‘60 vonden ingrijpende veranderingen plaats in het Tolbrugkwartier. De 
oude volksbuurt ‘De Pijp’ werd volledig gesaneerd. Als gevolg hiervan verdween de 
middeleeuwse structuur volledig, waaronder ook de historische bebouwing achter 
de Markt en belangrijke takken van de Binnendieze (Marktstroom en Groote 
Stroom). Een nieuwe rechte weg ging de oude Tolbrugstraat vervangen en werd 
haaks op het kanaal geprojecteerd, waardoor het Groot Ziekengasthuis meer ruimte 
kreeg voor uitbreiding. 
De menselijke schaal van de Binnenstad werd doorkruist door de bouw van enkele 
hoge gebouwen zoals een toren van ruim 40 meter op het Burgemeester Loeffplein 
en een hoge verzorgingsflat Huis Ter Aa aan de Kasterenwal; het begin van een 
complete metamorfose van de strook grond tussen kanaal en Aa. Vooral de uitbrei-
ding van het Groot Ziekengasthuis veroorzaakte een enorme schaalvergroting in de 
Binnenstad. 

In de loop van de jaren ‘60 kwam het besef terug voor behoud en herstel van de 
oude Binnenstad. In 1972 werd de Bossche Binnenstad aangewezen tot beschermd 
stadsgezicht. Straten en pleinen werden heringericht en bomen keerden terug in het 
straatbeeld. Verspreid in de Binnenstad kwamen diverse sociale woningbouwpro-
jecten tot stand, zoals langs de Noordwal en de Kanaalstraat/Zuid-Willemsvaart 
(Bossche School). In de Hofstad werd het oude buurtje volledig gesaneerd en 
vernieuwd. De stedenbouwkundige opzet werd gekenmerkt door verspringende 
woningrijtjes en een eenzijdige oriëntatie. Dit had tot gevolg dat het nieuwe buurtje 
sterk ging afwijken van de stedelijke structuur van de Binnenstad.

Rond 1980 is begonnen met de restauratie van de Binnendieze. Tevens vonden 
toen grote restauraties plaats van de Sint-Jan. Vanaf het begin van de jaren ‘80 
kwamen grotere stedelijke vernieuwingsprojecten massaal van de grond. Nieuwe 
panden en gebouwen werden zorgvuldig ingepast in de historische structuur. Vooral 
het Tolbrugkwartier onderging een enorme opwaardering. Na sanering van het 
Carolusziekenhuis en enkele bedrijven kwam het interessante woningbouwproject 
Carolushof (Bossche School) van de grond, waardoor dit deel van de stad weer een 
belangrijke woonfunctie kreeg. De fabriek van De Gruyter werd gesloopt en het plan 
‘Brusselse Poort’ werd ontwikkeld. Opvallend is het herstel van de Vughterdriehoek 
en de Hinthamerdriehoek, waar de stegenstructuur werd hersteld en nieuwe hofjes 
werden ontwikkeld. Een ander opvallend verschijnsel was de herbestemming van 
markante gebouwen, zoals de Citadel, waar het Rijksarchief Noord-Brabant werd 
ondergebracht.

In de jaren ‘90 vond een belangrijke uitbreiding van het kernwinkelgebied plaats bij 
het Burgemeester Loeffplein en omgeving. Het Burgemeester Loeffplein werd 
diagonaal verkleind, waardoor het plein een beter in de binnenstedelijke structuur 
passende afmeting kreeg. 

Tegelijk werd het front van de parkeergarage Tolbrug aan het oog onttrokken met 
een langwerpige, gebogen voorbouw, de Stoa. Ter beëindiging van de nieuwe 
winkelas werd een half overdekt plein met twee lagen winkels en woonapparte-
menten in meerdere lagen ontworpen in een ronde vorm (het Arena complex). De 
ontwikkeling van deze plannen verliep parallel aan de plannen om te komen tot een 
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meer integrale aanpak van het kernwinkelgebied. Verbetering van winkelpuien werd 
gekoppeld aan herinrichting van de openbare ruimte. Het winkelwandelgebied en 
de drie hoofdassen kregen een eigentijdse inrichting van natuur- en baksteen en 
een aankleding met design inrichtingselementen van roestvrij staal. 

Bebouwing op zich

Het grootste gedeelte van de bebouwing in de Bossche Binnenstad behoort tot het 
bebouwingstype ‘historisch stedelijke bebouwing’. Het doorsnee woonwerkhuis, 
het ‘stadshuis’ uit de laatmiddeleeuwse bloeiperiode, vormt het basiselement van 
de historische bebouwing. Het pand werd onderkelderd met tongewelven en was 
verdeeld in een voor- en achterhuis, van elkaar gescheiden door een brandmuur 
met haard. Tussen de huizen bevonden zich aanvankelijk smalle stroken grond, die 
inmiddels vrijwel alle zijn verdwenen, waardoor het voorhuis de volle breedte van het 
perceel ging beslaan. Het voorhuis kreeg een hoge voorruimte aan de straat, waar 
het licht door hoge ramen naar binnen kon vallen. In het achterhuis kwam de werk-
ruimte. 
Veel voorgevels zijn in de loop der tijd meermalen aangepast aan de architectuur-
mode van de tijd. Midden 19e eeuw gingen vrij sombere neogotische en eclecti-
sche bakstenen gevelwanden delen van de Binnenstad beheersen. Een belangrijke 
verandering onderging de bebouwing in de tweede helft van de 19e eeuw, waarbij 
het nog grotendeels middeleeuws straatbeeld werd vervangen door een strakke 
architectuur met een zuidelijk accent. 

Door de Franse invloed veranderde het sombere middeleeuwse straatbeeld in hoog 
tempo in een licht, zuidelijk stadsgezicht. De open onderpuien van de gevels werden 
gesloten en voorzien van rechthoekige openingen. Houten gevels verdwenen 
massaal. Bakstenen trap- en tuitgevels werden van hun toppen ontdaan en 
aangepast aan de nieuwe mode: licht gepleisterde gevels met rechte geprofileerde 
kroonlijsten en vergrote 19e eeuwse ramen. De empire ramen werden voorzien van 
blinden en kregen een roedeverdeling van vierruiters, zesruiters en soms zelfs 
achtruiters met waaierzwikken in het bovenraam. Deftig omlijste voordeuren met 
panelen werden verrijkt met fraai gesneden bovenlichten. Vooral eenvoudige ramen 
met zesruiters werden kenmerkend voor het straatbeeld van de oude vesting. 
Bij de vooroorlogse vernieuwing van gevels (eind 19e - begin 20e eeuw) werd voor-
namelijk geput uit traditionele, eclectische en expressionistische architectuurstijlen, 
met name Amsterdamse School (Parklaan) en Art Deco. Na de oorlog werd aanvan-
kelijk voortgeborduurd op traditionele, regionalistische architectuur (Delftse school) 
en zelfs ‘historiserende’ architectuur (Hoge Steenweg, bank Van Lanschot). 
Vanaf de jaren ‘70 werd het uitgangspunt behoud en herstel van de nog resterende 
historische architectuur. Vele voornamelijk 19e eeuwse gevels werden hersteld en 
in de opengevallen gaten in de gevelwanden kwam zowel eigentijdse als historise-
rende architectuur. Fraaie voorbeelden van restauratie gecombineerd met eigen-
tijdse architectuur zijn de Citadel en het Noordbrabantse museum. 

Kenmerkend voor de historische stedelijke bebouwing van de huidige Binnenstad is 
de menselijke schaal (kleine korrelgrootte), het individuele karakter, de historische 
gevelarchitectuur en de diversiteit in bouwstijlen. Raamopeningen zijn duidelijk 
verticaal gericht. De straatwand vertoont een grote samenhang, veroorzaakt door 
parcellering, gevelbehandeling, materialisering, detaillering en kleurstelling. De rijk 
gedetailleerde gevelbeëindiging speelt daarbij een belangrijke rol.  In de gevels in 
het ‘winkelcentrum’ is sprake van een verschil in voorkomen van de eerste laag 
(etalage) ten opzichte van de verdiepingen (ramen), door de functie van winkels en 
werkruimten op de begane grond met daarboven gelegen woningen. 
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Naast de aaneengesloten gebogen stedelijke gevelwanden komen diverse verbij-
zonderingen in de structuur voor, zoals vele kerken, gebouwen met maatschap-
pelijke functies en individuele stadshuizen.

Aan de Parklaan komen een aantal gebouwen voor die behoren tot het bebou-
wingstype ‘(gesloten) historische (woon)bebouwing’, deeltype ‘(gesloten) histori-
sche (woon)bebouwing jaren ‘30’. Dit bebouwingstype wordt met name geken-
merkt door de gesloten straatgevels met relatief kleine, verticaal gerichte gevelope-
ningen. De architectuur van de individuele woningen is ondergeschikt aan die van 
het totale straatgevelbeeld.

Het typische jaren ‘30 buurtje Baselaarstraat en omgeving behoort tot het bebou-
wingstype ‘tuindorpen en tuinwijken’. Ook tussen de Citadellaan en de Citadel 
komen nog enkele woningen voor die tot dit bebouwingstype behoren. Kenmer-
kend voor  deze woningen is de massavorm, die bepalend is voor de straat en het 
straatbeeld. De grote daken spelen hierin een grote rol. De architectuur is gevari-
eerd. Op een drietal plekken in het welstandsgebied Binnenstad komt het bebou-
wingstype ‘Ambachtelijke traditionele (woon)bebouwing’ voor, namelijk aan de 
Parklaan, aan de Oostwal en aan de Schildersstraat. Deze bebouwing kenmerkt 
zich voornamelijk door de eenvoudige hoofdmassa’s en de eenheid in kapvorm.
Het woonbuurtje de Hofstad behoort tot het bebouwingstype ‘Woonerf’. Dit type 
wordt gekenmerkt door het kleinschalige, naar binnen gekeerde karakter, de 
verspringende woningrijtjes en de variatie in architectuur.

In de Binnenstad van ‘s-Hertogenbosch hebben in de 20e eeuw diverse inbrei-
dingen plaatsgevonden. Deze inbreidingen zijn ontstaan in diverse tijdsperioden, 
maar zij vallen alle onder het bebouwingstype ‘Thematische (woon)bebouwing, 
inbreidingsgebied’, omdat zij een geheel ander karakter hebben dan de van 
oorsprong aanwezige historische stedelijke bebouwing. Kenmerkend is dat de 
gemiddelde korrelgrootte van de Thematische (woon)bebouwing, inbreidingsgebied 
groter is dan die van de historische stedelijke bebouwing. De architectuur van de 
Thematische (woon)bebouwing, inbreidingsgebied varieert van sober en weinig 
aansprekende architectuur uit de jaren ‘60 tot regionale Bossche Schoolarchitec-
tuur (zoals het Carolushof) en spraakmakende eigentijdse architectuur (zoals het 
Arenacomplex). Ook het Water- en Vuurplein is een bijzondere inbreiding, vanwege 
het feit dat dit plan gebaseerd is op de historische kammenstructuur. Voor de 
Thematische (woon)bebouwing, inbreidingsgebied geldt dat bij aanpassingen aan 
de bebouwing rekening gehouden dient te worden met de tijdsperiode waarin de 
bebouwing is opgericht. 

Op een klein aantal plekken in het welstandsgebied Binnenstad komt ‘individuele 
woonbebouwing’ voor. Verder is er nog diverse ‘op zichzelf staande bebouwing’ 
in het welstandsgebied aanwezig. Deze bebouwing wordt gekenmerkt door het 
feit dat zij weinig relatie heeft met de omgeving; elk gebouw staat op zichzelf. Een 
goed voorbeeld van een dergelijk gebouw is de stadsschouwburg. Ook het bedrijf, 
gelegen aan de Oostwal, heeft weinig relatie met de omgeving en behoort tot dit 
bebouwingstype. Het groengebied op de hoek van het Nachtegaalslaantje en de 
Hekellaan behoort tot het bebouwingstype ‘Park, groengebied of sportcomplex’.

Materiaal, detaillering en kleur

Voor de historische stedelijke bebouwing in de Binnenstad geldt dat er sprake is 
van een divers materiaal- en kleurgebruik, dat verschilt per pand. Over het algemeen 
zijn de gevels samengesteld uit baksteen, dan wel in een lichte kleur gestukadoord. 
Qua kleur is sprake van een menging tussen aardkleuren (variërend van rood tot 
donkerbruin) en lichte gestuukte en gekleurde gevels. De dakpannen hebben over-
wegend een rode kleur, maar ook zwart en glazuurvormen met een glanseffect 
komen voor. Mede hierdoor blijven de afzonderlijke panden in de gesloten bebou-
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wingswand herkenbaar. De individuele gevels hebben een harmonische opbouw. In 
een groot aantal gevallen is de begane grondlaag ter wille van de winkelfunctie 
gewijzigd, waardoor sprake is van disharmonie in de gevel, veroorzaakt door een 
duidelijke architectonische scheiding naar de bovenliggende verdiepingen. De 
oorspronkelijke gevelornamenten en detailleringen zijn in veel gevallen bewaard 
gebleven. Deze zijn afhankelijk van de toegepaste stijl. Met name de neogotiek en 
renaissance-stijl kent een rijke detaillering in de vorm van beeldhouwwerken, 
kozijnen met bijzondere raamindelingen c.q. roedeverdelingen, kopstukken, gele-
dingsstukken, trappartijen, overgangen tussen openbaar en privé, erkers, schoor-
stenen, etc.

De bebouwing, opgericht in het begin van de 20e eeuw tot halverwege de 20e 
eeuw wordt gekenmerkt door een overwegend zorgvuldige detaillering. Deze 
woningen zijn vrijwel allemaal gebouwd in baksteen. Er is sprake van een rustig 
kleurgebruik, wat bijdraagt aan de historische uitstraling. De gebouwen verschillen 
met name qua mate van detaillering.

Bij de woningen in de Hofstad, die later zijn ontstaan, ligt de nadruk op de ‘gezel-
ligheid’ van de buurt. In de buurt is sprake van aaneengeschakelde, veelal versprin-
gende woningrijtjes met een eenvoudige, sombere baksteenarchitectuur. De 
woningen hebben lichte kozijnen en er is sprake van een variatie in dakvormen. 
Opvallend is ook het gebruik van plaatmaterialen. Bij veel woningen bestaat een 
deel van de gevel uit hout.

Bij de Thematische (woon)bebouwing, inbreidingsgebied in de Binnenstad is sprake 
van een variatie in materiaal- en kleurgebruik en het detailleringsniveau. De inbrei-
dingen uit de jaren ‘60 worden voornamelijk gekenmerkt door het gebruik van 
bakstenen, de eenvoudige detaillering en het sombere kleurgebruik. In de loop van 
de tijd is steeds meer gebruik gemaakt van lichtere kleuren en moderne materialen 
als glas, staal en beton. 

Ook bij de individuele woonbebouwing binnen het welstandsgebied is sprake 
van een variatie in materiaal- en kleurgebruik en het detailleringsniveau. Hetzelfde 
geldt voor de op zichzelf staande bebouwing. De kwaliteit en uitstraling van deze 
gebouwen varieert sterk. 

8.2  Beschrijving welstandsgebied  
Het Zand en Vughterpoort

Bebouwing en omgeving 

Nadat de vestingstatus in 1874 was opgeheven koos de gemeente, op aandringen 
van de Bossche gezondheidscommissie, voor een actievere opstelling in de woning-
bouwpolitiek. Van 1885 tot 1893 werden voor het eerst plannen ontwikkeld voor ‘t 
Zand. De vestingwerken aan de westzijde van de binnenstad werden geslecht, de 
Dotmmel werd gekanaliseerd en het gebied werd vanwege de moerassige onder-
grond (immers het betrof de voormalige inundatiegebieden) opgehoogd met 3 tot 4 
meter zand. Door deze aanpak was er geen sprake van integratie van landschap-
pelijke elementen.
De plannen zetten zich af tegen de steeds voller en vuiler wordende binnenstad en 
ademden de geest van de tijd; meer aandacht voor hygiëne, meer licht en lucht.
Toch bleef de rol van de overheid beperkt, onder invloed van particulieren werden 
de plannen voortdurend bijgesteld. 

Enkele belangrijke ingrepen zijn de verhoging van de Diezebrug voor een grotere 
doorvaarthoogte van de scheepvaart en de verlegging van het spoorwegtracé in 
1896 naar het westen. Hierdoor ontstond een plangebied van ongeveer 30 hectare. 
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Men ging er vanuit dat de 30 hectare genoeg zouden zijn voor de komende vijftig 
jaar. Vijftien jaar na de start bleek het gehele gebied al uitgegeven te zijn.

De eerste stadsuitbreiding ‘t Zand (1890-1910) is functioneel gemengd van karakter. 
Het ruimtelijk sterk hiërarchisch stratenpatroon van de langgerekte wijk wordt 
bepaald door twee elkaar kruisende boulevards (Koningsweg/Oranje Nassaulaan/
Koninginnelaan/Brugstraat en Stationsweg) waarbij de centraal gelegen korte 
boulevard een nieuwe stadsentree vormt van het treinstation naar de binnenstad. 

De hoofdstructuur van het plan is eenvoudig en effectief; lange lijnen die noord-zuid 
zijn gericht; de spoorlijn, de Dommel en de centrale as van de Koninginnenlaan, 
en korte dwarsstraten met een ruim profiel, die het raster vormen waarbinnen in 
hoofdzaak gesloten bouwblokken zijn gebouwd.
De centrale lange lijn heeft het karakter van een boulevard, hetgeen wordt versterkt 
door een aantal verbijzonderingen; het Julianaplein, het Emmaplein en het Stations-
plein /De Draak. 

