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Nieuwe kansen voor de stad

Behoud door ontwikkeling
Al een kleine 20 jaar wordt intensief gestudeerd, ont-
worpen en gewerkt om de vestingwerken van ’s-Her-
togenbosch te revitaliseren en een nieuwe betekenis te 
geven voor de bewoners en bezoekers. Daarbij is deze 
stadsrand als een lineair park opgevat, een kralen-
snoer met tal van bijzondere plekken en ervaringen. 
De Stadswalzone is een bijzonder nieuw onderdeel 
van dit kralensnoer. 
Deze revitalisatie volgt de basisgedachte in de Nota 
Belvedère: niet behoud pur sang, maar juist door ook 
nieuwe ontwikkeling te stimuleren. Men wil de stad 
ook levendig houden, goed bereikbaar en zorgen voor 
een goed draaiende economie als winkel- en toeris-
tenstad waar mensen graag komen. Daarvoor is de 
binnenstad verkeersluw gemaakt en zijn er Transferia 
aangelegd buiten de stad. 
Aan de zuidkant van de stad ligt het Bossche Broek, 
een uniek groen moerasachtig gebied dat een prachtig 
gezicht biedt op de binnenstad, met als markant mid-
delpunt Kathedraal St.-Jan. Juist op die plek waren de 
historische vestingwerken aangetast en lag er het on-
gure parkeerterrein Vonk en Vlam. De basisgedachte 
voor deze plek in de stad ontstond midden jaren ‘90 
en was zowel helder als stoutmoedig: herstel van de 
vestinggracht, daaronder een zo groot mogelijke par-
keergarage, ontsloten via een spiraal centraal in het 
naastgelegen bastion en een looproute van het Zuider-
park en de parkeergarage naar de binnenstad via een 
pad scherend over het water en door de vestingmuur 
heen. Een nieuwe stadsentree op middeleeuws maai-
veldniveau. Al met al een schier onmogelijke opgave 
die alleen met een integrale benadering kans van sla-
gen zou hebben.

Een plan voor de lange duur
Duurzaamheid, het thema van de ARC15, wordt vaak 
begrepen als louter energiezuinigheid, wat echter 
slechts een van de onderdelen is van duurzaam bou-
wen. Daarom gebruiken wij graag de termen Slim 
en Vitaal. Slim, omdat we in ontwerp en uitwerking 
allerlei oplossingen zoeken om slim om te gaan met 

de ruimte, met materialen en met energie. En Vitaal, 
omdat wij denken dat een project pas echt duurzaam 
is als het ook na lange tijd nog blijft ‘leven’.
Op het eerste oog is dit project Zuiderpark/Stads-
walzone wellicht niet een project met een sexy ‘duur-
zaamheids-uitstraling’. Maar wie zich verder verdiept 
in het project zal ontdekken, dat dit project op vele 
schalen de lange duur zal halen. Het zet de tijdslijn 
van de historie door, benut de ruimte ondergronds, 
passend bij nieuwe stedelijke behoeften en repareert 
en vernieuwt de prachtige openbare ruimte boven-
gronds en ja, het biedt ook een uiterst energiezuinige 
garage met LED verlichting en beweginsdetectie.
Slim en Vitaal: een integraal plan als voorbeeld van 
een project waarin èn historie èn openbare ruimte èn 
architectuur èn goede nieuwe bereikbaarheid van de 
stad integraal zijn verwerkt. Juist in een tijd waarin 
vele opdrachtgevers kiezen voor het vermijden van 
risico’s door projecten op te knippen, een prachtig 
voorbeeld van wat een integrale benadering aan meer-
waarde kan bieden.

Openbare ruimte

Verbinding van tijd en ruimte
In het plangebied vindt de ontmoeting plaats van 
een aantal tijdslagen; de Casinotuin met haar mid-
deleeuwse betekenis als stadsbleek en huidige 20e-
eeuwse parkinrichting, de 14e-en 16e-eeuwse vesting-
werken en het 20e-eeuwse Zuiderpark als onderdeel 
van de ‘50er jaren stadsuitleg. 
Het belangrijkste deel van het gebied is in 1991 door 
de minister van VROM aangewezen als beschermd 
stadsgezicht. De vestingwerken zijn bovendien aan-
gewezen als Gemeentelijk Archeologisch Monument.  
Zij moeten in dit licht worden opgevat enerzijds als de 
zichtbare delen van de stadsmuur, de bastions en ron-
delen en anderzijds als de schootsvelden en de gracht, 
die van oudsher open waren en vrij werden gehouden 
van obstakels. 

