kERNWaaRDE

's-Hertogenbosch
pOlDER & RIvIERENlaNDsCHap

IDENTITEIT: HET laNDsCHap EN vERlEDEN

Kernwaarden

Het wijkwinkelcentrum is modern en toekomstbestendig met
de ambitie om gezonde en dagelijkse producten aan te bieden
in plaats van niet-dagelijkse. Dit zorgt voor beweging naar de
supermarkten en bewust consumeren door verse producten te
kopen. De toekomstbestendigheid blijkt ook uit de flexibel in te
delen gebouwen, vrije hoogtes voor licht en ruimte, zodat opnieuw inrichten ervan kansrijk is.

vEsTING

Waar reguliere wijkcentra vaak steniger zijn dan de woonbuurten zal het centrum van De Groote Wielen juist groener zijn. De
groene, toegankelijke oever rond de gehele plas verbreedt zich
in het centrum tot een park waar veel ruimte is voor verblijven
en actief gebruik van de ruimte. De woongebouwen en de supermarkt zijn geïntegreerd in of onder het park, deze gebouwen
zijn te gast in het landschap.
Ook elders in het centrum, zoals bij de school, zal het landschap
de hoofdrol spelen. Gebouwen gaan op in het landschap of vormen er fraaie contrasten mee. Altijd in een groene setting, met
veel aandacht voor gebruiksmogelijkheden van de vrije ruimte.
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Centrum De Groote Wielen

3.3 GEZONDHEID: ACTIEF EN GROEN CENTRUM
De hoofdopzet van de wijk-rond de Groote Wielenplas maakt
dat de waterbeleving en het recreatief gebruik van het water
voor iedereen goed toegankelijk zijn. Aan de zuidzijde van de
plas ligt een strandje waar gezwommen kan worden. Het centrum heeft uiteraard ook een sterke relatie met de plas. Een visuele relatie maar ook een fysieke. Vanuit het centrum kun je de
plas zien en fORTEN
aanraken en aan of zelfs op het water zitten.

fORTEN & zUIDWaTERlINIE
Klimaatbestendigheid: brein van de watermachine
• watermachine beleefbaar in het centrum
• water als thema voor de vormgeving van de openbare ruimte
• water als educatieve functie

Kernwaarden
Identiteit: landschap en verleden
•
Het centrum is groen. Gebouwen zijn te gast in het land• refereren aan de Zuidwaterlinie
schap
•
Toekomstbestendig
winkelcentra met nadruk op (vers)
• landschap als inspiratie voor de openbare
ruimte
Centrum heeft een sterke relatie met de Groote Wielenplas
artikelen voor een gezonde levensstijl
• respecteren
oude structuren
•
Het centrum heeft een sterke relatie met het water
• compact deel in het hart – landschappelijke
randen
•
Er is sprake
van een symbiose tussen gebouw en landschap

VERBINDINGEN MET DE OMGEVING
Doorlopende fietsroutes naar buiten

Duurzaamheid is verankerd in de kernwaarden van
het centrum De Groote Wielen: de identiteit, de watermachine, een groen en actief centrum en sociale
duurzaamheid. In de ruimtelijke opzet van het plan
en de uitwerking van de openbare ruimte zijn deze
thema’s uitgewerkt in concrete maatregelen. Ook bij
de verdere opstalontwikkeling vormen deze kernwaarden een belangrijke leidraad voor het verdere
ontwerp.
Om hetvanaf
duurzaamheidsconcept
compleet te
Zonering
van functies
de Groote Wielenplas
maken hebben we nog energetische bouwstenen toegevoegd die bij de opstalontwikkeling worden onderzocht op toepasbaarheid ervan.

WONEN NOORD-OOSTHOEK
IdentiteitWONEN VESTING
• Het rivierengebied van ‘inundatievlaktes en forten’
verbeelden in de centrale entrees van de appartementengebouwen en horecagelegenheden
• Lokale producten toepassen, zoals bakstenen van een
steenfabriek uit het rivierengebied
• Relatie leggen naar het materiaalgebruik van de Bossche Vesting
• Bewustwording klimaatbestendigheid door zichtbaar
afwaterings- en infiltratiesysteem

Gezondheid: actief en groen centrum
• centrum is groen
Klimaatbestendigheid
• Afkoppelen regenwater en zichtbaar afvoeren naar
• winkelcentra met nadruk op gezonde levensstijl
17 openbaar gebied
• sterke relatie met het water
• Minder verharden, meer vergroenen waar mogelijk,
bijvoorbeeld klimplanten zijgevels Vesting
• gebouwen te gast in het landschap
•
•

•
•

Rondje de Groote Wielenplas

Gezondheid
Zichtlijnen
• Mossedumdaken (als waterbuffering) voor groen
en isolatie
• Gevelbeplanting
• Bomen aanbieden in de binnentuinen van Tuinenrijk
• Watertaps op de balkons
• Regentonnen in de tuinen
• Begaanbare dakparken en binnentuinen
Mobiliteit
• Anticiperen op verminderd autogebruik in de
toekomst; maaiveldparkeren kan van functie veranderen; parkeerplaats wordt park
• Smart mobility, een huurauto per blok in Tuinenrijk
• Stimuleren langzaam verkeer; comfortabele loopen fietsroutes, autoluwe vesting

Alle woningen een goede buitenruimte
Vasthouden van regenwater op kavel door voorlichting Huisje Boompje Beter app
Inheemse en gebiedseigen beplanting toepassen, vergroten biodiversiteit.
Gevels laten begroeiien tegen opwarming
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GROOTE
WIELENPLAS
5.6 BOUWSTENEN

VOORZIENINGEN
DUURZAAMHEIDSAGENDA
& WOONFORTEN

Sociaal
• Gemeenschappelijke voorzieningen in Tuinenrijk
en Vesting
• Sport-kookfaciliteiten in een appartementengebouw
• Openstelling van het onderwijsgebouw voor de
ROUTES
buurten
• Deelhuis in het winkelcentrum voor het uitwisselen van voedsel, kleding en attributen
• PLEKKEN
Grote bomen planten, als schaduwrijke verblijfsplekken
Energie
• Zonnepanelen i.c.m. mossedum
• Glazen dak; licht binnen en warmte buiten
• Vaste verticale zonnewering
• Zonneboilers
• Automatisch ventilatiesysteem
• WKO
• Energie voor installaties openbare ruimte wordt
lokaal opgewekt.

Gezondheid: actief en groen centrum
• centrum is groen
• winkelcentra met nadruk op gezonde levensstijl
• sterke relatie met het water
• gebouwen te gast in het landschap
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BOULEVARD
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alle woningen huisje boompje
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DE LANDERIJEN

75
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DE TUINEN