Het gebied wordt van het centrum gescheiden door de Dommel. De waterweg 
vormt hier een stadsgracht die transformeert in een licht gebogen singel met groene 
taluds en zware bomenrijen. Langs de rooilijnen van de hoofdstraten en de Dommel 
worden aaneengesloten individuele panden en vrijstaande villa’s opgetrokken. 
Aansluitend komen sobere lineaire stratenpatronen met gesloten bouwblokken van 
woningbouwcomplexen. 

In de loop van de jaren ‘30 worden ook enkele aantrekkelijke kleine villabuurtjes 
opgericht: De Vughterpoort. Het wegenpatroon is hier kronkelig en suggereert 
een kleinschaligheid. Erg belangrijk in het straatbeeld is de glooiende loop van de 
straatgevel. Hiermee worden intieme pleintjes gevormd met een groene invulling. De 
bebouwing in de Vughterpoort kent een grote samenhang met de openbare ruimte.

De openbare ruimte is georganiseerd rondom een hiërarchisch principe van maat 
en inrichtingskwaliteit. De Stationsweg, Koningsweg, Oranje Nassaulaan en Konin-
ginnelaan hebben een breedte van 30 tot 40 meter en kenden royale parkachtige 
groenstroken. De Van der Does de Willeboissingel en Havensingel zijn voorzien van 
eenvoudige groenstroken en laanbeplanting. De Mayweg en Boschveldweg zijn 
alleen voorzien van bomen en zijn qua maat smaller. 
Het karakter van de Koningsweg/Oranje Nassaulaan/Koninginnelaan/
Brugstraat is aanzienlijk verschraald door in 1930 het doorgaande verkeer vanuit 
de binnenstad om te leiden door ‘t Zand. De aanleg van de traverse benadrukt de 
verkeersfunctie en draagt bij aan de scheidende werking in de wijk. 
Opvallend zijn verder de boomgroepen in het talud van de Dommel, aan de koppen 
van de dwarsstraten. Zij schermen de blik op de binnenstad, in de jaren ‘30 negatief 
gewaardeerd, af.  

Ondanks de minimale bemoeienis van de overheid is toch een boeiend stadsdeel 
ontstaan, zowel functioneel als ruimtelijk. Het gebied functioneert als overloop 
vanuit de binnenstad en heeft een hoge graad van functiemenging, variërend van 
fabrieken (drukkerijen, sigarenfabrieken, distilleerderij, metaalfabrieken), scholen, 
kerken, klooster, bedrijven tot woningen. De bijzondere bebouwing en functies zijn 
ruimtelijk losser gesitueerd in het plan en kennen een individuele uitstraling.
Er is een duidelijk vormgegeven overgang tussen gebouw en openbare ruimte. Ook 
bij tuinen is er sprake van een duidelijke begrenzing met bijvoorbeeld tuinmuren.
Ruimtelijk is er een grote samenhang ontstaan. Wellicht heeft de snelle realiserings-
tijd hieraan bijgedragen. 
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Bebouwing op zich

Door de overwegend overeenkomende bouwtechniek is er verwantschap ontstaan 
tussen gevelindelingen en breedten. Ook de architectuur vertoont (ook in detaille-
ring) een zelfde neorenaissance handschrift. Later zijn ook voorbeelden te zien van 
Art Nouveau en de rationele Berlage stijl alsook de Amsterdamse school. De voor-
komende ornamentiek (speklagen, borstweringen, hoektorens etc.) is soms zeer 
uitbundig en rijk maar overheerst de hoofdvorm zelden.
Er is sprake van een grote verwantschap in de architectuur en plattegronden van de 
woningen. Deze verwantschap hangt overigens wel samen met de voorkomende 
prijsklassen. 
Aan het eind van de 19de eeuw kwamen een aantal initiatieven van de grond die 
waren gericht op verbetering van de woonsituatie van arbeiders. Zo werd door een 
drukker, in samenwerking met de jonge R.K. Werkliedenverbond, de vennootschap 
‘Gemeenschappelijk Eigendom’ opgericht. Deze vennootschap had het doel om 
goede en goedkope woningen te bouwen, waarbij de bewoners mede-eigenaar 
konden worden. 

In 1901 werd, naar aanleiding van de woningwet, een aantal woningbouwcorpora-
ties opgericht. Eén hiervan, de ‘Coöperatieve Woningbouwvereeniging ‘s-Herto-
genbosch’ kocht in 1909 een stuk grond aan de St. Lucasstraat en St. Maarten-
straat. In de jaren negentig van de vorige eeuw werd in een stadsvernieuwings-
proces de bebouwing vervangen door nieuwbouw. De structuur is intact gebleven. 

De Vughterpoort is te typeren als een ‘overgangswijk’ met een meer open bouw-
blokkenstructuur en een ruimere opzet en groener karakter dan voorheen. Deze 
buurt is gebouwd vanaf midden jaren ‘30 tot in de loop van de jaren ‘50.

Materiaal, detaillering en kleur

Het materiaalgebruik van de bebouwing is vooral in oranjerode baksteen met 
speklagen. De kapvormen in het gebied zijn overwegend traditioneel. Schilddaken 
met de nok loodrecht op de straat komen het meest voor. Bij bredere panden ligt 
de nok ook wel evenwijdig aan de straat. Afwisselend komen zowel rode als blauwe 
dakpannen voor; in de voornaamste straten overheersen de blauwe dakpannen.  

Het kleur- en materiaalgebruik in de Vughterpoort is kenmerkend voor de archi-
tectuur van de jaren ‘30. Overwegend donkerbruine en roodbruine baksteen en 
antracietkleurige daken domineren het straatbeeld. Dit geheel geeft de buurt een 
statige sfeer.
De bebouwing is rijk van detaillering, de kozijnen en deurposten hebben vaak een 
lichtere kleur dan de gevel.

8.3  Beschrijving welstandsgebied  
Paleiskwartier

Bebouwing en omgeving 

Het welstandsgebied Paleiskwartier, Westerpark en Boschveld ligt ten westen van 
de binnenstad. Het gebied wordt aan het oosten afgebakend door de spoorlijn 
en het station. De zuidzijde wordt begrensd door de Vlijmenseweg, het scholen-
complex het Willem 1 College en De Gement. De westzijde van het gebied wordt 
begrensd door de woonwijk Deuteren, de Schutskamp en bedrijventerrein de Riet-
velden. De noordzijde wordt begrensd door de Dieze. ROS-IVMU-WESC-OVZ-30.dgn 17-8-2010 9:00:32
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Boschveld
De wijk Boschveld is gerealiseerd in de periode tussen 1950 en 1960 en bestaat uit 
drie buurten en een bedrijventerrein. In het noordelijkste puntje van de wijk bevindt 
zich het Veemarktkwartier (jaren ‘30). Deze woningen zijn gebouwd ten behoeve 
van de Brabanthallen en vormen samen met de Brabanthallen een vooroorlogse 
ensemble. Deze buurt wordt van de twee zuidelijke buurten gescheiden door het 
bedrijventerrein de Boschveld. Het Grasso-complex is in 1913 de eerste bebouwing 
die aan de andere kant van het spoor plaats vindt. Hiermee begint de ontwikkeling 
van het bedrijventerrein. Maar de grote ontwikkeling van Boschveld vond plaats na 
de tweede wereldoorlog. In de periode 1956-1960 was Boschveld gereed. Het 
zuidelijke deel van de wijk wordt in beslaggenomen door twee woonbuurten. Deze 
worden gescheiden door de Copernicuslaan waaraan de voorzieningen gesitueerd 
zijn. 

Paleiskwartier
Op de plaats waar een aantal jaren geleden nog bedrijventerrein De Wolfsdonken 
en sportvelden gevestigd waren zijn de afgelopen jaren grote veranderingen opge-
treden. Tussen de spoorbaan en de wijk Deuteren is en wordt een geheel nieuw 
gebied ontwikkeld, wat wordt getypeerd als de Binnenstad over het spoor. Het deel 
naast het spoor, het Paleiskwartier, is inmiddels volop in ontwikkeling. In de opbouw 
van de nieuwe ontwikkeling aan de westzijde van het station zijn er globaal gezien 
drie functielagen te onderscheiden. Een schil/laag direct grenzend aan het station 
waarin de kantoren zijn ondergebracht, een laag met overwegend wonen en vervol-
gens de onderwijsboulevard. 

De nieuwe stad over het spoor heeft vervolgens een mooie stedelijke begrenzing 
door de groene ruimte van het Westerpark (voormalige sportvelden).
In het gebied van het paleiskwartier direct grenzend aan de spoorzone komt een 
combinatie van kantoren met daarachter hoogwaardig wonen. De gesloten bouw-
blokken met kantoren direct aan het spoor die daar gerealiseerd zijn:     
   - De Magistraat van de Zweedse architect Ralf Erskin
   - Huis Den Bosch van Mulleners en Mulleners
   -  Het binnenhof, Inbo Rijswijk
   -   Kabinet van de Bossche architect Marius van den Wildenberg 
   -  De Croon van de Italiaanse architect Natalini

Vervolgens vind men in het midden gebied aan de centrale waterpartij die het hart 
van het plan vormt het woningbouwproject dat het meest spraakmakende is van 
het paleiskwartier “De Armada” van de Engelse architect Mc Guirck. Voor uitge-
breide beschrijving van deze nieuwe ontwikkeling wordt voorlopig nog verwezen 
naar de beeldkwaliteitplannen die voor dit gebied gelden.

Het gebied nabij Deuteren is ontwikkeld tot Onderwijsboulevard en Westerpark. 

Westerpark
Het Westerpark vormt, ondanks dat het park doorsneden wordt door de Simon 
Stevinweg, door vormgeving en materiaalgebruik één park met stedelijke allure. 
Het is gelegen ten westen van de Onderwijsboulevard. Deze gebieden zijn ontwik-
keld tot een hoogwaardige woningbouwlocatie waarin een combinatie van wonen, 
park en water is gerealiseerd.

Bebouwing op zich

Boschveld
De wijk Boschveld heeft een grote mate van woningbouwdifferentiatie met grondge-
bonden, beneden/bovenwoningen en appartementen. De buurt het Veemarktkwar-
tier bestaat geheel uit (gesloten) historische (woon)bebouwing, die het kleine woon-
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gebied duidelijk begrenzen. In het hart van de buurt is een stadsvernieuwingsproject 
gerealiseerd in afwijking van de stedenbouwkundige opzet.
Het bedrijventerrein Boschveld bevat voornamelijk grootschalige bedrijven die de 
buurt ontstijgen. Het Grassocomplex in dit gebied is beeldbepalend hierin. In de 
zuidelijke punt van het bedrijventerrein bevindt zich ook nog een kantoor. Aan de 
Copernicuslaan bevinden zich twee op zich zelfstaande bebouwingen en het wijk-
winkelcentrum. De twee zuidelijke woonbuurten (omgeving Buys Ballotweg en 
Celsiustraat) vallen voor het grootste gedeelte onder het bebouwingstype ‘ambach-
telijke (woon)bebouwing’. Aan de westzijde van de wijk is een villabuurtje aanwezig 
die valt onder het bebouwingstype ‘individuele bebouwing’. Naast deze individuele 
bebouwing zijn aan de westzijde van Boschveld enkele thematische inbreidingen 
gerealiseerd. Aan het Van Coehoornplein is een buurtwinkelcentrum aanwezig.

Paleiskwartier
Het oostelijk deel van dit gebied wordt in zijn geheel herontwikkeld en wordt daarom 
benoemd onder het bebouwingstype ‘Thematische (woon)bebouwing, inbreidings-
gebied’ (zie bovenstaande tekst bebouwing en omgeving). Aan weerszijde van de 
Onderwijsboulevard (de vroegere Sportlaan) treft men bebouwing aan die groten-
deels valt onder de bebouwingstypologie “Instituut”. In dit gebied bevinden zich 
verschillende soorten onderwijs van een middelbare school tot het hoger onderwijs. 

Westerpark
De waterpartij en het groen in het gebied vallen onder het bebouwingstype ‘Park, 
groengebied of sportcomplex’. Aan de rand van het Westerpark ter hoogte van de 
wijk Deuteren zijn een vijftal woontorens gerealiseerd die in het bebouwingstype 
‘Thematische (woon)bebouwing, inbreidingsgebied’ vallen. 

Aan de noordzijde aan het voormalige Concordiaterrein is ook woningbouw gerea-
liseerd direct grenzend aan het stadspark. Deze woningbouw valt binnen dezelfde 
bebouwingstypologie ‘‘Thematische (woon)bebouwing, inbreidingsgebied’. Wonen 
aan het water is hierin een belangrijk thema. Aansluitend aan de villabuurt is een 
zestal rijen woningen gebouwd die direct grenzen aan het park. Hierin is een aantal 
woningen tot in het water gebouwd. Aan de noordzijde van het gebiedje staan drie 
woontorens in het groen.

8.4  Beschrijving welstandsgebied  
West

Bebouwing en omgeving 

Welstandsgebied West wordt begrensd door de bedrijven op het bedrijventerrein 
De Rietvelden, het Westerpark, de Vlijmenseweg, De Moerputten en de A59. Dit 
welstandsgebied is opgebouwd uit de volgende woonbuurten: Oud Deuteren, 
Deuteren, De Schutskamp en De Kruiskamp. Welstandsgebied West is omgeven 
door brede groenstroken en het sportpark de Schutskamp.

In welstandsgebied West zijn nog waardevolle historische structuren aanwezig 
van de oorspronkelijke situatie, toen dit gebied voortdurend onder water liep. Van 
het voormalige buurtschap Deuteren langs de Deutersestraat resteren nog enkele 
woonhuisterpen en oudere boerderijen. 

In het verlengde van de Deutersestraat ligt de Oude Vlijmense weg, waar eveneens 
historische bebouwing aanwezig is. In de groene zone langs de Hoeflaan bevinden 
zich nog enkele restanten van oude (huis)terpen en een voormalige herberg.
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De buurt Deuteren is een eenvoudig vormgegeven arbeiderswijk. De Oude Vlijmense 
weg is één van de oudere uitvalswegen van de stad. De buurt is voor de oorlog 
ontworpen en in de wederopbouwperiode gerealiseerd. De buurt wordt gescheiden 
van het bedrijventerrein. Het Paleiskwartier en de woonbuurt Boschveld door een 
brede groenstrook, inmiddels deels bebouwd en heringericht als het Westerpark. 
Centraal in Deuteren ligt de Wolfsdonkenlaan met in het midden een klein plantsoen. 
Open en half open bouwblokken dragen bij aan het kleinschalige tuindorpkarakter. 

Op grond van de in 1956 aangegane continu-bouwovereenkomst realiseerde ‘s 
Hertogenbosch in de naoorlogse periode een groot aantal (sociale) woningen. Met 
deze overeenkomst verplichtte ‘s Hertogenbosch zich om, samen met Eindhoven, 
Tilburg en Breda, in ongeveer vijf jaar 5000 woningen te bouwen. In ieder van de 
vier steden ging het om 250 woningen per jaar. Ernstige woningnood noodzaakte in 
1956 het gemeentebestuur de bouwcapaciteit tot het uiterste op te voeren. Continu 
bouw van systeemwoningen leek een goede oplossing. De buurten De Schutskamp 
en De Kruiskamp zijn gebouwd tussen 1964 en 1974. Er zijn diverse kenmerken van 
de moderne stedenbouw uit de jaren ‘60 aanwezig. Goed zichtbaar is dat het 
bouwen en plannen van woonwijken gericht was op een snel productieproces. 
Naast productieoverwegingen is de ‘wijkgedachte’ bepalend geweest voor het 
ontwerp van de buurten in deze periode. Men dacht het gemeenschapsgevoel te 
kunnen stimuleren door een hiërarchische opbouw van de wijk, door duidelijke 
begrenzing van de buurten en door alle andere activiteiten dan wonen zoveel 
mogelijk samen te brengen op een centraal punt. Er is een strikte scheiding van de 
functies wonen, werken, voorzieningen en verkeer. De wooneenheden, geordend in 
stempels, zijn gegroepeerd rondom bovenwijkse voorzieningen (zoals winkelcen-
trum de Helftheuvel en sportpark de Schutskamp) en worden van elkaar gescheiden 
door groene buffers. Door het steeds weer herhalen van dezelfde woningen in 
dezelfde blokken in dezelfde straatjes, is de herkenbaarheid en de oriëntatiemoge-
lijkheid binnen de buurten beperkt. 

Het stratenpatroon bestaat uit een raster aan wegen en straten. Simpele functiona-
liteit bepaalt de inrichting van de openbare ruimten; de basis van vormgeving is een 
nauwkeurig vastgelegde gebruikshiërarchie. De waterstructuur is rechthoekig van 
opzet en volgt hierdoor de, voor het grootste deel, eveneens orthogonale structuur 
van de bebouwing. Het autoverkeer heeft een dominante plaats in het geheel.

Bebouwing op zich

De Deutersestraat betreft een oud bebouwingslint, waar nog enkele terpen en 
oudere boerderijen aanwezig zijn. Aan deze straat bevindt zich nog de oorspronke-
lijke kleinschalige en historische bebouwing. De bebouwing aan het lint behoort tot 
het bebouwingstype ‘historisch bebouwingslint’. Een groot deel van de bebouwing 
aan dit lint heeft een historisch karakter; de meeste bebouwing dateert uit de jaren 
‘20 en ‘30. Daarnaast is het lint in de loop van de jaren op diverse plekken verdicht. 
De bebouwing wordt gekenmerkt door het individuele karakter en de diversiteit in 
architectuurstijlen. 