Spectaculaire verbindingsroutes met de binnenstad
Als bezoeker van de parkeergarage heeft  men, om-
hoog komend in het hoofdtrappenhuis dat is gesi-
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tueerd aan de overzijde van de vestinggracht, een 
fantastisch zicht over het water op de vestingmuur en 
de Toren voor de Judasbrug. Vanuit het hoofdtrap-
penhuis kan men de route richting binnenstad vervol-
gen via een loopbrug over de vestinggracht en door de 
vestingmuur heen.
De loopbrug scheert laag over het water van de ves-
tinggracht en doorsnijdt de stadsmuur via één van de 
togen. Men komt hier op middeleeuws maaiveldni-
veau, circa 4 meter onder het peil van de Hekellaan, 
de binnenstad en Casinotuin binnen. De Toren voor 
de Judasbrug markeert deze entree en wandeling door 
de tijd, door vijf eeuwen stadsgeschiedenis. Vanuit het 
hoofdtrappenhuis van de parkeergarage ontstaat er 
in de andere richting ook een nieuwe verbinding naar 
het Zuiderpark. In deze richting kan men via een na-
tuurstenen trappartij het Zuiderpark bereiken. In een 
corten stalen sokkel met een beeld van een ruiter te 
paard dat voorheen elders in het Zuiderpark een plek 
had, is het noodtrappenhuis van de garage verstopt. 
Ruiter met paard markeert voortaan de nieuwe entree 
van het Zuiderpark.

lommerrijke stadswandeling, rondje vesting-
werken
Het gebied biedt nu een lommerrijke stadswandeling 
langs de vesting en over de stadsmuur: een wandeling 
onder het bladerdak van de aanwezige monumentale 
bomen.  Als onderdeel van de stadswandeling is het 
ter hoogte van de Casinotuin en Toren voor de Judas-
brug mogelijk om over de stadsmuur of weergang te 
gaan. Vanaf het hoger gelegen maaiveld, op het niveau 
van de Hekellaan, is via een paar treden de boven-
zijde van de stadmuur bereikbaar. Via deze weergang 
kan men op de Toren voor de Judasbrug komen. De 
bastions vormen bijzondere plekken; in hun cultuur-
historische betekenis als onderdeel van de verdedi-
gingswerken van  de stad, maar ook in hun eigentijdse 
betekenis als knooppunten van routes en activiteiten 
en als uitzichtpunten in de stadswandeling. 

Bastion Baselaar
Op bastion Baselaar is de parkachtige sfeer van weleer 
met monumentale bomen in het gras teruggebracht. 
Eén en ander krijgt extra allure door de robuuste 
rondgaande, corten stalen pergola, die de entree van 
de parkeergarage markeert en aan weerszijden beëin-
digd wordt middels twee natuurstenen kikkers van de 
voormalige Wilhelminabrug. De houten bank, die de 
pergola begeleidt, en de blauwe regen, die de begroei-

ing vormt van de pergola, versterken het parkachtige 
karakter van bastion Baselaar.  In het gras zal een 
gedenkteken worden geplaatst ter nagedachtenis van 
de hier aangetroffen skeletten van Franse soldaten 
uit de 18e eeuw. Met de nieuwe inrichting is bastion 
Baselaar een knoop- en attractiepunt geworden langs 
de rand van de vesting, met een centrale ligging ten 
opzichte van de binnenstad en het Zuiderpark. 