In het verlengde van de Deutersestraat ligt de Oude Vlijmense weg. De bebouwing 
langs deze weg betreft met name twee-onder-één-kap woningen uit de jaren ‘30 en 
behoort tot het bebouwingstype ‘tuindorpen en tuinwijken’. Hetzelfde geldt voor de 
bebouwing centraal Deuteren (tussen de Wolfsdonklaan en Weidonklaan). Kenmer-
kend voor dit bebouwingstype is de massavorm en het grote dakvlak. De gevel en 
het dakvlak hebben een horizontaal karakter. Dit komt voornamelijk tot uitdrukking 
in een doorlopend dak, een doorlopende goot met overstek en lage,  liggende 
dakkapellen.

Het grootste gedeelte van de bebouwing in Deuteren behoort tot het bebouwings-
type ‘ambachtelijke traditionele (woon)bebouwing’. Deuteren is gebouwd in de 
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sobere architectuurtraditie van de Delftse School. Het stratenpatroon bestaat uit 
een waaier van lichtgebogen straten, waarlangs de eenvoudige rijtjeswoningen zijn 
gebouwd. Dit, maar vooral de aanwezige architectuur, is kenmerkend voor de tradi-
tionele strokenbebouwing. Ook de eerste bebouwing in De Kruiskamp en de 
Schutskamp is te karakteriseren als traditionele strokenbebouwing. Dit bebou-
wingstype wordt gekenmerkt door een eenvoudige, verticaal gerichte hoofdmassa, 
opgebouwd uit ambachtelijke metselwerk met relatief kleine openingen. 

Het grootste deel van de woonbebouwing in de buurten De Schutskamp en De 
Kruiskamp is te karakteriseren als ‘geïndustrialiseerde (woon)bebouwing’. De 
buurten zijn sterk hiërarchisch opgebouwd met een stempelgewijze ontwikkeling 
van de bouwblokken. Over het algemeen is hier sprake van een sobere architectuur, 
gericht op een snelle produktie. Kenmerkend hierbij is met name de horizontale, 
eenvoudige gevelopbouw tussen de woningscheidende wanden. Karakteristiek is 
de ‘gestapelde (woon)bebouwing’ aan de randen van deze buurten. Het grootste 
deel van de gestapelde bebouwing heeft dezelfde kenmerken als de geïndustriali-
seerde (woon)bebouwing. Door de massa en hoogte heeft deze bebouwing echter 
een andere uitstraling.

In de oksel van de Helftheuvelweg en de Vlijmenseweg bevindt zich een buurtje dat 
behoort tot het bebouwingstype  ‘woonerven’. De woningen in dit buurtje worden 
gekenmerkt door het ingetogen en introverte karakter. Dit woonbuurtje is als één 
geheel ontworpen en er is sprake van uniformiteit in het straatbeeld.

In de loop der tijd zijn enkele lege plekken in het welstandsgebied ingevuld met 
kleinschalige woningbouwprojecten. Deze behoren tot het bebouwingstype ‘thema-
tische (woon)bebouwing, inbreidingsgebied’. Het belangrijkste kenmerk van de 
bebouwing die tot dit bebouwingstype behoort is de uitgesproken verschijnings-
vorm, waardoor zij zich van de omgeving onderscheidt.

Op diverse plekken in het welstandsgebied West komt individuele woonbebouwing 
voor. De overwegend sober vormgegeven (patio)bungalows zijn veel voorkomende 
woningtypen. 

De bedrijven die in het welstandsgebied voorkomen (ten zuiden van de Deuterse-
straat) zijn overwegend individueel en hebben weinig relatie met de omgeving. De 
bedrijven behoren tot het bebouwingstype ‘bedrijfsbebouwing’. De bedrijven 
bestaan veelal uit eenvoudige loodsen met een klein kantoor- en kantinegedeelte. In 
het welstandsgebied is verder een aantal kantoren aanwezig aan de Oude Vlijmen-
seweg, die behoren tot het bebouwingstype ‘kantoorbebouwing’. Ook voor de 
kantoren geldt dat het individuele gebouwen zijn, die weinig relatie hebben met hun 
omgeving. Zij hebben een representatieve uitstraling.

In welstandsgebied West komen vijf winkelcentra voor, variërend in grootte. Naast 
de winkelcentra zijn er nog diverse ‘op zichzelf staande’ gebouwen in het welstands-
gebied aanwezig. Hierbij gaat het met name om de gebouwen in de voorzieningen-
stroken (scholen, kerken, winkels, kantoren, etc.). Deze bebouwing wordt geken-
merkt door het feit dat zij weinig relatie heeft met de omgeving; elk gebouw staat op 
zichzelf. Ook voor het woonwagenkamp aan de Kooikersweg geldt dat het weinig 
relatie heeft met de omgeving.

Het terrein van het Willem Alexander Ziekenhuis behoort tot het bebouwingstype 
‘op zichzelf staande bebouwing’. Voor dit bebouwingstype geldt dat de bebouwing 
een eigen, typerende uitstraling heeft. Het ziekenhuisterrein wordt gekenmerkt door 
de geïsoleerde ligging. Er is sprake is van een relatief groot eigen terrein, dat is 
ingericht en is afgestemd op de desbetreffende functie. De bebouwing heeft een 
individueel karakter en is niet aangepast aan de bebouwing in de omgeving. 
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In het welstandsgebied is één groot sportpark aanwezig, namelijk De Schutskamp, 
waar voornamelijk kleinschalige bebouwing aanwezig is. Daarnaast komen er 
diverse parken en groengebieden voor. Kenmerkend zijn ook de volkstuinen ten 
westen van de Oude Vlijmenseweg. Allen behoren zij tot het bebouwingstype ‘park, 
groengebied of sportcomplex’.

Materiaal, detaillering en kleur

De oudere bebouwing in welstandsgebied West, met name de lintbebouwing, is over 
het algemeen zorgvuldig gedetailleerd. Er is variatie in bebouwingstypen, rooilijn en 
kleur materiaalgebruik. Er is sprake van een rustig kleurgebruik als bijdrage aan de 
historische uitstraling.

Bij het bebouwingstype ‘tuindorpen en tuinwijken’ is de architectuur overwegend 
ingetogen en sober van opzet met een verfijning in de kleurtoepassing en detaille-
ring. De woningen zijn gebouwd in baksteen en hebben meestal een langskap. De 
bebouwing is met zorg ontworpen en heeft kenmerkende details en ornamenten in 
de gevel en het dak. De gevels zijn versierd met ornamenten en zijn voorzien van 
houten kozijnen, rechthoekig van vorm, verticaal gericht en regelmatig onderver-
deeld met stijlen en roeden. Opvallend en kenmerkend zijn de dakoverstekken, de 
brede goten, erkers en entreepartijen. 

De woningen die behoren tot het bebouwingstype ‘ambachtelijke traditionele (woon)
bebouwing’, hebben een grote samenhang. De samenhang in het straatbeeld 
ontstaat onder meer door een eenvoudig materiaal- en kleurgebruik. Het ambach-
telijk metselwerk en het gebruik van dakpannen is hierbij kenmerkend. De woningen 
die behoren tot het bebouwingstype ‘geïndustrialiseerde (woon)bebouwing’, 
hebben een sobere architectuur, gericht op een snelle bouwproductie. Opvallend is 
het gebruik van plaatmaterialen en het toepassen van grote, horizontaal gerichte 
raampartijen. Het kleurgebruik van de plaatmaterialen is divers, waardoor soms 
sprake is van een wat rommelige uitstraling. 

Ook de flats uit die tijd, behorende tot het bebouwingstype ‘gestapelde (woon)
bebouwing’ hebben een sobere productiearchitectuur.
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De woningen in het woonerf in het welstandsgebied zijn te herkennen aan de eenvou-
dige detaillering en een wat sombere uitstraling. De hoofdmassa’s en de bijgebouwen 
kennen hetzelfde kleur- en materiaalgebruik.

De thematische woonbebouwing in de inbreidingsgebieden in welstandsgebied West 
heeft een frisse uitstraling. Het materiaal- en kleurgebruik en de detaillering is verschil-
lend per inbreiding.

De individuele woonbebouwing in het welstandsgebied is in de meeste gevallen opge-
trokken in bakstenen gevels en, indien sprake is van een kap, afgedekt met pannen 
daken. Bij de oudere woningen is over het algemeen gebruik gemaakt van donkere 
materialen, zoals bruine baksteen en donkere pannen. In de loop der tijd zijn steeds 
modernere en lichtere materialen toegepast, waardoor dit beeld veranderd is. Het 
kleurgebruik van de individuele woningen is gevarieerd, afhankelijk van de toegepaste 
materialen. De mate van detaillering is gerelateerd aan de ontstaansperiode van de 
bebouwing. Bij de individuele woonbebouwing binnen het welstandsgebied is sprake 
van een variatie in materiaal- en kleurgebruik en het detailleringsniveau.

Voor de bedrijfsbebouwing, kantoorbebouwing en winkelcentra in het welstandsge-
bied geldt dat er sprake is van een grote diversiteit. Er is over het algemeen weinig 
samenhang in materialisering, detaillering en kleurgebruik tussen de verschillende 
percelen. Per perceel is deze eenheid vaak juist wel te herkennen. Elk (cluster van) 
gebouw(en) vormt een individuele eenheid en heeft een eigen identiteit. De winkelcentra 
kenmerken zich voornamelijk door de vele reclame-uitingen.

Voor de op zichzelf staande bebouwing en het instituut in het welstandsgebied geldt dat 
het materiaal- en kleurgebruik verschilt per object en nauw samenhangt met de periode 
waarin het gebouwd is en de soort functie die gehuisvest wordt. In sommige gevallen is 
gebruik gemaakt van moderne materialen (zoals glas en staal) en felle kleuren.

Op de sportcomplexen is sprake van bebouwing, waarbij metselwerk, hout, plaatma-
teriaal, kunststof of metaal is toegepast. Hier is veelal sprake van sober kleurgebruik. 

Voor de woonwagenlocaties tenslotte geldt dat de meeste gebouwen zijn opgetrokken 
uit lichte baksteen. Het dak is bekleed met plaatmateriaal. De kozijnen hebben een 
lichte kleur. De detaillering verschilt per woning. De oorspronkelijke detaillering is vrij 
simpel, maar individuele aanpassingen zorgen voor grote verschillen per woning. 
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8.5  Beschrijving welstandsgebied  
De Rietvelden

Bebouwing en omgeving 

Welstandsgebied De Rietvelden bestaat uit enkele bedrijventerreinen, namelijk 
bedrijventerrein De Vutter, bedrijventerrein Het Ertveld en bedrijventerrein De Riet-
velden/Veemarktkwartier. 
Bedrijventerrein De Vutter ligt ten noorden van de A59. De Vutter ligt in de nabijheid 
van Engelen en grenst aan de westzijde aan de Bossche Buitens. 
Het bedrijventerrein De Rietvelden/Veemarktkwartier wordt met de klok mee 
begrensd door de A59, De Ertveld Plas, de Dieze, de wijk Boschveld en de wijk 
De Schutkamp. Het Ertveld wordt begrensd door de spoorlijn ‘s-Hertogenbosch-
Utrecht, de Dieze en de Ertveld Plas. De bedrijventerreinen liggen niet direct tegen de 
woongebieden. Door de ligging van de spoorlijn, Ertveld Plas, Dieze en groenzone 
van de Schutskamp is hier een overgangszone aanwezig. Op de terreinen zelf komt 
relatief weinig groen voor. Het relatief geringe groen dat op de terreinen voor komt 
is vaak van een niet al te goede kwaliteit. Vaak zijn alleen de reststukken van een 
terrein ingericht als groen gebied. Door de brede wegprofielen in de gebieden, ten 
behoeve van het verwerken van de verkeersintensiteiten, maakt het gebied op 
sommige plaatsen en vrij kale indruk.

De Brabanthallen, die in het Veemarktkwartier zijn gevestigd, en de bebouwing in 
het noordelijkste puntje van de wijk Boschveld (jaren ‘30) vormen samen een voor-
oorlogs ensemble. De oude veemarkthal is door zijn architectonische waarde en 
ensemblekwaliteit aangemerkt als rijksmonument. Het object heeft situationele 
waarde en ensemblewaarde vanwege de situering, destijds opzettelijk gekozen 
buiten de kom van ‘s-Hertogenbosch ter beperking van de overlast. De historische 
functioneel ruimtelijke relatie van het complex met haar omgeving (de woonbuurt 
het Veemarktkwartier, de aanvoerkanalen per weg, spoor, water) is nog nadrukkelijk 
herkenbaar. Het complex is een beeldbepalend onderdeel van de historische 
bebouwing aan de Oude Engelenseweg.

Bebouwing op zich

In deze welstandsgebieden komen drie bebouwingstypen voor: ‘ambachtelijke 
traditionele (woon)bebouwing’, ‘industriebebouwing’ en ‘bedrijfsbebouwing’. Het 
grootste gedeelte van de bebouwing valt onder de bebouwingstypen ‘industriebe-
bouwing’ en ‘bedrijfsbebouwing’. 
In De Rietvelden west, aan de Ruwekampweg, komt ook nog een klein stukje voor 
met kantoren. Dit gebied valt vanwege de uitstraling eveneens binnen het bebou-
wingstype ‘bedrijfsbebouwing’. Aan de Oude Vlijmenseweg zijn woningen aanwezig 
die vallen onder het bebouwingstype ‘ambachtelijke traditionele (woon)bebouwing’. 
De bedrijfswoningen aan De Vutter zijn opgenomen binnen het bebouwingstype 
bedrijfsbebouwing.
In het Veemarktkwartier komt het bebouwingstype ‘industriebebouwing’ voor rond 
de Veemarktkade, en het bebouwingstype ‘bedrijfsbebouwing’ rond de Diezekade. 
Op de Vutter komt naast de bedrijfswoningen alleen het bebouwingstype ‘bedrijfs-
bebouwing’ voor. 

Ten zuiden van de Rietveldenweg en op de Vutter is de bebouwing veelal klein-
schalig, in een orthogonaal patroon gebouwd, is de dichtheid groter, staat de 
bebouwing in herkenbare rooilijnen en er komen bedrijfswoningen voor. 
Ten noorden van de Rietveldenweg is de bebouwing veelal grootschalig, staan 
er hoge objecten, zijn er veel lege kavels aanwezig of is de ruimte op de kavels 
groot, kent het gebied hoekverdraaiingen t.g.v. de Dieze die disoriënterend werken, 
kent het gebied een afwijkend bebouwings- en/of wegenpatroon en vertoont de 
bebouwing weinig samenhang.

ROS-IVMU-WESC-OVZ-30.dgn 17-8-2010 9:03:58



Actualisering Welstandsnota 2011 77

De bebouwing op de terreinen die valt onder het bebouwingstype ‘industriebebou-
wing’ kenmerkt zich voornamelijk door de aanwezigheid van schoorstenen, opslag-
tanks en -loodsen en installaties. De daken zijn overwegend plat of zijn voorzien van 
een lichte helling.
De bebouwing op de zichtlocaties, zoals bebouwing aan de Rietveldenweg / 
Helftheuvelweg / Zandzuigerstraat, die vallen onder het bebouwingstype ‘bedrijfs-
bebouwing’, zijn vaak dominant in uitstraling. De bebouwingsmassa’s hebben veelal 
een extravert karakter met het doel het oog van de voorbijganger te trekken. Dit 
kan door middel van uitgesproken architectuur, maar ook met behulp van grote 
uithangborden aan de gevel(s).
De bebouwing op de overige plaatsen binnen het bebouwingstype ‘bedrijfsbebou-
wing’ bestaat veelal uit eenvoudige loodsen met een klein kantoor- en kantinege-
deelte. De bebouwing van de logistieke transportcentra worden gekenmerkt door 
de aanwezigheid van grote opslagloodsen met rijen ‘loadingdocks’.
In sommige gebieden zijn op de bedrijfspercelen bedrijfswoningen geplaatst. Vaak 
staan deze woningen aan de voorzijde van het bedrijfsperceel. Veelal is er bij de 
vormgeving van de bedrijfswoningen geen rekening gehouden met de beeldas-
pecten van de directe omgeving en de bedrijfsbebouwing. Hierdoor vormen de 
bedrijfswoningen vaak afwijkende elementen op het bedrijventerrein. Bedrijfswo-
ningen aan de rand van terrein de Vutter dragen wel bij aan de kwaliteit van het 
terrein door de samenhang en kleinschalige overgang naar het landschap.

De Veemarkthal van de Brabanthallen heeft architectuurhistorische waarde vanwege 
het belang voor de architectuurgeschiedenis op grond van de gehanteerde combi-
natie van stijlinvloeden en voor de bouwtechniek op grond van de pas in de jaren 
twintig in zwang gekomen constructie met (knie-)boogspanten. De gedeeltelijk 
onderkelderde bakstenen voorbouw van de Brabanthallen is opgetrokken in een 
stijl die invloeden van de Expressionistische Amsterdamse School en het Traditio-
nalisme met elkaar vermengt.

Materiaal, detaillering en kleur

Op de industrieterreinen wordt overwegend gebruik gemaakt van plaatmateriaal 
van metalen en kunststoffen en in mindere mate van gemetselde materialen. Esthe-
tische detaillering (detaillering zonder directe functie) komt vrijwel niet voor op de 
industrieterreinen. De bouwwerken zijn veelal in grijstinten uitgevoerd.
Op de bedrijventerreinen komt in de gevels een zeer grote diversiteit aan materialen 
voor. Ook in detaillering en kleurgebruik zijn er grote verschillen te herkennen. Er is 
over het algemeen weinig samenhang in materialisering, detaillering en kleurgebruik 
tussen de verschillende bedrijfspercelen. Per perceel is deze eenheid vaak juist wel 
te herkennen. Elk (cluster van) bedrijfsgebouw(en) vormt een individuele eenheid en 
heeft een eigen identiteit. 

Aan de Rietveldenweg komt steeds meer sprekende en wervende architectuur voor 
die karakter geeft aan het bedrijventerrein. Opvallend in het straatbeeld zijn de 
groen/gele loods van Heineken en de Cehave toren, de grote drankenloods en de 
metershoge stapels kratten op het terrein van Heineken.

De huizen die voorkomen aan de oostrand van de Rietvelden zijn twee-onder-één-
kap woningen die zijn opgetrokken uit lichtbruine baksteen.

De Veemarkthal van de Brabanthallen heeft zeer bijzondere ornamentiek en detail-
lering in diverse onderdelen van het in- en exterieur, o.a. prachtige glas-in-lood-
ramen, originele tegels en smeedijzer hekwerk met dierkoppen.
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8.6  Beschrijving welstandsgebied  
Zuid

Bebouwing en omgeving

De wijk Zuid van ‘s-Hertogenbosch ligt ten zuid-oosten van het stadscentrum en 
wordt begrensd door de Zuiderplas en het Bossche Broek in het zuiden en westen. 
In het westen grenst de wijk tevens aan het stadscentrum. De Zuid-Willemsvaart 
vormt de noordelijke grens en het buitengebied de oostelijke grens.

Grofweg is de gehele wijk Zuid in zo’n twintig jaar tot stand gekomen. Aan het eind 
van de jaren dertig werden de eerste schetsen voor de wijk Zuid gemaakt door de 
Dienst Gemeentewerken in samenwerking met P. Verhagen van het bureau van 
Granpré Molière. Het was echter pas na de oorlog dat met de werkelijke ontwikke-
ling van de wijk werd begonnen.
In 1949 werd een begin gemaakt met de ophoging van de wijk met grond uit 
de Zuiderplas. De verbinding met de Binnenstad wordt gevormd door de Pette-
laarseweg en de Van Veldekekade. De situering van de wijk tegen het Bossche 
Broek biedt een prachtige tegenstelling tussen de beslotenheid van de wijk en het 
wijds panorama van de polder met de rand van de binnenstad. Het centraal in Zuid 
gelegen stadspark is uitloopgebied voor zowel wijkbewoners als bewoners van de 
binnenstad. De contrasten tussen stedelijkheid en open ruimten zijn groot.

Tijdens de eerste bouwfase is de woonbebouwing in het westen van de wijk tot 
stand gekomen. Onder invloed van de Bossche en Delftse School ontstonden de 
buurten aan de zuid- en oostkant van het Zuiderpark. De openbare ruimte is zeer 
geraffineerd ingericht, met veel afwisseling in profielen van woonstraten, met hoven 
en poorten. In dit gebied komt relatief veel gestapelde (woon)bebouwing voor, 
variërend in hoogte van 4 tot 6 lagen. Deze woningen zijn verweven in de steden-
bouwkundige structuur en zijn vrijwel altijd aan de rand van een buurt gelegen. 
Rond het Zuiderpark en de Bossche Broek is een aantal clusters individuele woon-
bebouwing gelegen.

De tweede bouwfase van Zuid werd in de jaren zestig gerealiseerd. Ten aanzien van 
de oorspronkelijke ideeën voor deze uitbreiding werd er een aantal aanpassingen 
gedaan. Het verlengde van de Pettelaarseweg werd geknikt in verband met het 
behoud van de Pettelaarse Schans. De structuur van Zuid was echter flexibel 
genoeg om deze aanpassing zonder problemen in zich op te nemen. Met de 
ontwerpen voor de bebouwing werd ingespeeld op de specifieke ligging aan het 
water en de Schans.

Het gebied aan de zuidkant van de Pettelaarseweg vormt de stadsrand en betreft 
bebouwing uit de jaren ‘70. Ook hier komt gestapelde (woon)bebouwing voor, die 
duidelijk één geheel vormt met de architectuur in de omgeving. De flats vormen 
een markante stadsrand aan de Zuiderplas, die de stad aan de zuidkant duidelijk 
accentueert. De maat en schaal van deze bebouwing met zijn meer dan 10 lagen 
(15) zorgt dat er een echte ruggengraat tot stand is gekomen, die beëindigd wordt 
door het Provinciehuis.

Het winkelcentrum de Zuiderpassage vormt het scharnierpunt in de structuur in het 
noorden van de wijk. Aan beide zijden van deze passage liggen twee buurten die 
beide gekenmerkt worden door een traditionele verkaveling. De meeste voorzie-
ningen binnen de wijk zijn opgenomen in de plint van de gestapelde (woon)
bebouwing. Verspreid over de wijk zijn diverse voorzieningen te vinden. In het zuid-
westen van de wijk ligt een kantorenpark, het Pettelaarpark, dat wordt gemarkeerd 
door het  Provinciehuis met zijn ruim 20 verdiepingen. Aan een lusontsluiting is hier 
een aantal markante kantoren geplaatst. Aan de Zuid-Willemsvaart, in het noord-
westen van Zuid, is een klein bedrijventerrein te vinden. 
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Bebouwing op zich

Een aantal woningen aan de Gregoriussingel behoort tot het bebouwingstype ‘tuin-
dorpen en tuinwijken’. Kenmerkend voor dit bebouwingstype is de massavorm en 
het grote dakvlak. De gevel en het dakvlak hebben een horizontaal karakter. Dit 
komt voornamelijk tot uitdrukking in een doorlopend dak en een doorlopende goot 
met overstek.

In het gehele welstandsgebied Zuid zijn patronen en stempels aanwezig, waarin de 
bebouwing geordend is. Het best komt dit tot uitdrukking binnen het bebouwings-
type ‘geïndustrialiseerde (woon)bebouwing’, maar ook binnen de ‘Ambachtelijke 
traditionele (woon)bebouwing’ zijn stempels en herhalingen goed te herkennen. Er 
is een heldere ontsluitingsstructuur en openbaar en privé zijn duidelijk van elkaar 
gescheiden. Vaak vormt de gestapelde (woon)bebouwing een onderdeel van deze 
stempels. Wanneer dat het geval is en de architectuur strookt met de omliggende 
laagbouw, wordt deze bij een specifiek bebouwingstype gerekend. Meer solitaire 
bouwwerken, zoals de hoogbouw ten zuiden van de Pettelaarsweg, hebben zo’n 
sterk eigen karakter dat deze wel binnen het bebouwingstype ‘Gestapelde (woon)
bebouwing’ vallen. 

Een groot deel van de woningen in Zuid, met name ten noorden en ten zuiden van 
het Zuiderpark, behoort tot het bebouwingstype ‘Ambachtelijke traditionele (woon)
bebouwing’. De woningen worden voornamelijk gekenmerkt door een eenvou-
dige, verticaal gerichte hoofdmassa, opgebouwd uit ambachtelijke metselwerk met 
relatief kleine openingen. De bebouwing die wat later is ontstaan behoort tot het 
bebouwingstype ‘geïndustrialiseerde (woon)bebouwing’. Het betreft voornamelijk 
de woningen aan de oostkant van de Pettelaarseweg en de woningen ten oosten 
van de Gestelseweg. 
Over het algemeen is hier sprake van een sobere architectuur, gericht op een snelle 
produktie. Snelle bouw in hoog tempo is ten koste gegaan van de individuele kwali-
teiten. Het levert hier een bebouwing op die qua architectuur overal in Nederland 
voorkomt. Kenmerkend hierbij is met name de horizontale, eenvoudige gevelop-
bouw tussen de woningscheidende wanden.

In de loop der tijd zijn er diverse lege plekken ingevuld met (meestal kleinschalige) 
woningbouwprojecten. Deze behoren tot het bebouwingstype ‘Thematische (woon)
bebouwing, inbreidingsgebied’. Het belangrijkste kenmerk van de bebouwing die 
tot dit bebouwingstype behoort is de uitgesproken verschijningsvorm, waardoor zij 
zich van de omgeving onderscheidt.

Op diverse plekken in het welstandsgebied Zuid komt individuele woonbebouwing 
voor. Op de meeste individuele woningen is het deeltype ‘wonen in samenhang’ van 
toepassing. Binnen de individuele woonbebouwing is er geen relatie tussen de 
woningen en de openbare ruimte. De uitstraling en architectuur verschilt hier per 
object. De wegenstructuur zorgt in deze gebieden voor de samenhang. De indivi-
duele woningen zijn vaak niet direct aan de weg gelegen en zijn intern gericht.

In Zuid zijn diverse ‘op zichzelf staande’ gebouwen aanwezig. Voorbeelden van dit 
soort gebouwen zijn scholen en wijkvoorzieningen. Deze bebouwing wordt geken-
merkt door het feit dat zij weinig relatie heeft met de omgeving; elk gebouw staat op 
zichzelf. Ook voor de woonwagenlocatie aan de Poeldonkweg geldt dat het weinig 
relatie heeft met de omgeving.

De bedrijven die in het welstandsgebied voorkomen zijn overwegend individueel en 
hebben weinig relatie met de omgeving. De bedrijven behoren tot het bebouwings-
type ‘bedrijfsbebouwing’. De bedrijfsbebouwing op de zichtlocaties heeft overwe-
gend een representatieve uitstraling, door een uitgesproken architectuur of reclame-
uitingen. 
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De overige bedrijven bestaan veelal uit eenvoudige loodsen met een klein kantoor- 
en kantinegedeelte. In het welstandsgebied is verder een kantorenpark aanwezig. 
De kantoren behoren tot het bebouwingstype ‘kantoorbebouwing’. In de kantoor-
bebouwing van het Pettelaarpark is grote zorgvuldigheid te constateren in de archi-
tectuur en de samenhang daarvan met de openbare ruimte.

In Zuid komen diverse parken en groengebieden voor, onder andere het Zuiderpark. 
Allen behoren zij tot het bebouwingstype ‘Park, groengebied of sportcomplex’.

Materiaal, detaillering en kleur

Vrijwel de gehele wijk Zuid is opgetrokken in baksteen. Daarbij zijn met name in het 
gebieden met de bebouwingstypen ‘tuindorpen en tuinwijken’ en ‘Ambachtelijke 
traditionele (woon)bebouwing’ veel interessante details aanwezig, uitgewerkt in 
baksteen. Overbouwingen,  erfafscheidingen en overgangen tussen openbaar en 
privé zijn hier in samenhang ontworpen. De vormgeving van de bebouwing en ook 
de kleur en het materiaalgebruik is duidelijk door de Delftse en Bossche School 
gedicteerd. Diepliggende raampartijen en horizontaal in de gevel aangebrachte 
natuursteenbanden zijn typerend voor de detaillering, vooral voor de bebouwing 
gerelateerd aan de Bossche School. De bakstenen gevels zijn sober en terughou-
dend in vormgeving en indeling. De kleur- en de materiaalkeuze is sober en een 
zachte bruine (-rode) baksteen overheerst voor de gevels.
Ook in de andere delen van Zuid overheerst de baksteenarchitectuur, veelal in een 
bruinrode kleur. De woningen die behoren tot het bebouwingstype ‘geïndustriali-
seerde (woon)bebouwing’, hebben een sobere architectuur, gericht op een snelle 
bouwproductie. Opvallend is het gebruik van plaatmaterialen en het toepassen van 
grote, horizontaal gerichte raampartijen. Het kleurgebruik van de plaatmaterialen is 
divers.

Over het algemeen hebben de gestapelde woonvormen een frisse uitstraling, 
doordat gebruik is gemaakt van een lichte steenkleur. Opvallend hierbij is het verschil 
tussen de gevel op de begane grond en de lagen erboven. Ook de Thematische 
(woon)bebouwing in welstandsgebied Zuid heeft een frisse uitstraling. Het materiaal- 
en kleurgebruik en de detaillering is verschillend per inbreiding.

De individuele woonbebouwing in het welstandsgebied is in de meeste gevallen 
opgetrokken in bakstenen gevels en afgedekt met pannen daken. Bij de oudere 
woningen is over het algemeen gebruik gemaakt van donkere materialen, zoals 
bruine baksteen en donkere pannen. In de loop der tijd zijn steeds modernere en 
lichtere materialen toegepast, waardoor dit beeld veranderd is. Het kleurgebruik van 
de individuele woningen is gevarieerd, afhankelijk van de toegepaste materialen. De 
mate van detaillering is gerelateerd aan de ontstaansperiode van de bebouwing. Bij 
de individuele woningbouw binnen het welstandsgebied is sprake van een variatie 
in materiaal- en kleurgebruik en het detailleringsniveau.

De bedrijfsbebouwing in Zuid heeft weinig uitstraling en wordt gekenmerkt door 
haar soberheid. 
Er is over het algemeen weinig samenhang in materialisering, detaillering en kleur-
gebruik tussen de verschillende bedrijfspercelen. Per perceel is deze eenheid vaak 
juist wel te herkennen. Elk (cluster van) gebouw(en) vormt een individuele eenheid 
en heeft een eigen identiteit. Het kantorenpark in het zuidoosten van de wijk, ontwik-
keld in de jaren ‘90, is een ontwikkeling die zich wat materiaalopbouw in hoofdzaak 
richt op het Provinciehuis. De materiaaltoepassing is daar ‘moderner’ en de vrij-
staande kantoorgebouwen zijn veelal voorzien van glazen en natuurstenen gevels.
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Voor de op zichzelf staande bebouwing in het welstandsgebied geldt dat het 
materiaal- en kleurgebruik verschilt per object en nauw samenhangt met de periode 
waarin het gebouwd is en de soort functie die gehuisvest wordt. In sommige gevallen 
is gebruik gemaakt van moderne materialen (zoals glas en staal) en felle kleuren.
Voor de woonwagenlocaties tenslotte geldt dat de meeste gebouwen zijn opge-
trokken uit lichte baksteen. Het dak is bekleed met plaatmateriaal. De kozijnen 
hebben een lichte kleur. De detaillering verschilt per woning. De oorspronke-
lijke detaillering is vrij simpel, maar individuele aanpassingen zorgen voor grote 
verschillen per woning.

8.7  Beschrijving welstandsgebied   
Aawijk

Bebouwing en omgeving 

De wijk De Aawijk van ‘s-Hertogenbosch ligt ten oosten van de binnenstad. De 
Aawijk wordt aan de noordzijde begrensd door de Aa en aan de zuidzijde door de 
Zuid-Willemsvaart. In het oosten wordt De Aawijk begrensd door de A2 en aan de 
westzijde wordt het gebied begrensd door de woonwijk De Muntel. De Aawijk bevat 
de buurten de Bossche Pad, Grevelingen, Indische buurt en Aawijk zuid. 

Tussen de Aa en het kanaal ligt de in de uitstraling van de binnenstad het voor-
oorlogse buurtje het Bossche Pad (tussen 1874 en 1930) en het aangrenzende 
Grevelingen (jaren ‘60) met een menging van functies en losse bebouwing. Deze 
‘taartpunt’ wordt door de stedelijke ring, de Merwedelaan, gescheiden van de ten 
oosten hiervan gelegen Indische Buurt (jaren ‘30) en Aawijk zuid. Aawijk zuid is in de 
jaren ‘60 integraal gerealiseerd met het sport- en recreatiegebied Oosterplas. Met 
uitzondering van het deel aan de zuidkant van Rijnstraat. Dit deel is gerealiseerd 
tussen 1945 en 1960. 

De Aawijk kent een grote variëteit in open- en geslotenheid tussen de verschillende 
buurten. De buurt het Bossche Pad (Eikendonkplein en omgeving) bestaat uit 
gesloten bouwblokken. Hierdoor ontstaat er een grote mate van geslotenheid. In 
deze bouwblokken hebben zich hofjes gevormd. Tussen al deze gesloten bouw-
blokken heeft zich een plein gevormd. De Grevelingen is door de aanwezigheid van 
de hogere bebouwing een groot contrast met ‘het Bossche Pad’. De openbare 
ruimte is hier veel ruimer opgezet. De Indische Buurt (uit de jaren ‘30) wordt gevormd 
door een aantal gelijkvormige straten met rijtjes woningen afgerond door bebouwing 
aan de Zuid-Willemsvaart. De bouwblokken vormen samen een eenheid. Door de 
afstand van de bouwblokken ten opzichte van elkaar en de pleintjes en groen-
plekken tussen de bouwblokken heeft de bebouwing die in de tijd van de industria-
lisatie is gebouwd, Aawijk zuid, een grote mate van openheid. 

In de ruimtelijke opzet van de buurt speelt het buurtwinkelcentrum Rivierenplein, 
samen met de voorzieningenstrook richting Oosterplas, een essentiële rol in de 
stedenbouwkundige opzet van de wijk, want het winkelcentrum en de voorzienin-
genstrook vormen een onderbreking van het geheel noord-zuid gelegen stratenpa-
troon en vormen het centrale punt in De Aawijk ten oosten van de Merwedelaan. 
Inmiddels is in deze strook ook woonbebouwing gerealiseerd, wat afbreuk doet aan 
de oorspronkelijke opzet van de wijk. 