de Casinotuin, tuin van herinnering
Het ontwerp voor de Casinotuin is geïnspireerd op 
een historische plankaart omstreeks 1900 en heeft 
vorm gekregen als een golvend graslandschap met 
vrijstaande bomen, doorsneden door paden met een 
vrije landschappelijke vorm. De paden van gele gebak-
ken klinkers worden opgesloten door scheefstaande, 
corten stalen banden, die de glooiende grondlichamen 
begrenzen. Haaks op het middenpad staat een tweetal 
monumentale banken. Ze bieden naar één kant op de 
zon een mooi overzicht over de Casinotuin, naar de 
andere kant een interessant zicht op de Binnendieze. 
De banken zijn van hardsteen met houten zitdelen. 
Aan beide koppen staan de sculpturale kikkers, die 
ooit de Wilhelminabrug sierden. 
De Casinotuin huisvest vanouds een aantal monu-
menten: het Verzetsmonument dat eens aan de  over-
zijde van de Hekellaan stond, het Joods Monument en 
de genoemde kikkers van de voormalige Wilhelminab-
rug. In één van de corten stalen randen zal een nieuw 
monument worden toegevoegd in de vorm van de 
tekst  ‘tuin van vrede en veiligheid’ . Hiermee behoudt 
de Casinotuin haar betekenis als een plek om te herin-
neren en te herdenken.

De Vestingwerken: een stukje middel-
eeuwse stad terug in beeld

de ‘weergang’ weer terug
De gecoupeerde bogen van de middeleeuwse stads-
muur werden aangeheeld met nieuw metselwerk met 
een speciaal gebakken steen en in een afwijkend ver-
band. Een terug liggende voeg accentueert de zichtba-
re overgang tussen authentiek en nieuw metselwerk. 
Op de muur, tussen de middeleeuwse en 17e-eeuwse 
muur is een eigenzinnig vormgegeven corten stalen 
weergang ‘gehangen’. Een doorgaand element, die 
schijnbaar ‘aus einem Guss’ is  en met plaatselijk on-
verwachte vormen die de doorgang verengen. Onder 
deze bijzondere vormen bevinden zich authentieke 
middeleeuwse metselwerkfragmenten. Hedendaags 
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staal moest hier als het ware wijken voor historiciteit. 
Deze nieuwe corten stalen toevoeging maakt het mo-
gelijk om de route langs de vesting te vervolgen en de 
Toren voor de Judasbrug te betreden. Tegelijkertijd 
blijft het beeld van een doorgaande vestingmuur vanaf 
de grachtzijde gehandhaafd.

toren voor de Judasbrug 
De Toren voor de Judasbrug vormt een belangrijk 
hoogteaccent en visueel herkenningspunt langs de 
vesting. Deze oorspronkelijk grondgedekte kruitkel-
der kwam door het afgraven tot op het middeleeuwse 
maaiveld bloot te liggen en dreigde weg te zakken. 
De fundering is daarom verlaagd en het geheel is aan 
de onder- en bovenzijde opnieuw met metselwerk 
aangeheeld. Tegelijkertijd is het oorspronkelijke gear-
ticuleerde en vertinde metselwerk van de kruitkelder 
zichtbaar gehouden. Dit alles biedt een karakteristiek 
sculpturaal beeld. Eén en ander wordt nog eens ver-
sterkt door de afgezaagde toegangsgang naar de kruit-
kelder. In de kruitkelder huizen vleermuizen. Om het 
in- en uitvliegen niet te belemmeren is de entree tot 
deze kelder door de ontwerpers Petr van Blokland en 
Claudia Mens als een stalen filigraanwerk uitgewerkt. 

bres in de vesting
Vanuit de parkeergarage is de nieuwe toegang tot de 
binnenstad vormgegeven als een bres in de vesting-
muur. Aan de stadszijde is deze opening juist zeer 
precies en scherp, alsof er met een scalpel een exact 
rechthoekig gat in de middeleeuwse muur is gesne-
den. Deze bresvormige opening in de stadmuur maakt 
de historische gelaagdheid zichtbaar en verhoogt de 
dramatiek van het binnengaan van de stad. Boven 
deze doorgang is ook een middeleeuws schietgat weer 
zichtbaar gemaakt.