De Oosterplas neemt een groot deel van het welstandsgebied in beslag. Rond de 
Oosterplas is veel groen aanwezig. Daardoor kent de wijk een hoog percentage 
groen, maar dit ligt geconcentreerd rond de Oosterplas en er komt relatief weinig 
groen voor in de wijk.  
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Bebouwing op zich

In de buurt het Bossche Pad valt het grootste gedeelte van de bebouwing van de 
buurt onder het bebouwingstype ‘(gesloten) historische (woon)bebouwing’. Alleen 
aan de V. Paesschenstraat komt ook nog het bebouwingstype ‘thematische (woon)
bebouwing, inbreidingsgebied’ voor. 
In de Grevelingen buurt komen verschillende bebouwingstypen voor, te weten 
‘gestapelde (woon)bebouwing’, ‘woonwagenlocatie’, ‘kantoorbebouwing’, en ‘op 
zichzelf staande bebouwing’. Het type ‘gestapelde (woon)bebouwing’ bevindt zich 
ten zuiden van de Rijnstraat. midden in de buurt, rond de Wethouder Kuipersstraat 
en Grevelingen. De bebouwingstypen ‘kantoorbebouwing en ‘op zichzelf staande 
bebouwing’ bevinden zich ten noorden van de Rijnstraat op de oever van de Aa. 
De buurt Aawijk zuid is grotendeels gebouwd in de jaren ‘60. Het meeste van deze 
bebouwing valt dan ook onder het bebouwingtype ‘Geïndustrialiseerde (woon)
bebouwing’. De buurten waarin het bebouwingstype ‘Geïndustrialiseerde (woon)
bebouwing’ voorkomt zijn sterk hiërarchisch opgebouwd met een stempelgewijze 
ontwikkeling van de bouwblokken. Dit komt zowel bij de ambachtelijke traditionele 
(woon)bebouwing als bij de geïndustrialiseerde (woon)bebouwing voor. De hiërar-
chie krijgt met name vorm door de breedte van wegen, breedte van groenstroken 
en bomenrijen. De bebouwing draagt over het algemeen in bouwhoogte, typologie 
en architectuur weinig bij aan deze hiërarchie.
De overige bebouwingstypen zijn zeer divers. Zo komt er op gedeelten aan de 
Zoomweg en aan de Dr. Poelsstraat ‘individuele woonbebouwing’ voor. Aan de 
Maassingel, grenzend aan de Aa, is het type ‘gestapelde (woon)bebouwing’ 
aanwezig. In de Amstellaan en de Rijnstraat komen de typen ‘kantoorbebebouwing’ 
en ‘op zichzelf staande bebouwing’ voor. Aan de Rijnstraat en de Waalstraat komt 
ook het type ‘op zich zelfstaande bebouwing’ voor. In ditzelfde stuk zijn ook de 
bebouwingtypen ‘thematische (woon)bebouwing, inbreidingsgebied’ en winkelcen-
trum’ (Rivierenplein) aanwezig. Het type ‘thematische (woon)bebouwing, inbrei-
dingsgebied’ komt ook nog voor in het zuiden van de Indische buurt, tussen de 
Javastraat en de Dommelstraat. In het zuidelijk deel van de buurt is kleinschalige 
bedrijvigheid aanwezig die als bebouwingstype ‘op zichzelf staande bebouwing’ is 
getypeerd, omdat de bebouwing zo divers is. Aan de westrand, rond de straten 
Lingestraat en Lekstraat, en in het zuidelijk deel van de buurt, rond de Molenbeek-
sestraat en Roerstraat, komt ook nog ‘ambachtelijke traditionele (woon)bebouwing’ 
voor. En aan de zuidrand, tussen de Javastraat en de Maastrichtseweg (Indische 
buurt), bevindt zich ook nog het type ‘(gesloten) historische (woon)bebouwing. De 
gebouwen die behoren tot bovenstaande bebouwingstypen hebben allemaal een 
ander karakter en uitstraling. Beschrijvingen van deze bebouwingstypen zijn terug 
te vinden in hoofdstuk 6. 

Materiaal, detaillering en kleur

De woningen aan de straatkant in de Bossche Pad buurt zijn veelal twee lagen met 
kap. De woningen die naar binnen zijn gekeerd zijn veelal één laag met kap. Bijna 
alle woningen zijn opgetrokken uit wit gepleisterde baksteen. 
In de Grevelingenbuurt is sprake van een menging van kleur- en materiaalgebruik. 
De gestapelde (woon)bebouwing die in deze omgeving voorkomt is sober van 
kleurgebruik en is opgetrokken uit baksteen, waardoor er een sober en saai beeld 
ontstaat. De kantoorbebouwing en de thematische (woon)bebouwing in deze buurt 
hebben een hedendaagse uitstraling met verschillend kleur- en materiaal gebruik. 

De Indische buurt is nog vooroorlogs (jaren ‘30) en heeft daardoor een meer 
gedetailleerde en gevarieerde gevelopbouw. De woningen zijn over het algemeen 
opgetrokken uit donkere baksteen en de gevel wordt onderbroken door erkers. 
Doordat de erfafscheidingen ook direct bij de bouw betrokken zijn is een eenheid in 
bebouwing en omgeving ontstaan.
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Door productie, bouwtechniek, financiën en bruikbaarheid op een simpele wijze te 
combineren is het type bebouwing ‘geïndustrialiseerde (woon)bebouwing’ ontstaan: 
voornamelijk woningen in twee lagen en een kap. De combinatie met de sobere 
vormgeving van de gebouwen en het ontbreken van ruimtelijke accenten en herken-
ningspunten leidt weliswaar tot rust in de woonstraten, maar ook tot eenvormigheid 
(en saaiheid). De ‘individuele woonbebouwing’ in deze wijk is in dezelfde periode 
gebouwd en kent voornamelijk hetzelfde materiaal- en kleurgebruik.

De bebouwing die getypeerd is als ‘op zichzelf staande bebouwing’ kent zo’n grote 
diversiteit dat hiervoor geen eenduidige omschrijving is te geven. Deze bebouwing 
onttrekt zich ook aan zijn directe omgeving waardoor de bouwstijl van de bebouwing 
zelf het belangrijkst is. 

8.8  Beschrijving welstandsgebied  
de Muntel, de Graafsewijk, de Vliert en Hintham

Bebouwing en omgeving

Het welstandsgebied De Muntel, De Graafse wijk, De Vliert en Hintham ligt ten 
noorden van het stadscentrum van ‘s-Hertogenbosch. Het gebied wordt aan de 
zuidzijde begrensd door de Aa en de Aawijk. Het welstandsgebied wordt aan de 
oostkant begrensd door de autosnelweg A2. Stadsdeel Noord, met aan de zuidzijde 
de spoorlijn, vormt de noordelijke grens. De westelijke grens wordt gevormd door 
bedrijventerrein Het Ertveld en de spoorlijn.
Het welstandsgebied De Muntel, De Graafse wijk, De Vliert en Hintham omvat de 
woonbuurten De Muntel, De Hinthamerpoort, De Vliert, De Graafse wijk, De Orthen-
poort, Hintham, Het Hinthamerpark en Hintham Noord. Verder behoort ook het 
sportpark De Vliert tot dit welstandsgebied. 

De Muntel
Na de opheffing van de vestingstatus in 1874 kon ‘s-Hertogenbosch eindelijk buiten 
haar wallen gaan uitbreiden. De uitbreiding van de stad voltrok zich aanvankelijk 
evenwijdig aan de wallen. Dit is nog goed zichtbaar aan de wijk De Muntel, gelegen 
tussen de noordelijke stadswallen en de parkachtige oevers van de IJzeren Vrouw. 
De Muntel vormt een compacte, duidelijk begrensde buurt. In 1916 werd het 
ontwerpplan voor De Muntel goedgekeurd en kon met de onteigening en ophoging 
worden begonnen. Hierbij werd de ontgrondingsplas de IJzeren Vrouw gegraven. 
De voorzieningen werden geconcentreerd aan de hoofdstraten, pleinen en straat-
hoeken. De woonbebouwing werd verder voornamelijk opgetrokken langs vrij 
smalle woonstraten en woonhoven. Karakteristiek is de dubbelstructuur, waarbij om 
een binnenplaats aangelegde relatief gesloten blokken volkswoningbouw - waarvan 
de huizen meestal geen voortuin hebben - zijn gelegen binnen een stelsel van smalle 
straten en pleinen. Deze worden ontsloten via smalle, korte dwarsstraten of via een 
poortgebouw. Typerend voor de buurt is het grote aantal pleinen en hofjes. Het 
belangrijkste groene plein is het Taxandriaplein aan de noordzijde. Het Muntelplein 
is erg karakteristiek, met name door het stenige aanzicht. Het Kapelaan Koopmans-
plein vormt het centrum van de wijk. In De Muntel is duidelijk de overgang te zien 
van het volledig stenen straatbeeld naar een meer groen straatprofiel. Ondiepe 
voortuinen werden pas na 1925, met name bij de particuliere bouw langs de voor-
naamste straten, in het straatprofiel opgenomen (Van Noremborghstraat, G. van 
Wouwstraat). In deze straten en langs de randen van De Muntel werden ook bomen 
geplant. Hier bevonden zich ook de voorzieningen (winkels). Ook werd later meer 
variatie in de gevels toegepast. De Muntel is aangewezen als zijns beschermd 
stadsgezicht.
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De Hinthamerpoort
Omstreeks 1917 werd een begin gemaakt met de bouw van De Hinthamerpoort. 
Met behulp van het zand uit de IJzeren Vrouw werd door een woningbouwvereni-
ging een driehoekig stuk grond opgehoogd tussen plas en Graafseweg (Westerbur-
gerweg en omgeving). Een sober, regelmatig stratenplan met geknikte assen, 
zonder pleinen met karakteristieke tweelaagse rijtjes bakstenen huizen met plat 
dak. Aan de oostelijke zijde, tussen de rivier de Aa en de Graafseweg, werd een 
buurtje aangelegd met een fijnmazig stratenpatroon en een ietwat heterogener 
karakter (Kastanjebuurt). De Hinthamerpoort werd en wordt doorsneden door de 
Graafseweg. Vanaf de jaren ‘20 van de twintigste eeuw ging de stadsuitleg van 
‘s-Hertogenbosch steeds nadrukkelijker radiaalsgewijs plaatsvinden, waarbij de 
oorspronkelijke uitvalswegen, zoals de Graafseweg, werden heringericht en de 
ruimtelijke dragers gingen vormen van de stadsuitbreidingen. De Graafseweg werd 
geherprofileerd en van een begeleidende aaneengesloten bebouwing voorzien. 
Langs de weg kwamen parallelwegen en laanbeplanting. Hierdoor kreeg de stad 
een waardige entree vanuit het oosten. Rond deze tijd werd ook de Sint-Jacobs-
kerk voorzien van een toren, die precies in de zichtas werd geplaatst vanuit de 
Graafseweg op de binnenstad. Het profiel van de Graafseweg werd vervolgens 
richting Hintham doorgetrokken en de aangrenzende gronden werden opgehoogd 
voor lintbebouwing. Het hart van De Hinthamerpoort wordt gevormd door het 
Lariks plein, (aangelegd in de jaren ‘30). Samen met enkele kleinere groenvoorzie-
ningen ontstond een buurt met een hoge dichtheid en een sterk versteend straat-
beeld. De aanvankelijk toegepaste industriële systeembouw (betonwoningen) was 
voor die tijd erg vooruitstrevend. Deze woningen zijn thans voor een deel vervangen 
door eigentijdse sociale woningbouw. In de jaren ‘30 is De Hinthamerpoort afgerond.

De Vliert
Begin jaren ‘30 werd de invloed van de propagandisten van de tuinstad en van de 
‘modernisten’ die ijverden voor open, groene steden met scheiding van wonen, 
werken en recreëren, steeds meer merkbaar. In de jaren ‘30 vonden her en der 
kleinere stadsuitbreidingen plaats. De nieuwe uitbreidingen concentreerden zich 
vooral rondom de uitvalswegen, zoals de Orthense weg. In deze periode werd het 
zuidelijk deel van De Vliert aangelegd; een aantrekkelijk, klein villabuurtje met veel 
groen, bomen en ruim opgezette plantsoenen. Dit gedeelte van De Vliert had een 
tuindorpachtige open bebouwingsstructuur van halfopen en open bouwblokken. In 
deze periode werd ook een begin gemaakt met de aanleg van plantsoenen, parken 
en sportparken, waaronder sportpark De Vliert. De rest van de woonwijk De Vliert 
werd na de Tweede Wereldoorlog aangelegd rondom de nieuwe hoofdweg de 
Aartshertogenlaan. Deze wijk ging de binnenstad, inclusief zijn kleinschalige voor-
oorlogse uitbreidingen omkransen en kreeg een behoorlijke omvang van enkele 
duizenden woningen. De wijk bleef functioneel en ruimtelijk sterk georiënteerd op de 
binnenstad. De parochiestructuur werd een belangrijk ordenend principe. Na de 
oorlog werd de Aartshertogenlaan, samen met de Mgr Diepenstraat, de ruggegraat 
van de nieuwe wijk De Vliert. Na de oorlog heerste een grote schaarste aan bouw-
materialen, waardoor de bebouwing soberder werd. De Vliert is traditioneel opgezet 
volgens de principes van de Delftse School. De wijk kreeg een groen karakter door 
toepassing van halfopen bouwblokken, groenzones, lanen en vooral door de aanleg 
van ruime wijk- en buurtparken. Het stratenpatroon is ruimtelijk hiërarchisch 
opgebouwd met zowel rechte als gebogen straten en lanen, soms verbreed met 
langgerekte plantsoenen. De woningen bestaan voornamelijk uit eenvoudige rijtjes-
woningen met voortuinen en rijtjes haaks op elkaar aan rechthoekige woonhoven. 
De forsere bebouwing werd geprojecteerd langs groenzones, aan de randen van 
buurt, maar vooral langs hoofdwegen en bij winkelcentra. De Vliert bleef als een 
soort eiland duidelijk herkenbaar in het stadslichaam. De groene scheg tussen De 
Muntel en De Vliert, de Antoon der Kinderenlaan, werd ingericht tot een indrukwek-
kende promenade met vijf rijen bomen, dit vanwege de ooit geplande omlegging 
van de Zuid-Willemsvaart.
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De Graafse wijk
In dezelfde periode als waarin De Vliert is ontstaan, ontstond ook De Graafse wijk. 
Ook dit betrof een uitbreiding rondom de uitvalswegen vanuit de binnenstad, 
namelijk de Graafseweg en de Aartshertogenlaan. De Graafse wijk was een typisch 
voorbeeld van een arbeiderswijk en eenvoudige middenstandswijk. Voor Brabantse 
begrippen is De Graafse wijk zeer compact en steenachtig. De stedenbouwkundige 
structuur van de wijk is voornamelijk traditioneel van opbouw met gesloten bouw-
blokken en een ruimtelijk hiërarchisch vormgegeven stratenpatroon Het grootste 
deel van De Graafse wijk werd pas na de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld. Ook De 
Graafse wijk had een omvang van enkele duizenden woningen en was sterk geori-
enteerd op de binnenstad. De bebouwing die na de oorlog ontstond, was zeer 
sober vormgegeven. De Graafse wijk kreeg, net als De Vliert, een groen karakter 
door toepassing van halfopen bouwblokken, groenzones, lanen en ruime wijk- en 
buurtparken. Het stratenpatroon werd ruimtelijk hiërarchisch opgebouwd. 

Ook hier bestond de bebouwing voornamelijk uit eenvoudige rijtjeswoningen met 
voortuinen en rijtjes haaks op elkaar aan rechthoekige woonhoven. De grootscha-
lige bebouwing werd geprojecteerd op strategische punten. 
Eind jaren ‘50 werd De Graafse wijk afgebouwd tot aan de toenmalige gemeente-
grens (ook wel Aawijk-Noord genoemd). In de laatste buurt werden eenvoudige 
huurwoningen gebouwd. Langs de Aa verrezen flats, haaks op de rivier, waardoor 
het water bij deze buurt werd betrokken. De woningen werden echter niet op het 
water georiënteerd. Het stratenpatroon was heel eenvoudig vormgegeven en 
vormde een versoberde voortzetting van De Graafse wijk. Het centraal in De Graafse 
wijk gelegen langgerekte plantsoen werd doorgetrokken langs de Van Broeckho-
venlaan. Deze weg ging de belangrijkste interne verbinding vormen met Hintham-
Zuid en Rosmalen, gescheiden door een zone met sportvelden en de ontgrondings-
plas het IJzeren Kind.

De Orthenpoort
Na het ontstaan van de arbeiderswijken, de eenvoudige middenstandswijken en de 
villawijken werd aan de westzijde van de Orthense weg een kleine buurt opge-
trokken, de De Orthenpoort. De woningen werden opgetrokken in de kenmerkende 
jaren ‘30 stijl. Hoewel de architectuur erg aantrekkelijk was, ging dit arbeidersbuurtje 
een marginaal bestaan leiden ten gevolge van de aanleg van de Orthenseweg, 
gevolg van de geringe omvang en de geïsoleerde ligging tussen spoor en uitvalsweg. 
Enkele tientallen jaren later werd De Orthenpoort aan de westzijde uitgebreid met 
bedrijven, kantoren en perifere detailhandel.