Nieuwe functie ondergronds biedt 
nieuwe kansen bovengronds: Parkeer-
garage St.-Jan

spectaculair binnenrijden in de ‘wokkel’ in het bastion
Via een spiraalvormige brede hellingbaan, ‘de Wok-
kel’, rijdt je de garage binnen midden in Bastion Base-
laar en via een korte tunnel onder de vestingmuur 
door, kom je bij de slagbomen op de eerste parkeer-
vloer onder het water. Eenmaal binnen is de garage 
helder en overzichtelijk; de bezoeker kan kiezen voor 
rechtsaf en parkeren op de eerste parkeervloer of via 
een hellingbaan rechtdoor verder naar beneden rijden 

naar de volgende vloer op laag -2 of zelfs nog verder 
naar vloer -3. 

welkom en comfort
Bij binnenkomst van de garage hangt er een enorme 
foto, genomen vanuit de Bossche Broek met de St.-
Jan op de achtergrond en in grote letters het woord 
WELKOM. Dat woord ‘welkom’ was het centrale 
thema voor  de uitwerking van het ontwerp van de 
garage. De garage is niet louter opgevat als een functi-
onele tijdelijke opbergplaats voor auto’s, maar als een 
‘ontvangsthal voor de stad’. Wie ontvangt oude beken-
den en nieuwe bezoekers niet met een warm welkom? 
Een tweede thema was om in de parkeergarage zowel 
voor automobilisten als voor voetgangers comfort te 
bieden. Immers, in een parkeergarage ben je automo-
bilist en eenmaal uitgestapt voetganger. Beiden heb-
ben een eigen snelheid en voor beiden moet de weg 
herkenbaar, aangenaam en veilig zijn.

comfortabele  parkeervloer
De parkeervakken  zijn schuin geplaatst, hetgeen het 
parkeren heel makkelijk maakt. De parkeervloer is 
afgewerkt met een lichtgrijze gietvloer, met donkere 
parkeervakken. Samen met het wit gespoten plafond 
geeft dit de onder water gelegen garage een lichte en 
ruimtelijke sfeer. Eenmaal uitgestapt is de automobi-
list voetganger geworden. Voor de voetganger leiden 
-op regelmatige afstanden van elkaar- extra verlichte 
zebra’s naar de voetgangersuitgangen.

bijzondere prefab constructie
Doordat de gehele garage onder de vestinggracht ligt 
en bovendien drie verdiepingen telt, moet de con-
structie een enorme last torsen. Om te voorkomen 
dat de garage vol zou komen staan met kolommen 
is voor een heel bijzondere constructie gekozen: de 
enorme krachten worden geconcentreerd in het mid-
den van de garage en met schuin geplaatste kolom-
men afgevoerd naar de fundering. Tezamen vormen 
deze kolommen in de doorsnede een kruis over drie 
verdiepingen. Op  vloer -1 staan de kolommen in een 
V-vorm en op -3 in een omgekeerde V-vorm. Op de 
middelste verdieping ontstaan hele mooie X-vormige 
kolommen. Bijkomend voordeel van deze schuine ko-
lommen is, dat de parkeervloeren heel ruim aandoen 
en de sociale veiligheid hoog is. 

Zuiderpark / Stadswalzone 
en Parkeergarage St.-Jan
‘s-Hertogenbosch
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veilige corridor en transparante trappenhui-
zen
Om te voorkomen dat langs de randen van de terug 
gebrachte vestinggracht om de 30 meter vluchttrap-
penhuizen zouden moeten worden gemaakt, is geko-
zen voor een brede ‘corridor’ over de volle lengte van 
de garage. Via deze corridor kunnen de bezoekers 
veilig naar de twee trappenhuizen annex liften komen. 
De wand van de corridor wordt aangelicht, waardoor 
een aangename ruimte ontstaat en de garage extra 
licht over komt, hetgeen het gevoel van veiligheid ver-
sterkt. Net als de open
trappen met glazen borstweringen en de liften met 
glazen wanden. Het is een bijzondere ervaring om 
van de diepste parkeerlaag met de lift naar boven te 
gaan. Daar biedt het glazen trappenhuis plotseling een 
prachtig zicht op de historische vestingmuur aan de 
overkant van de vestinggracht. 

loopbrug scherend over de vestinggracht
Vanaf het hoofdtrappenhuis leidt een voetgangers-
brug vlak boven het water naar de ‘bres’ in de ves-
tingmuur. Om het zicht op het water transparant te 
houden is het hek langs deze laag boven het water 
scherende brug gevormd door schuin geplaatste 
spijlen zonder balusters en is de verlichting met lage 
‘katteogen’, zodat ook in het donker het zicht over de 
gracht ongebroken lijkt.

ongelijkvloerse kruising door nieuwe Park-
brug
Om de veilig de drukke Hekellaan te kruisen, is geko-
zen voor een ongelijkvloerse kruising met een Park-
brug over de looproute heen. In tegenstelling tot een 
gebruikelijke grote overspanning dragen meerdere 
dunne kolommen de brug, waardoor het brugdek zelf 
heel dun kon blijven en de ruimte onder de brug zo 
hoog mogelijk.  Ook het hek van de Parkbrug is net 
als van de loopbrug heel doorzichtig door de schuine 
spijlen. In een van de twee landhoofden is een beheer-
dersruimte ondergebracht, van waaruit Parkeerga-
rage St. Jan en alle andere garages in de stad worden 
beheerd. Omdat deze ruimte 24 uur per dag bemand 
is, is er een vanzelfsprekend toezicht op de openbare 
ruimte, hetgeen de sociale veiligheid in het gebied 
versterkt.

accent op puur materiaal 
Alle onderdelen hebben de kleur van het pure mate-
riaal en om eenheid te krijgen met eerdere projecten 

langs de vesting zijn bouwkundige elementen en 
hoogteverschillen van corten staal. Andere onderdelen 
zijn afgewerkt in antracietgrijze coatings of hebben de 
natuurlijke betonkleur. Zo blijft het accent liggen op 
het totaal van alle onderdelen gezamenlijk: vesting, 
openbare ruimte, garage en Parkbrug.

verlichting functioneel en dramatisch
Voor de basisverlichting van de parkeergarage is ge-
kozen voor armaturen boven de achterkant van de 
parkeervakken in plaats van in het midden van de 
rijbaan. Hiermee is ook het uitstapvak goed verlicht. 
Boven zebra’s voor voetgangers  zijn extra armatu-
ren. Boven bijzondere plekken zoals de entrees  en 
de bochten hangen ronde armaturen. De bijzondere 
V- en X-vormige kolommen worden van onderaf dra-
matisch aangelicht, wat de ruimtelijke werking van de 
constructie versterkt. De wand van de corridor wordt 
over de gehele lengte aangeschenen. 
 
kunst biedt een extra ervaring
Om de bezoeker extra kwaliteit en herkenbaarheid te 
bieden is een ‘bezoekersconcept’ ontwikkeld samen 
met M2uur. Kim Heesakkers is geselecteerd om, ge-
koppeld aan de entreedeuren in de corridors een serie 
kunstwerken te maken. Zij maakte collageachtige 
werken op basis van verschillende Bossche thema’s, 
waarin honderden foto’s en illustraties zijn verwerkt 
van Bossche plekken, gebouwen en mensen. Tegen 
de achterwand van het hoofdtrappenhuis hangt een 
kunstwerk van Ruben Atoyan. Hij werkte zes maan-
den aan een vogelvluchttekening van het huidige 
’s-Hertogenbosch, gemaakt in de stijl van oude stads-
kaarten. Onder deze actuele kaart treft de bezoeker 
reproducties van historische plattegronden van Blaeu 
(ca. 1695) en Van Deventer (ca. 1560) aan.