Hintham/Het Hinthamerpark/Hintham-Noord
Het historische dorp Hintham is in zijn geheel verweven geraakt met het steeds 
verder uitdijende stadslichaam van ‘s-Hertogenbosch. Hintham maakte al in de 
middeleeuwen deel uit van de Heerlijkheid ‘s-Hertogenbosch. Hintham ligt aan de 
rand van de polder van het rivierengebied. De bebouwing in Hintham heeft zich in 
eerste instantie ontwikkeld op de aanwezige stroomruggen en dijken. Het straat-
dorp ontwikkelde zich langs de belangrijke verbinding van ‘s-Hertogenbosch via 
Grave naar Nijmegen. Langs de Graafsebaan ontstond lineaire bebouwing. In 1910 
kreeg de gemeenschap een eigen kerk en ontstond de parochie Hintham. Kort na 
de oorlog kreeg Hintham een bescheiden uitbreiding aan de noordzijde, beter 
bekend onder de naam Heijmansdorp (Wilhelminastraat). De ontwikkeling van 
Hintham-Zuid begon in de jaren ‘60. De ophoging geschiedde met zand uit de 
Stenen Kamerplas. De wijk werd aanvankelijk opgezet voor de vrije sector, maar in 
de jaren ‘70 werd de bebouwing in grote mate gelijkvormig door de vele herhalingen 
van groepen woningrijtjes (stempels) en de bouw van flatwoningen op rasterpa-
tronen. De uitbreidingen bestonden in eerste instantie voornamelijk uit goedkope 
huurwoningen, zowel grondgebonden als in hoogbouw. Slechts op enkele plaatsen 
werden vrijstaande particuliere woningen zoals bungalows en kleine villa’s geclus-
terd in aparte buurtjes.
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In de loop van de jaren ‘30 werden enkele aantrekkelijke kleine villabuurtjes opgericht 
met veel groen, bomen en ruim opgezette plantsoenen, waaronder het Hinthamer-
park. Deze buurt had een tuindorpachtige open bebouwingsstructuur van halfopen 
en open bouwblokken.
Aan het einde van de twintigste eeuw is een nieuwe woonbuurt ontwikkeld ten 
noorden van de Wilhelminastraat; Hintham-Noord. Deze buurt wordt aan de noord-
zijde begrensd door bedrijven. 

Bebouwing op zich

In welstandsgebied De Muntel, De Graafse wijk, De Vliert en Hintham komen diverse 
bebouwingstypen voor. In de verschillende buurten zijn dezelfde bebouwingstypen 
aanwezig. Elke buurt heeft uiteraard zijn eigen karakteristieken binnen een bebou
wingstype, maar voor wat betreft de bebouwingstypen kan volstaan worden met 
een beschrijving van het welstandsgebied in zijn geheel.

Zoals hiervoor al is beschreven is er een oud bebouwingslint in welstandsgebied 
De Muntel, De Graafse wijk, De Vliert en Hintham aanwezig, namelijk de weg 
Hintham. De bebouwing aan het lint behoort tot het bebouwingstype ‘historisch 
bebouwingslint’. Een groot deel van de bebouwing aan dit lint heeft een historisch 
karakter. Daarnaast is het lint in de loop van de jaren op diverse plekken verdicht. 
De bebouwing wordt gekenmerkt door het individuele karakter en de diversiteit in 
architectuurstijlen. Ook aan de Tweeberg, ten noorden van de weg Hintham, is nog 
historische lintbebouwing aanwezig.

De bebouwing die in het begin van de twintigste eeuw is gebouwd heeft eveneens 
een historisch karakter. Dit geldt met name voor de bebouwing in De Muntel, De 
Hinthamerpoort,  De Orthenpoort, De Vliert en de westzijde (het oudste gedeelte) 
van De Graafse wijk. Het grootste deel van de bebouwing in deze wijken behoort tot 
het bebouwingstype ‘(gesloten) historische (woon)bebouwing’. Deze bebouwing 
kenmerkt zich vooral door de gesloten straatgevel en de relatief kleine, verticaal 
gerichte gevelopeningen, waardoor een vlakke gevelwand ontstaat. Entreepartijen, 
balkons, verspringingen in de gevel e.d. vallen hierdoor extra op en voegen zich 
naar het verticale karakter van de gevel. De bebouwing is met zorg ontworpen en 
vormt in totaliteit de vlakke straatwand, waarbij de architectuur van de individuele 
woning ondergeschikt is aan die van het totale straatgevelbeeld. Ondanks dat een 
groot deel van de woningen die in De Muntel, De Hinthamerpoort, De Orthenpoort, 
De Vliert en het oudste deel van De Graafse wijk aanwezig zijn, tot het bebouwings-
type ‘(gesloten) historische (woon)bebouwing’ behoren, heeft elke wijk toch zijn 
eigen karakteristieken. 

Opvallend in De Muntel is dat de voornaamste straten en geometrische blokken 
aan de randen hoger zijn dan de overige bouwblokken. Verder zijn hoogteaccenten 
toegepast op de hoeken en bij poortgebouwen. De Muntel kent een ruimtewerking 
en overwegend strakke vormgeving, die is gebaseerd op de nieuwe zakelijkheid uit 
de jaren ‘20: een baksteenarchitectuur zonder franje. Deze architectuur draagt ook 
de kenmerken van een sterk vereenvoudigde vorm van het expressionisme, een 
regionale toepassing van de ‘Amsterdamse School’. Deze stijl kenmerkt zich in de 
toepassing van platte daken naast tuinstadachtige daken, zware kozijnen, erkers, 
sporadisch aanwezige bijzondere baksteenornamenten, hofjes en poorthuizen. De 
woningen worden gekenmerkt door een zorgvuldige architectuur. Elk complex is 
duidelijk herkenbaar door poortjes, hoekaccenten, binnenpleintjes etc.
De bebouwing in De Hinthamerpoort wordt voornamelijk gekenmerkt door de 
toepassing van industriële systeembouw (betonwoningen). Deze woningen zijn 
thans voor een deel vervangen door eigentijdse sociale woningbouw.
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De bebouwing in De Orthenpoort wordt gekenmerkt door de typische jaren ‘30-stijl; 
bakstenen gevels die lange wanden vormen, afgedekt met sterk horizontaal 
werkende goten en ramen. Ook de toepassing van hoge kappen is kenmerkend. 
Aan de zijde van de Orthenseweg wordt de geringe hoogte (twee lagen met kap) 
aangevuld met accenten op de hoeken.
In De Vliert en het oudere deel van De Graafse wijk is in architectonisch en in 
bouwkundig opzicht sprake van een mengeling van traditioneel en vooruitstrevend. 
Kenmerkend voor deze wijken is dat door massa-opbouw, materiaalgebruik en 
detaillering een vrij homogeen straatbeeld is ontstaan. De architectuur is geïnspi-
reerd door de Delftse School en beperkt door het functionalisme. De woningen 
worden met name gekenmerkt door hun sobere uitstraling, markante kappen en 
gevels met fraai metselwerk en brede ramen. Afwisseling in bouwmassa’s werd 
nagestreefd door een afwisseling in hoogte van één, twee en drie bouwlagen van 
woonhuizen, gecombineerd met portieketageflats en later ook galerijflats.

De bebouwing in het zuiden van de woonwijk De Vliert en de bebouwing in Het 
Hinthamerpark behoort tot het bebouwingstype ‘tuindorpen en tuinwijken’. Kenmer-
kend voor dit bebouwingstype is de massavorm en het grote dakvlak. De gevel en 
het dakvlak hebben een horizontaal karakter. Dit komt voornamelijk tot uitdrukking 
in een doorlopend dak, een doorlopende goot met overstek en lage, liggende 
dakkapellen.

In welstandsgebied De Muntel, De Graafse wijk, De Vliert en Hintham komen op een 
aantal plekken woningen voor die behoren tot het bebouwingsthema ‘ambachtelijke 
traditionele (woon)bebouwing’. Het betreft een groot aantal woningen ten noorden 
en ten zuiden van de Wilhelminastraat in Hintham. De woningen worden voorname-
lijk gekenmerkt door een eenvoudige, verticaal gerichte hoofdmassa, opgebouwd 
uit ambachtelijke metselwerk met relatief kleine openingen. De straten zijn op deze 
plekken vrij recht en symmetrisch.

De bebouwing in De Graafse wijk en Hintham-Zuid behoort tot het bebouwingstype 
‘geïndustrialiseerde (woon)bebouwing’. Over het algemeen is hier sprake van een 
sobere architectuur, gericht op een snelle produktie. Kenmerkend hierbij is met 
name de horizontale, eenvoudige gevelopbouw tussen de woningscheidende 
wanden. Karakteristiek is de ‘gestapelde (woon)bebouwing’ aan de randen van 
deze wijken. 

In Hintham is een klein woonbuurtje aanwezig dat behoort tot het bebouwingstype 
‘woonerf’ (Pr. Margrietstraat). De woningen in dit buurtje worden gekenmerkt door 
het ingetogen en introverte karakter. Dit woonbuurtje is als één geheel ontworpen 
en er is sprake van uniformiteit in het straatbeeld.

Op diverse plekken in het welstandsgebied De Muntel, De Graafse wijk, De Vliert en 
Hintham komt individuele woonbebouwing voor. 

Verder zijn er in de loop der tijd diverse lege plekken ingevuld met (meestal klein-
schalige) woningbouwprojecten. Deze behoren tot het bebouwingstype ‘thema-
tische (woon)bebouwing, inbreidingsgebied’. Dit soort woongebiedjes zijn in alle 
wijken te vinden. De grootste thematische inbreiding betreft die in Hintham-Noord. 
Het belangrijkste kenmerk van de bebouwing die tot dit bebouwingstype behoort 
is de uitgesproken verschijningsvorm, waardoor zij zich van de omgeving onder-
scheidt.
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In het welstandsgebied De Muntel, De Graafse wijk, De Vliert en Hintham komen 
drie winkelcentra voor, namelijk aan de Lagelandstraat, de J. v. Delftstraat en De 
Grote Elst. Naast de winkelcentra zijn er nog diverse ‘op zichzelf staande’ gebouwen 
in het welstandsgebied aanwezig. Voorbeelden van dit soort gebouwen zijn scholen, 
het sociaal cultureel centrum etc. Deze bebouwing wordt gekenmerkt door het feit 
dat zij weinig relatie heeft met de omgeving; elk gebouw staat op zichzelf. Ook voor 
het woonwagenkamp bij sportpark Aawijk Noord geldt dat het weinig relatie heeft 
met de omgeving.

Ook de bedrijven en perifere detailhandel die in het welstandsgebied voorkomen 
zijn overwegend individueel en hebben weinig relatie met de omgeving. De bedrijven 
behoren tot het bebouwingstype ‘bedrijfsbebouwing’ en de perifere detailhandel tot 
het bebouwingstype ‘perifere detailhandel’. De bedrijfsbebouwing en perifere detail-
handelsvestigingen op de zichtlocaties hebben overwegend een representatieve 
uitstraling, door een uitgesproken architectuur of reclame-uitingen. De overige 
bedrijven bestaan veelal uit eenvoudige loodsen met een klein kantoor- en kantine-
gedeelte. 

In het welstandsgebied is verder een aantal kantoren aanwezig, die behoren tot het 
bebouwingstype ‘kantoorbebouwing’. De kantoren liggen voornamelijk op strate-
gische plekken. Ook voor de kantoren geldt dat het individuele gebouwen zijn, die 
weinig relatie hebben met hun omgeving. Zij hebben een representatieve uitstraling.

In het welstandsgebied zijn twee sportparken aanwezig, waar zowel kleinschalige 
als grootschalige bebouwing (stadion De Vliert) aanwezig is. De sportparken zijn 
gelegen in het noorden van het welstandsgebied (sportpark De Vliert) en tussen 
Hintham en Het Hinthamerpark (sportpark Aa-wijk Noord). Daarnaast komen er 
diverse parken en groengebieden voor.  Allen behoren zij tot het bebouwingstype 
‘park, groengebied of sportcomplex’.

Materiaal, detaillering en kleur

De oudere bebouwing in welstandsgebied De Muntel, De Graafse wijk, De Vliert en 
Hintham, met name de lintbebouwing is over het algemeen zorgvuldig gedetailleerd. 
Deze woningen zijn vrijwel allemaal gebouwd in baksteen. Er is sprake van een 
rustig kleurgebruik, wat bijdraagt aan de historische uitstraling. 

De woningen die behoren tot het thema ‘(gesloten) historische (woon)bebouwing’, 
zijn te herkennen aan de donkere kleur baksteen, de lichte kozijnen en de veelal 
donkere dakpannen. De woonbuurten verschillen met name qua mate van detaille-
ring.

Bij het bebouwingstype ‘tuindorpen en tuinwijken’ is de architectuur overwegend 
ingetogen en sober van opzet met een verfijning in de kleurtoepassing en detaille-
ring. De woningen zijn gebouwd in baksteen en hebben meestal een langskap. De 
bebouwing is met zorg ontworpen en heeft kenmerkende details en ornamenten in 
de gevel en het dak. De gevels zijn versierd met ornamenten en zijn voorzien van 
houten kozijnen, rechthoekig van vorm, verticaal gericht en regelmatig onderver-
deeld met stijlen en roeden. Opvallend en kenmerkend zijn de dakoverstekken, de 
brede goten, erkers en entreepartijen. 

De woningen in de woonbuurten die behoren tot het bebouwingstype ‘ambachte-
lijke traditionele (woon)bebouwing’, hebben een grote samenhang. De samenhang 
in het straatbeeld ontstaat onder meer door een eenvoudig materiaal- en kleurge-
bruik. Het ambachtelijk metselwerk en het gebruik van dakpannen is hierbij kenmer-
kend. 
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De woningen die behoren tot het bebouwingstype ‘geïndustrialiseerde (woon)
bebouwing’, hebben een sobere architectuur, gericht op een snelle bouwproductie. 
Opvallend is het gebruik van plaatmaterialen en het toepassen van grote, horizon-
taal gerichte raampartijen. Het kleurgebruik van de plaatmaterialen is divers, 
waardoor soms sprake is van een wat rommelige uitstraling. Ook de flats uit die tijd, 
behorende tot het bebouwingstype ‘gestapelde (woon)bebouwing’ hebben een 
sobere productiearchitectuur.

De woningen in het woonerf in het welstandsgebied zijn te herkennen aan de 
eenvoudige detaillering en een wat sombere uitstraling. De hoofdmassa’s en de 
bijgebouwen kennen hetzelfde kleur- en materiaalgebruik.

De thematische inbreidingen in welstandsgebied De Muntel, De Graafse wijk, De 
Vliert en Hintham hebben een frisse uitstraling. Het materiaal- en kleurgebruik en de 
detaillering is verschillend per inbreiding.

De individuele woonbebouwing in het welstandsgebied is in de meeste gevallen 
opgetrokken in bakstenen gevels en afgedekt met pannen daken. Bij de oudere 
woningen is over het algemeen gebruik gemaakt van donkere materialen, zoals 
bruine baksteen en donkere pannen. In de loop der tijd zijn steeds modernere en 
lichtere materialen toegepast, waardoor dit beeld veranderd is. Het kleurgebruik van 
de individuele woningen is gevarieerd, afhankelijk van de toegepaste materialen. De 
mate van detaillering is gerelateerd aan de ontstaansperiode van de bebouwing. 
Bij de individuele woonbebouwing binnen het welstandsgebied is sprake van een 
variatie in materiaal- en kleurgebruik en het detailleringsniveau. 

Voor de bedrijfsbebouwing, kantoorbebouwing, perifere detailhandel en winkel-
centra in het welstandsgebied geldt dat er sprake is van een grote diversiteit. Er is 
over het algemeen weinig samenhang in materialisering, detaillering en kleurgebruik 
tussen de verschillende percelen. Per perceel is deze eenheid vaak juist wel te 
herkennen. Elk (cluster van) gebouw(en) vormt een individuele eenheid en heeft een 
eigen identiteit. Een uitzondering vormt de bedrijvenlocatie in Hintham-Noord. Hier 
is de samenhang tussen de bedrijfspercelen kenmerkend. De perifere detailhandel 
en winkelcentra kenmerken zich voornamelijk door de vele reclame-uitingen.

Voor de op zichzelf staande bebouwing in het welstandsgebied geldt dat het 
materiaal- en kleurgebruik verschilt per object en nauw samenhangt met de periode 
waarin het gebouwd is en de soort functie die gehuisvest wordt. In sommige 
gevallen is gebruik gemaakt van moderne materialen (zoals glas en staal) en felle 
kleuren.

Op de sportcomplexen is sprake van bebouwing, waarbij metselwerk, hout, plaat-
materiaal, kunststof of metaal is toegepast. Hier is veelal sprake van sober kleurge-
bruik. Sportpark De Vliert wordt gekenmerkt door haar representatieve uitstraling en 
moderner materiaalgebruik. 