unieke archeologische vondsten
Tijdens de bouw zijn belangwekkende archeologische 
vondsten gedaan. Binnen het plangebied zijn restan-
ten van het best bewaarde kampement van Nederland 
aangetroffen, daterend uit de vroege Steentijd, zo’n 
40.000-70.000 jaar geleden. Hierdoor ontstond het 
idee om in het hoofdtrappenhuis van de garage vitri-
nes aan te brengen, waarin archeologische vondsten 
uit ’s-Hertogenbosch te zien zullen zijn. Deze vitrines 
zijn ontworpen door het jonge ontwerpersduo Studio 
Thier&VanDaalen.
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uitvoering
Ook de uitvoering was bijzonder en een schoolvoor-
beeld van een integrale aanpak. Uit een Europese aan-
besteding werd aannemer Heijmans gekozen om het 
werk uit te voeren als Design&Construct project. Door 
een zogenaamde ‘lean’ aanpak presteerde de aanne-
mer het, om het werk 1,5 jaar sneller klaar te hebben 
dan gepland. In nauw overleg met de Gemeente en de 
Supervisor werd het hele ontwerp door Heijmans en 
onderaannemers in zeer korte tijd in gedeeltes verder 
uitgewerkt en gebouwd.

eerste Espa Gold Award in Nederland
Op 21 juli 2015 werd de garage geopend en is door de 
Vexpan (Vereniging van Exploitanten van Parkeer-
garages) aan de parkeergarage St. Jan, als eerste par-
keergarage in Nederland de Espa Gold Award toege-
kend. Deze Espa Gold Award is een kroon op het werk 
van alle betrokkenen, die jarenlang hebben gewerkt 
aan het herstellen van een zeer bijzonder stadsgebied 
en het realiseren van een uitstekende bereikbaarheid, 
een functionele en aangename parkeergarage en een 
aangenaam buitengebied, waar de stadsbewoners en 
bezoekers al direct na de opening zeer trots op blijken 
te zijn, gezien de grote stroom aan positieve reacties.

Van het grote geheel tot in detail

hek langs Parkbrug 
In het project Zuiderpark/Stadswalzone is een be-
langrijk onderdeel de ongelijkvloerse kruising van 
voetgangers met de Hekellaan. Deze kruising is uit-
gevoerd als een brug over de ook getransformeerde 
Casinotuin. 
Komend vanaf de Parade wilden wij dat deze brug 
over de Casinotuin zo dun mogelijk zou ogen en zo 
transparant mogelijk zou zijn.
Om het brugdek zelf zo slank mogelijk te maken ko-
zen we voor “veel” dunne kolommen, in plaats van 
een grote overspanning. Daardoor bleef er maximaal 
ruimte over onder het brugdek.
Ook het hek wilden wij zo transparant mogelijk hou-
den, zodat het zicht erdoorheen maximaal zou zijn. 
De voorschriften van Rijkswaterstaat echter vragen 
om een zo stevig hek dat een auto of vrachtauto te-
gengehouden wordt als die onverhoeds van de rijbaan 
raakt. Dit had betekend dat het hek zeer zwaar was 
geworden.
De oplossing was een betonnen band tussen rijbaan 
en ernaast liggend fietspad.

Het hek zelf ontleent zijn stijfheid niet aan balusters, 
maar door de vorm van de spijlen, die in een omge-
keerde V-vorm zijn gelast tussen de voetplaat en de 
handrail, aldus al een stijve driehoek vormend, waar-
door geen balusters nodig zijn en het hek een continue 
beeld geeft. Ook in de lengterichting van het hek staan 
de spijlen in een V-vorm, zodat ook de stijfheid in 
lengterichting is gegarandeerd. Aan begin en eind van 
het hek volgt de handrail de schuine spijlen tot bij de 
voetplaat, aldus een mooie en logische beëindiging 
vormend.
Door het hek donker van kleur te houden in een 
“Ijzerglimmercoating”, toont het hek zeer transparant 
en ontstaat zelfs een fraai Moiré effect door de spijlen.

hek langs voetgangersbrug
Ook het hek langs de voetgangersbrug, die laag over 
het water scheert van de stadsgracht die is terug ge-
bracht wilden we het doorzicht maximaal houden, ge-
lijk aan de Parkbrug. Ook hier kozen we voor dezelfde 
oplossing met V-vormige spijlen.
Vanaf de Pettelaarseweg, over de lengterichting van 
de Stadsgracht, is het hek zoals bedoeld zeer doorzich-
tig en ook hier ontstaat een fraai Moiré effect, waar-
door de spijlen soms zelfs geheel weg lijken te vallen 
door het gezichtsbedrog van het Moiré effect.

pergola langs entreewokkel Parkeergarage 
St.-Jan
Samen met MTD landschapsarchitecten vonden wij 
dat de entree van de parkeergarage in een wokkel 
midden in het bastion Baselaar eigenlijk “te gast” zou 
moeten zijn in het parkachtige bastion. 
De wokkel is  als het ware uit het maaiveld gesneden 
en de wanden bekleed met cortenstaal. Aan de zijde 
van het park hebben we een cortenstalen pergola 
voorgesteld, die zal worden begroeid met blauwe 
regen (Wisteria) en zo een groen dak zal gaan vor-
men. Een ronde bank, om de wokkel heen, vormt een 
welkome uitzichtplek over het Zuiderpark. De hoge 
rug van de bank is tegelijk een veilige borstwering en 
zorgt ervoor dat het geluid van de op en neer rijdende 
auto’s in de wokkel nauwelijks hoorbaar is. De pergola 
is samengesteld van plat cortenstaal staanders die 
zijn verstevigd met kokers, waartussen gaas, zodat de 
blauwe regen snel kan groeien. De staanders dragen 
rond gebogen buizen, die in een soort langgerekte 
holle voeten liggen ter plaatse van de staanders, zodat 
de buizen niet doorbuigen.
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Zuiderpark / Stadswalzone 
en Parkeergarage St.-Jan
‘s-Hertogenbosch

Detail hekwerk
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Zuiderpark / Stadswalzone 
en Parkeergarage St.-Jan
‘s-Hertogenbosch

Hekwerk voetgangersbrug
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Zuiderpark / Stadswalzone 
en Parkeergarage St.-Jan
‘s-Hertogenbosch

Corridor

Bijziondere ruimte onder de wokkel
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Zuiderpark / Stadswalzone 
en Parkeergarage St.-Jan
‘s-Hertogenbosch

<ondertitel>

<ondertitel>

Corridor met kunstwerken

Trap in hoofdtrappenhuis
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Zuiderpark / Stadswalzone 
en Parkeergarage St.-Jan
‘s-Hertogenbosch

Parkeervloer -3

Parkeervloer -2 met X-kolommen



Zuiderpark / Stadswalzone 
en Parkeergarage St.-Jan
‘s-Hertogenbosch
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Constructieprincipe parkeergarage
Net als de constructie van de hierboven beschreven 
hekwerken volgt de hoofdconstructie hetzelfde simpe-
le principe met gebruikmaking van stijve driekoeken.
Het enorme gewicht van het water van de geres-
taureerde stadsgracht wordt met een eenvoudige 
constructief principe met  V-vormige kolommen over-
gebracht naar het midden van de parkeervloer, zodat 
de auto’s geen last hebben van de kolommen. In de 
doorsnede kruisen de constructielijnen zich in een X-
kolom op laag -2 en in een omgekeerde V op laag -3.
Op deze constructieve kolommen liggen prefab ‘ta-
fels’, die weer kanaalplaatvloeren ondersteunen tot 
aan de wanden van de garage.

proces: klein en groot hetzelfde principe
Met het inzenden van juist deze details hebben we 
willen laten zien dat het grote idee van een stadsplan, 
tot in een klein detail (de hekken en de pergolabank) 
en ook in de robuuste betonconstructie van de garage 
in één “taal” is uitgewerkt. Elk met zijn eigen wetten, 
maar volgens dezelfde gedachte.
Zo hebben we als team aan het plan gewerkt, 
vanaf het eerste begin van het ontwerp, tot in de 
design&construct uitwerking door Heijmans.

 

 
 
 

Projectgegevens 

• Adres:   
Hekellaan 25, ‘s-Hertogenbosch
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Studio Leon Thier i.s.m. Arcadis

• Projectarchitecten:  
Leon Thier, Rigobert Nivillac

• Ontwerp openbare ruimte:  
MTD Landschapsarchitecten

• Projectarchitecten:  
Frank Meijer, Niké van Keulen
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van roosmalen van gessel e.p.

• Projectarchitecten:  
Marc van Roosmalen, Marlène van Gessel
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• Design&Construct:  
Heijmans