Voor de woonwagenlocaties tenslotte geldt dat de meeste gebouwen zijn opge-
trokken uit lichte baksteen. Het dak is bekleed met plaatmateriaal. De kozijnen 
hebben een lichte kleur. De detaillering verschilt per woning. De oorspronkelijke 
detaillering is vrij simpel, maar individuele aanpassingen zorgen voor grote verschillen 
per woning.
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8.9  Beschrijving welstandsgebied  
Noord

Bebouwing en omgeving

Het welstandsgebied Noord ligt ten noorden van het stadscentrum van ‘s-Herto-
genbosch. Het gebied wordt aan de zuidzijde begrensd door de spoorlijn ‘s-Herto-
genbosch-Oss. Ten zuiden van deze spoorlijn bevinden zich onder andere De Vliert, 
De Graafse wijk en Hintham. Het welstandsgebied wordt aan de oostkant begrensd 
door  de autosnelweg A2. De wijk Maaspoort, met aan de zuidzijde de Linker 
Maasoeverweg, vormt de noordelijke grens. De westelijke grens wordt gevormd 
door de Ertveldplas en de Franse Wielen.
Het welstandsgebied Noord omvat de woonbuurten Orthen, de Slagen, de 
Hambaken, de Buitenpepers, de Rompert, de Donk, de Reit, de Haren, de Herven 
en de Morgen. Verder behoren ook het bedrijventerrein de Herven, bedrijventerrein 
Noord en een gedeelte van bedrijventerrein Het Ertveld (ten noorden van de Zand-
zuigerstraat) tot dit welstandsgebied. 

De oudste bebouwing van welstandsgebied Noord is de bebouwing in Orthen. 
Orthen, nu een wijk van ‘s-Hertogenbosch, was tot de Tweede Wereldoorlog een 
dijkdorp. Het dijkdorp was gelegen ten noorden van de omvangrijke en zeer fraai 
aangelegde begraafplaats. Gedurende de geschiedenis is het dorp meerdere malen 
verwoest. De belangrijkste oude bebouwing ligt als lintbebouwing langs het oude 
dijktracé Heinis, Herven, Schaarhuispad, Orthen en Engelsedijk (Kerkhoek), 
waarlangs ook het voormalige fort Orthen is gelegen. De aanpassing van de oude 
rijksweg door Orthen heeft een scherpe scheiding veroorzaakt, waardoor ook de 
continuïteit van het dijktracé is doorbroken. Tussen de Ketsheuvel, de begraafplaats 
en de Orthenseweg werd in de jaren ‘30 het Schaarhuisplein aangelegd. In de 
wederopbouwperiode werd Orthen bescheiden uitgebreid en werd ten westen van 
de Orthenseweg Orthen-links ontwikkeld. De beschadigde parochiekerk in de 
Kerkhoek werd vervangen door de San Salvatorkerk. Deze kerk is van bijzondere 
betekenis, omdat het de moederkerk van de Bossche Sint Jan is. Eind jaren ‘50, 
begin jaren ‘60 vond er een verhoudingsgewijs grote uitbreiding plaats in noordoos-
telijke richting. Het dorp Orthen werd in de jaren ‘60 onderdeel van de nieuwe wijk 
Noord.

In 1966 werd het globaal plan voor Noord ontworpen. Het uitbreidingsplan 
kenmerkte zich door de grote aandacht die gegeven is aan de planologische 
aspecten. Het verkeer speelde een belangrijke rol: het plan werd bepaald door het 
idee dat iedereen zo snel mogelijk met de auto bij de woonbuurt moest kunnen 
komen. Daarnaast was er ook aandacht voor de mogelijke verandering in behoefte 
voor en na de bouw. Men probeerde minder dan bij voorgaande uitbreidingen een 
definitief plan te maken. In een vlekkenplan werden de belangrijkste uitgangspunten 
voor de hele wijk vastgelegd. De stedenbouwkundige structuur werd bepaald door 
de ruimtelijke begrenzingen en de begeleidende wegen waaronder de Rompertse-
baan. Later werden, afhankelijk van het bouwtempo, de in het globaal plan openge-
laten deelgebieden (bijvoorbeeld de Hambaken, de Rompert, en de Haren) ingevuld. 
Dit verklaart ook het verschillende uiterlijk van de diverse deelplannen. De bouw van 
de eerste wijken startte in 1970. Tussen de bouw van de eerste wijk (de Slagen) en 
de laatste (de Morgen) zit dan ook een tijdsverschil van meer dan 10 jaar.

De bebouwingsrichtingen werden al in een vroeg stadium vastgelegd. Ze werden 
bepaald door de hoogspanningsleiding die dwars door het gebied liep, de Hervense-
dijk, de Linker Maasoeverweg en de Rijksrondweg. De hoogbouw slingerde zich als 
een wand door de laagbouw; men veronderstelde dat wonen in de schaduw van een 
flat de intimiteit van de buurt zou bevorderen. Een erg typerende eigenschap van 
Noord was het naar binnen gekeerde karakter van de verschillende woonbuurten. 

ROS-IVMU-WESC-OVZ-30.dgn 17-8-2010 9:08:13



Actualisering Welstandsnota 2011 91

Ondanks de flexibiliteit van het plan uit 1966, bleken rond de jaren zeventig de 
omstandigheden zo te veranderen, dat in 1972 het globale plan werd bijgesteld. 
Men probeerde het nog niet gebouwde deel zodanig te wijzigen, dat zowel het plan 
1966 min of meer overeind bleef, als ook het nieuwe programma min of meer 
ingevuld kon worden. Een belangrijk deel van de hoogbouw werd vervangen door 
laagbouw. Voorzieningen die in het oorspronkelijk plan verdeeld over de wijk tussen 
de woonbuurten lagen, werden geclusterd en de wijken werden onderling nog 
duidelijker gescheiden door er wegen, waterlopen en groenstroken tussen aan te 
leggen. Ook werden bepaalde landschappelijke elementen en bebouwing gehand-
haafd. Het natuurgebied De Heinis werd uitgebreid, de bebouwing langs de Heinis-
dijk en de reeds aanwezige San Salvatorkerk in Orthen met de omringende 
bebouwing bleef gehandhaafd.
Door de bijstelling van het plan zijn vaak abrupte, onlogische overgangen in het plan 
ontstaan. Dit is goed te zien aan de hoofdverkeerswegen en kruispunten die soms 
abrupt van karakter veranderen (bijvoorbeeld overgang Rompertsebaan-Klokken-
laan) en de aanwezigheid van hoogbouw die ‘toevallig’ tussen laagbouw staat 
(bijvoorbeeld in de Hambaken).

Aansluitend aan natuurgebied de Heinis verrees het bedrijventerrein de Herven met 
centraal een groot handelscentrum. Dit bedrijventerrein werd zeer vooruitstrevend 
opgezet, gericht op flexibel gebruik en met veel aandacht voor de inrichting van 
de buitenruimte (landscaping). In dit gebied is de meubelboulevard (perifere detail-
handel) gelegen die een belangrijke gedaanteverwisseling heeft ondergaan. Ook de 
bedrijventerreinen Noord en Het Ertveld kregen een plek in de structuur van Noord. 

De huidige structuur van Noord wordt voornamelijk bepaald door de geïsoleerde 
ligging en de uiteenlopende vormgeving van de verschillende woonbuurten, die dan 
ook als een soort van ‘wooneilanden’ zijn te typeren. Ook de zeer ruime opzet van 
de hoofdwegen (afstand tussen de gevels vaak meer dan 100 meter) en het feit dat 
er in de meeste gevallen achterkanten of geen gebouwen aan de hoofdwegen zijn 
gesitueerd, is een belangrijk kenmerk. De verschillende buurten in Noord, met 
uitzondering van het historisch dorpje Orthen, zijn voornamelijk gebaseerd op het 
woonerf-concept, waarbij de straten zich opeenvolgend vertakken (boomstructuur). 
Over het algemeen is het gebruik van de openbare ruimte binnen de buurten zeer 
gedetailleerd bepaald (bijvoorbeeld parkeren en spelen op duidelijk aangegeven 
plekken). Doordat de architect tevens de openbare ruimte ontwierp, werd deze 
vormgegeven op basis van individuele behoeftes en wensen. In veel gevallen vormt 
de openbare ruimte dan ook een resultante van de architectuur (elk huis zijn eigen 
verspringing die ook weer terug te vinden is in de openbare ruimte). Kenmerkend 
zijn de vele versnipperingen in de openbare ruimte, de onduidelijke structuur voor 
wat betreft voor- en achterkanten, de onduidelijke scheidingen tussen openbaar en 
privé en het introverte karakter van de ‘wooneilanden’. De voorzieningen bevinden 
zich centraal in de woonbuurten of aan de belangrijke wegen of groenstroken. De 
bedrijventerreinen liggen aan de randen van het welstandsgebied.

Bebouwing op zich

Zoals hiervoor al is beschreven is er een oud bebouwingslint in welstandsgebied 
Noord aanwezig (Heinis, Herven, Schaarhuispad, Orthen en Engelsedijk). De 
bebouwing aan het lint behoort tot het bebouwingstype ‘historisch bebouwingslint’. 
Een groot deel van de bebouwing aan dit lint heeft een historisch karakter. De 
bebouwing wordt gekenmerkt door het individuele karakter van de woningen en de 
diversiteit in architectuurstijlen.
Langs de Orthenseweg en de Ketsheuvel komt ‘gemengde bebouwing’ voor. Ook 
deze bebouwing wordt gekenmerkt door de diversiteit in architectuurstijlen en het 
historische en individuele karakter. 
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De bebouwing die is gesitueerd rondom het Schaarhuisplein in Orthen behoort tot 
het bebouwingstype ‘tuindorpen en tuinwijken’. Kenmerkend voor dit bebouwings-
type is de massavorm en het grote dakvlak. De gevel en het dakvlak hebben een 
horizontaal karakter. Dit komt voornamelijk tot uitdrukking in een doorlopend dak, 
een doorlopende goot met overstek en lage, liggende dakkapellen.

In welstandsgebied Noord komen op een aantal plekken woningen voor die behoren 
tot het bebouwingsthema ‘ambachtelijke traditionele (woon)bebouwing’. Het 
betreft een groot aantal woningen ten noorden van het fort Orthen, de woningen 
ten westen van de algemene begraafplaats en de woningen ten westen en oosten 
van het historische bebouwingslint Orthen. Deze woningen worden voornamelijk 
gekenmerkt door een eenvoudige, verticaal gerichte hoofdmassa, opgebouwd uit 
ambachtelijke metselwerk met relatief kleine openingen. De straten zijn op deze 
plekken vrij recht en symmetrisch. De woningen die behoren tot de arbeidersbuurt 
Orthen-links zijn gebouwd in Delftse Schoolstijl. 

Sterk beeldbepalend in Noord zijn verschillende woonbuurten. In deze buurten (met 
uitzondering van Orthen) zijn in de jaren ‘60 en ‘70 grote aantallen woningen (tot 
500), zowel stedenbouwkundig als architectonisch, door een architectenbureau 
ontworpen. De deelgebieden werden dikwijls door één woningbouwvereniging of 
projektontwikkelaar met één aannemer gebouwd. Er werd gezocht naar meer 
variatie in woningtypen en in architectuur. De verschillende buurten kenmerken zich 
door hun uiteenlopende vormgeving en hun intieme karakter. Over het algemeen is 
er sprake van een sobere architectuur, gericht op een snelle productie. Opvallend is 
dat er op verschillende plekken binnen deze buurten bijzondere woontypen 
aanwezig zijn, zoals bungalows (o.a. langs Het Wielsem), kwadrantwoningen (De 
Gelaarsde Kat) en drive-inn woningen (de Rompert-west). Dit soort woningen 
leveren samen met de gestapelde bebouwing een bijdrage aan de variatie in Noord.

De eerste buurten die werden ontwikkeld zijn de Slagen, de Hambaken en de 
Buitenpepers. Deze woningen zijn nog duidelijk ontworpen met het oog op 
productie. De woningen in deze buurten behoren tot het bebouwingstype ‘geïndu-
strialiseerde (woon)bebouwing’. Kenmerkend hierbij is met name de horizontale, 
eenvoudige gevelopbouw tussen de woningscheidende wanden. De Slagen was 
een experimenteel plan, gebaseerd op het vooral in Emmen ontwikkelde woonerf-
concept. Aan de zuidzijde van deze wijk, aan de Bruistensingel, bevindt zich een 
opvallend hoogbouwcomplex. In de Hambaken verschijnt een nieuwe plattegrond-
vorm, die meer inrichtingsmogelijkheden en meer bruikbaar vloeroppervlak oplevert. 
Deze wijk is erg ruim opgezet. Aan de oostelijke en noordelijke rand van de 
Hambaken zijn hoge flats gesitueerd. De wijk de Buitenpepers kreeg een ander 
ontsluitingsprincipe dan de boomstructuur die in de Slagen werd gehanteerd. Hier 
was sprake van een net van gelijkwaardige weggetjes. Ook in de Buitenpepers 
komen een aantal hoogbouwcomplexen voor, namelijk langs de Rompertsebaan en 
de Bruistensingel.

De Rompert, de Donk, de Haren, de Reit en de Herven zijn ongeveer gelijktijdig 
ontwikkeld. In deze wijken is het woonerfconcept veel genuanceerder en ook gede-
tailleerder uitgewerkt, waardoor een kleinschalig beeld is ontstaan en de structuur 
onduidelijk is geworden. De woningen in deze wijken tonen een soort ‘gezelligheid’ 
en behoren tot het bebouwingstype ‘woonerven’. Ze zijn afwisselend en complex 
en vertonen een grote veelvormigheid. In deze wijken komt ook nauwelijks gesta-
pelde bebouwing voor. De gestapelde bebouwing die aanwezig is, is maximaal vier 
bouwlagen.
De Morgen is de laatste wijk die in Noord is ontwikkeld. Ook hier is nog steeds het 
woonerf-concept zichtbaar. Het noordelijke deel van deze wijk bestaat uit ‘individuele 
woonbebouwing’. Hier is ook de donk van de voormalige Empelse Hut ingepast. 
Individuele woonbebouwing komt ook voor in de noordrand van de Hambaken, in 
Orthen (rondom de kerk en ten zuiden van de Sint Teunislaan) en in de Herven. 
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De individuele woonbebouwing in de Herven wordt ook wel de ‘villabuurt’ van 
Noord genoemd. 

In de loop der tijd zijn in Noord enkele lege plekken ingevuld met kleinschalige 
woningbouwprojecten. Deze behoren tot het bebouwingstype ‘Thematische 
(woon)bebouwing,  inbreidingsgebied’. Dit soort woongebiedjes zijn te zien aan 
de Wethouder Schuurmanslaan, de Klokkenlaan, de Salvator Allendelaan en Het 
Wielsem. Het belangrijkste kenmerk van de bebouwing die tot dit bebouwingstype 
behoort is de uitgesproken verschijningsvorm, waardoor zij zich van de omgeving 
onderscheidt.

De bebouwing op de bedrijventerreinen in Noord is overwegend individueel en heeft 
weinig relatie met de omgeving. De bedrijven bevinden zich bijna allemaal op de 
bedrijventerreinen de Herven, Noord en Het Ertveld. De bedrijven behoren tot het 
bebouwingstype ‘bedrijfsbebouwing’. De bedrijfsbebouwing op de zichtlocaties 
heeft overwegend een representatieve uitstraling, door een uitgesproken architec-
tuur of reclame-uitingen. De overige bedrijven bestaan veelal uit eenvoudige loodsen 
met een klein kantoor- en kantinegedeelte. Vooral bedrijventerrein Het Ertveld is op 
verschillende plekken verouderd en heeft over het algemeen een monotone uitstra-
ling. Er zijn plannen voor modernisering en vernieuwing van dit bedrijventerrein. 
Bedrijventerreinen de Herven en Noord hebben een moderner karakter. De nieuwe 
meubelboulevard heeft een moderne uitstraling gekregen, waarbij ook de omgeving 
is meegenomen. In de woonbuurten komt geen bedrijfsbebouwing voor. Wel is hier 
op sommige plekken ‘kantoorbebouwing’ aanwezig. De kantoren liggen voorname-
lijk op strategische plekken, zoals rond het wijkcentrum, aan de Hervensebaan en 
langs de A2. Vermeldenswaardig is Bolduc, het kantoor van Nashuatec langs de 
A2, dat een landmark van ‘s-Hertogenbosch is geworden. Ook voor de kantoorbe-
bouwing geldt dat het individuele gebouwen zijn, die weinig relatie hebben met hun 
omgeving. Zij hebben wel een representatieve uitstraling.
Langs het lint Orthen ligt de PNEM-centrale. Deze behoort tot het bebouwingstype 
‘industriebebouwing’. Op het terrein zijn met name installaties aanwezig.

De ‘gestapelde (woon)bebouwing’ die aanwezig is in welstandsgebied Noord, komt 
voornamelijk voor aan de belangrijkste wegen, zoals de Klokkenlaan, de Rompert-
sebaan en de Bruistensingel. 

Centraal in Noord bevindt zich winkelcentrum De Rompert. Het winkelcentrum past 
perfect in de ‘eilandfilosofie’ die Noord typeert: naar binnen gekeerd, omgeven door 
groen, parkeerruimten en wegen, en op zichzelf goed functionerend. Het winkel-
centrum is sterk verouderd. In het oosten van het welstandsgebied komt nog een 
klein winkelcentrum voor. Naast de winkelcentra zijn er nog diverse ‘op zichzelf 
staande’ gebouwen in welstandsgebied Noord aanwezig. Voorbeelden van dit soort 
gebouwen zijn de neo-romaanse San Salvatorkerk, scholen (zoals het Jeroen 
Bosch College), het wijkhuis in de Hambaken en verpleeghuis De Herven. Deze 
bebouwing wordt gekenmerkt door het feit dat zij weinig relatie heeft met de 
omgeving; elk gebouw staat op zichzelf. Ook voor de woonwagenlocaties in De 
Donk en De Hambaken geldt dat deze weinig relatie hebben met de omgeving.

Het Carolus Lidwina Ziekenhuis is eveneens een complex van gebouwen, dat weinig 
relatie heeft met de omgeving. Door de geïsoleerde ligging en de interne gerichtheid 
van de bebouwing valt dit ziekenhuis binnen het bebouwingstype ‘instituut.

In het welstandsgebied zijn twee sportparken aanwezig, waar kleinschalige 
bebouwing aanwezig is. De sportparken zijn gelegen ten zuiden van de Hambaken 
en ten noorden van de Donk. De sportparken, het park rondom fort Orthen, met de 
ligweide en het dierenparkje, en de verschillende groengebieden in Noord behoren 
tot het bebouwingstype ‘park, groengebied of sportcomplex’. 
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Ook hier geldt dat er alleen sporadisch kleinschalige bebouwing aanwezig is. 
Hetzelfde geldt voor de 19e eeuwse begraafplaats Groenendaal, ten zuiden van 
fort Orthen.

Materiaal, detaillering en kleur

De oudere bebouwing in welstandsgebied Noord, met name de lintbebouwing en 
de gemengde bebouwing, is over het algemeen zorgvuldig gedetailleerd. Deze 
woningen zijn vrijwel allemaal gebouwd in baksteen. Er is sprake van een rustig 
kleurgebruik, wat bijdraagt aan de historische uitstraling. 

Bij het bebouwingstype ‘tuindorpen en tuinwijken’ is de architectuur overwe-
gend ingetogen en sober van opzet met een verfijning in de kleurtoepassing en 
detaillering. De woningen zijn gebouwd in baksteen en hebben een langskap. De 
bebouwing is met zorg ontworpen en heeft kenmerkende details en ornamenten in 
de gevel en het dak. De gevels zijn versierd met ornamenten en zijn voorzien van 
houten kozijnen, rechthoekig van vorm, verticaal gericht en regelmatig onderver-
deeld met stijlen en roeden. Opvallend en kenmerkend zijn de dakoverstekken, de 
brede goten, erkers en entreepartijen. 

De woningen in de woonbuurten die behoren tot het thema ‘ambachtelijke tradi-
tionele (woon)bebouwing’, hebben een grote samenhang. De samenhang in het 
straatbeeld ontstaat onder meer door een eenvoudig materiaal- en kleurgebruik. 
Het ambachtelijk metselwerk en het gebruik van dakpannen is hierbij kenmerkend. 

De woningen in de woonbuurten die later zijn ontstaan en behoren tot het bebou-
wingstype ‘geïndustrialiseerde (woon)bebouwing’, hebben een sobere architectuur, 
gericht op een snelle productie. Opvallend is het gebruik van plaatmaterialen en het 
toepassen van grote, horizontaal gerichte raampartijen. Het kleurgebruik van de 
plaatmaterialen is divers, waardoor soms sprake is van een wat rommelige uitstra-
ling. Dit geldt met name voor de Slagen, de Hambaken en de Buitenpepers. Ook de 
flats uit die tijd, behorende tot het bebouwingstype ‘gestapelde (woon)bebouwing’ 
hebben een sobere productiearchitectuur. In de andere wijken geldt dat de nadruk 
meer ligt op de ‘gezelligheid’ en minder op productie. In de buurten is sprake van 
aaneengeschakelde, veelal verspringende woningrijtjes met een eenvoudige, 
sombere baksteenarchitectuur. Veel woningen hebben donkere kozijnen en er is 
sprake van een variatie in dakvormen. Een gedeelte van de kozijnen is inmiddels 
lichter van kleur geworden. Opvallend is ook het gebruik van plaatmaterialen. Bij 
veel woningen bestaat een deel van de gevel uit hout of kunststof. Ook zijn in 
verschillende buurten bakstenen of betonnen schuurtjes of carports aan de straat-
zijde zichtbaar, wat tot een marginalisering van de voortuinen heeft geleid. De 
hoofdmassa’s en de bijgebouwen kennen hetzelfde kleur- en materiaalgebruik. 
Opvallend is ook de diversiteit in erfafscheidingen. Al met al hebben de wijken een 
wat rommelige  uitstraling.

De projectmatige inbreidingsgebieden in Noord hebben een frisse uitstraling, 
doordat gebruik is gemaakt van een lichte steenkleur, soms ook in combinatie met 
donkere kleuren. Het thematische inbreidingsgebied aan de Wethouder Schuur-
manslaan valt op door haar afwijkende materiaalgebruik (hout), zorgvuldige detail-
lering en opvallend kleurgebruik.

De individuele woonbebouwing in het welstandsgebied is in de meeste gevallen 
opgetrokken in bakstenen gevels en afgedekt met pannen daken. Bij de oudere 
woningen is over het algemeen gebruik gemaakt van donkere materialen, zoals 
bruine baksteen en donkere pannen. In de loop der tijd zijn steeds modernere en 
lichtere materialen toegepast, waardoor dit beeld veranderd is. Het kleurgebruik van 
de individuele woningen is gevarieerd, afhankelijk van de toegepaste materialen. De 
mate van detaillering is gerelateerd aan de ontstaansperiode van de bebouwing. 
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Bij de individuele woningbouw binnen het welstandsgebied is sprake van een 
variatie in materiaal- en kleurgebruik en het detailleringsniveau. Hetzelfde geldt voor 
de gestapelde (woon)bebouwing. Hier is echter meestal wel verschil waarneembaar 
tussen de gevel op de begane grond en de verdiepingen.

Voor de ‘op zichzelf staande bebouwing’ in het welstandsgebied geldt dat het 
materiaal- en kleurgebruik verschilt per object en nauw samenhangt met de periode 
waarin het gebouwd is en de soort functie die gehuisvest wordt. In sommige gevallen 
is gebruik gemaakt van moderne materialen (zoals glas en staal) en felle kleuren. 
Hetzelfde geldt voor de winkelcentra. Het ziekenhuis (instituut) is hoofdzakelijk in 
beton gerealiseerd, wat bijdraagt aan het sombere en naar binnen gerichte karakter.

De bedrijfsbebouwing op de bedrijventerreinen de Herven, Noord en Het Ertveld 
heeft over het algemeen een sombere, monotone uitstraling. Hier is sprake van 
een eenvoudig materiaalgebruik (bedrijfshallen), weinig aandacht voor detaillering 
en somber kleurgebruik. Uitzondering hierop vormt de meubelboulevard binnen 
bedrijventerrein de Herven. Dit complex heeft een moderne gevelbekleding met veel 
glas. De ver overhangende luifel is in het oogspringend. De detaillering is sober. Op 
de bedrijventerreinen komt op een gering aantal plekken kantoorbebouwing voor 
(soms in combinatie met een bedrijfshal), die een representatieve uitstraling heeft. 
De kantoorbebouwing kenmerkt zich met name door het bijzondere materiaal- en 
kleurgebruik en de zorgvuldige detaillering. Hier is vooral gebruik gemaakt van 
‘moderne’ materialen als glas, staal en natuursteen. Dit geldt ook voor de overige 
kantoren die in het plangebied aanwezig zijn. 

Op het industrieterrein wordt overwegend gebruik gemaakt van plaatmateriaal van 
metalen en kunststoffen en in mindere mate van gemetselde materialen. Estheti-
sche detaillering (detaillering zonder directe functie) komt vrijwel niet voor op de 
industrieterreinen. De bouwwerken zijn veelal in grijstinten uitgevoerd. 

Op de sportcomplexen en in de parken en groengebieden is sprake van kleinscha-
lige bebouwing, waarbij metselwerk, hout, plaatmateriaal, kunststof of metaal is 
toegepast. Hier is veelal sprake van sober kleurgebruik. 

Voor de woonwagenlocaties tenslotte geldt dat de meeste gebouwen zijn opge-
trokken uit lichte baksteen. Het dak is bekleed met plaatmateriaal. De kozijnen 
hebben een lichte kleur. De detaillering verschilt per woning. De oorspronkelijke 
detaillering is vrij simpel, maar individuele aanpassingen zorgen voor grote verschillen 
per woning. 
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8.10  Beschrijving welstandsgebied 
Maaspoort

Bebouwing en omgeving

De wijk Maaspoort ligt in het noorden van de stad ‘s-Hertogenbosch, tussen de 
spoorlijn ‘s-Hertogenbosch-Utrecht in het westen, de autosnelwegen A2 (oosten) 
en A59 (zuiden) en de Maas in het noorden. Aan de andere zijde van de A59 en de 
A2 liggen respectievelijk de wijk Noord en het dorp Empel. Het welstandsgebied 
Maaspoort omvat de volgende woonbuurten: Maasoever, Maasvallei, het Zilverpark, 
de Staatsliedenbuurt, Maasstroom, Lokeren, Abdijenbuurt, Maasbuurt en de Itali-
aanse buurt. En het bedrijventerrein Maaspoort. 

Bij het ontwerp voor de wijk Maaspoort is de historische bebouwing van Oud Empel 
gerespecteerd en is er voor gekozen een brede zone tussen het oude dijkdorp en 
de nieuwe wijk onbebouwd te laten.

Maaspoort is in 1964 aangewezen als de in feite laatste mogelijkheid om binnen de 
stadsgrenzen terrein te bestemmen voor woningbouw.
De eerste paal in de wijk Maaspoort werd geslagen in 1976, nabij de Burgemees-
ters Godschalxstraat. Begin 2003 is de laatste hand gelegd aan de uitvoering van 
de laatste fase met een boulevard langs de Maas, in het noordwesten van het 
welstandsgebied. 
De Maaspoortweg is de hoofdontsluiting van de wijk Maaspoort en sluit aan op de 
Hambakenweg en de Harendonkweg in de wijk Noord. De verbinding met het dorp 
Empel wordt gevormd door de Burgemeesters Godschalxstraat.
De randen van de wijk zijn zeer divers. De onbebouwde zone tussen de A59 en de 
wijk is ingevuld met een recreatiegebied waarin de Noorderplas is gelegen, die is 
ontstaan door zandwinning voor ophoging van de wijk Maaspoort. Langs de A2 zijn 
sportvoorzieningen gesitueerd, langs de spoorlijn een bedrijventerrein. De noordrand 
heeft een grillige vorm om het groen vanuit de uiterwaarden diep in de wijk door te 
laten dringen. Nabij het dorp Oud Empel is sprake van een ‘zachte’ rand. Hier zijn 
de woonpercelen met de achterzijde naar de Maasdijk gericht. Richting het westen 
keert de bebouwing zich steeds meer naar buiten, met als sluitstuk een boulevard 
met hoogbouw in het uiterste noordwesten van de wijk.

Aan de stedenbouwkundige opzet en de architectuur in de verschillende buurten is 
duidelijk af te lezen in welke periode de betreffende buurt tot stand is gekomen. De 
verschuiving van plekken naar straten en stenige openbare ruimte naar meer groen 
in de straat is hier een voorbeeld van.
De bebouwing in de wijk Maaspoort bestaat voornamelijk uit grondgebonden 
ééngezinswoningen. Bebouwing in vier of meer bouwlagen is alleen in Maaspoort 
aanwezig op plaatsen waar daar in stedenbouwkundig-ruimtelijk opzicht aanleiding 
voor is: langs de Noorderplas, nabij de Lokerenpassage langs de Maaspoortweg, 
aan het Goulmy en Baarplein en langs de Maasboulevard. Langs de oostrand van 
de woonbuurt in het noordwesten van het welstandgebied zijn vijf appartementen-
gebouwen aanwezig.
Als overgang naar het bedrijventerrein zijn langs de Maaspoortweg vier kantoorge-
bouwen in vijf à zes bouwlagen gebouwd.

De wijk Maaspoort bevat één wijkwinkelcentrum: Maaspoort. Bij het Goulmy en 
Baarplein is een bescheiden supermarkt gevestigd. Winkelcentrum Maaspoort is 
een naar binnen gerichte overdekte winkelpassage. Het Goulmy en Baarplein betreft 
een plein met wanden met voorzieningen.

De meeste voorzieningen binnen de wijk zijn opgenomen in de plint van de gesta-
pelde woonbebouwing. Verspreid over de wijk zijn op zichzelf staande gebouwen te 
vinden met een individueel karakter. 
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In de meeste gevallen gaat het hier om scholen en recreatieve voorzieningen. Zelf-
standige kantoren staan alleen langs de Maaspoortweg tussen de Larenweg en 
Zwartbroekweg. In het verlengde van de Maasboulevard is in de scherpe knik van 
de dijk, een horecapunt geprojecteerd op de plek waar eens het verdedigingswerk 
tegen Gelre ‘De Empelse Schans’ was gelegen.

Ten westen van de Larenweg, langs de spoorlijn ‘s-Hertogenbosch-Utrecht is een 
bedrijventerrein te vinden waarvan het grootste gedeelte onder het bebouwingstype 
‘bedrijfsbebouwing’ valt. Het geheel aan bedrijven vormt geen eenheid. 

Bebouwing op zich

In de wijk Maaspoort is door de gefaseerde uitvoering sprake van een groot verschil 
in stedenbouwkundig- ruimtelijke opzet en architectuur in de verschillende buurten. 
De Staatsliedenbuurt en de buurten Maasstroom, Lokeren, Abdijenbuurt en Maasdal 
zijn in de jaren ‘70 en begin jaren ‘80 gerealiseerd. Het grootste gedeelte van deze  
buurten behoren tot het bebouwingstype ‘woonerf’. In de buurt komen ook de 
bebouwingstypen ‘op zichzelf staande bebouwing’ en ‘thematische (woon)
bebouwing, inbreidingsgebied’ voor. De woningen die behoren tot het laatstge-
noemde bebouwingstype zijn bijzondere woningen, zoals de bolwoningen. Aan de 
randen van deze buurten bevindt zich ook nog het bebouwingstype ‘individuele 
woonbebouwing’. Elke buurt heeft een eigen structuur en is grotendeels in één 
architectuur en in één soort materiaal gebouwd.

De centraal gelegen woonbuurten ten noordwesten van de Maaspoortweg, Maas-
vallei en het Zilverpark, zijn gebouwd begin jaren ‘90. Het grootste gedeelte van 
deze buurten behoort tot het bebouwingstype ‘thematische (woon)bebouwing, 
uitbreidingsgebied’. Naast dit bebouwingstype komen ook de bebouwingstypen 
‘individuele woonbebouwing’ (richting de Maas), ‘op zichzelf staande bebouwing’ 
en ‘winkelcentrum’ voor. 
Aan de zuidzijde van de woonbuurt die grenst aan de Maaspoortweg bevinden zich 
kantoren. 

Nadat het centrale deel van de wijk was volgebouwd, is de Italiaanse buurt Aqua 
Ducis aan de Noorderplas ten zuiden van de Maaspoortweg gerealiseerd. Deze 
buurt heeft een geheel eigen karakter door de gekozen architectuur en kleuren. In 
deze wijk is sprake van een menging van twee bebouwingstypen, te weten het 
bebouwingstype ‘thematische (woon)bebouwing, uitbreidingsgebied’ en het bebou-
wingstype ‘individuele woonbebouwing’.  
In de meest recente buurt van de wijk Maaspoort, Maasoever, is voor een geheel 
eigen zeer rechtlijnige opzet gekozen. Het grootste gedeelte van deze buurt behoort 
tot het bebouwingstype ‘thematische (woon)bebouwing, uitbreidingsgebied’. De 
bebouwing aan de Maasboulevard valt onder het bebouwingstype ‘gestapelde 
(woon)bebouwing’. Ten zuiden van deze buurt bevindt zich ook nog een gebied 
waar het bebouwingstype ‘individuele woonbebouwing’ overheerst. De apparte-
mentengebouwen aan de Maasdijk vormen de ruimtelijke begrenzing van de wijk. 
Ten oosten van deze appartementengebouwen, in de knik van de Maasdijk, staat 
een cirkelvormig gebouw waarvan twee ˆ drie lagen boven het dijkniveau uitsteken. 
Dit gebouw is beeldbepalend voor de Maasboulevard.
Aan de westzijde van het welstandsgebied bevindt zich een bedrijventerrein waarin 
twee bebouwingstypen te onderscheiden zijn; ‘bedrijfsbebouwing’ en ‘kantoorbe-
bouwing’.
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Materiaal, detaillering en kleur

Vrijwel de gehele wijk Maaspoort is opgetrokken in baksteen. De eerst ontwikkelde 
woonbuurten zijn gebouwd in een donkere steen. In het overige zuidoostelijke deel 
en het midden van de wijk is vrij traditioneel gebouwd in een gedekte rode baksteen. 
De Italiaanse buurt Aqua Ducis is geheel in wit uitgevoerd. De woningen in het 
westelijke deel van de wijk Maaspoort zijn niet alle in een geheel eigen architectuur 
gebouwd, ook het kleurgebruik heeft hier een duidelijke wending gekregen. Veel 
woningen zijn gebouwd in een lichte steenkleur.
Voor de bouw van de woningen en appartementengebouwen in het uiterste noord-
westen van de wijk is een baksteen met een uitgesproken rode kleur gebruikt.

Op het bedrijventerrein is sprake van eenvoudig materiaalgebruik, een licht kleur-
gebruik en een ingetogen detaillering. Op het bedrijventerrein komen op een aantal 
plaatsen kantoren voor (soms in combinatie met een bedrijfshal) die een represen-
tatieve uitstraling hebben. Zij kenmerken zich door hun bijzondere materiaal- en 
kleurgebruik en hun zorgvuldige detaillering. Hier is vooral gebruik gemaakt van 
‘moderne’ materialen als glas, staal en natuursteen.


