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staan vast. Spatiering is 0 maar eventueel te varieren om de
tekstblokken goed uit te laten lijnen met het aantal regels.
Binnen de hulplijnen blijven. Tekstkader niet verbreden of
buiten de hulplijnen vergroten. Tekstkader mag wel verkort met
eventueel beeld eronder. Of twee kolommen en verkort. Dan
wel met elkaar laten uitlijnen.
Kopje Arial Regular 9pt, regelafstand 14pt
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Masterplan voor een groene binnenstad
De binnenstad van ’s-Hertogenbosch wordt uitgebreid met het
GZG-terrein, een nieuw gebied voor cultuur, wonen en werken.
De ontwerpers stonden voor de vraag hoe een gebied van
vijf hectare, tussen de Markt en de Zuid-Willemsvaart, aan te
sluiten op de historische binnenstad en het tegelijkertijd een
hedendaagse invulling en uitstraling te geven. Met de wensen
en behoeften van alle betrokken partijen continu in het vizier, is
een masterplan ontwikkeld dat een eigentijds stuk stad toevoegt
aan de kwaliteit van de oude stad. Een fijnmazig geheel van
kleine steegjes, doorkijkjes en pleinen verbindt de nieuwe
en oude stad. Waardevolle bomen en monumenten blijven
bewaard. Kleinschalige woongebouwen worden afgewisseld
met grote publieke gebouwen, zoals een bibliotheek. Daar
waar nu nog een ziekenhuis staat, verrijst straks een nieuw
stadshart, harmonieus en bovenal groen.
Groen hart
In 2011 komt het terrein van het huidige Groot Ziekengasthuis
vrij. Als herinnering aan een oorspronkelijk middeleeuws
ziekenhuisterrein, is het GZG-terrein van grote cultuurhistorische
en landschappelijke waarde. Van oudsher was het binnen de
stadsommuring een laaggelegen, zelfs drassig gebied met veel
groen onder meer in de vorm van (nuts)tuinen. Het centrum
van ’s-Hertogenbosch wordt vandaag de dag gekenmerkt
door een hoogwaardig stedelijk areaal met een beperkt aantal
groene enclaves. De bijzondere groene oerkwaliteit van het
GZG-terrein en het ensemble van monumentale gebouwen
vormen samen het geheugen van de plek. Vanwege deze
groene geschiedenis is besloten het hart van het GZG-terrein
een weldadig en uitbundig groen karakter te geven.
Rond het monumentenensemble verschijnt een groene
enclave, waar naast de bestaande, waardevolle bomen,
een groot aantal nieuwe platanen wordt geplant. Buiten
het monumentenensemble, daar waar de ondergrondse
parkeergarages

zich

bevinden,

wordt

het

straatbeeld

‘vergroend’ door middel van geveltuinen. Om het groene hart
deel te laten maken van de stedelijke structuur, worden de
verschillende aanlooproutes verbeterd en komen er nieuwe
routes bij in de vorm van smalle straten, krommingen in de
straten, onderdoorgangen en poorten, doorzichten en reeksen
van pleinruimtes.
De eenheid in het gebied wordt bewaard door een consequente
inrichting van de openbare ruimte. Waar het GZG-terrein nu een
grote diversiteit aan materialen vertoont en waar monumenten
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aan elkaar zijn geklonterd, verschijnt straks een eenduidig
straatbeeld met een herkenbare identiteit. Eén ingetogen
verhardingsvloer is de basis die gecreëerd wordt om de nieuwe
binnenstad te laten schitteren.
Binnendieze
Een bijzonder ruimtelijk element en belangrijke toeristische
trekker vormt de Binnendieze in de stad. Het GZG-terrein
grenst aan een deel van de bestaande Binnendieze; de Groote
Stroom. In aansluiting hierop wordt de historische loop van de
Groote Stroom in ere hersteld, met de intentie om deze in de
toekomst in westelijke richting te verlengen en daarmee de
vaarroute over de Binnendieze compleet te maken. De nog
aanwezige restanten van de oude stadsmuur worden zichtbaar
gemaakt vanaf het water. In combinatie met een modern jasje
zal dit stuk Binnendieze een element zijn van deze tijd.
Nieuwe pleinen
Het Groot Ziekengasthuisterrein zal een aantal nieuwe pleinen
toevoegen aan ‘s-Hertogenbosch. Het Sterplein vormt het
centrale hart en moet hét cultuurplein van de stad worden,
een plein om te verblijven en ontmoeten. Het plein krijgt een
bomendak gecreëerd uit boomgroepen van bestaande bomen
en nieuwe meerstammige platanen. Ook komen er leestafels
die aansluiten op de nieuw te bouwen bibliotheek. Horeca met
terrassen zorgen voor een bruisende, gezellige sfeer.
Vergelijkbaar met Time Square komen op het Tolburgplein
verschillende

functies,

schaalgroottes,

gebouwen

en

bewegingen bij elkaar. Lichtreclame, een grote klok, informatieen internetzuilen en een zeer grote plataan trekken hier de
aandacht.
Op het plein bevindt zich via een flauwe trap de ingang van
de fietsenstalling onder het nieuwe paviljoen. Vanaf de trap
heeft men zicht op de zwaaikom en aanlegplaats van de
Binnendieze.
Het Kanaalplein wordt een belangrijke entree naar het
stadscentrum. Het wordt een nieuw stedelijk fenomeen, een
transferium, een verblijfsplek, een knooppunt. Het plein grenst
aan de Zuid-Willemsvaart. Plein en kanaal worden aan elkaar
verbonden door een bijzondere fiets- en voetgangersbrug
en door kleine vlonders die over het water uitsteken. Een
pad onderaan het talud maakt het water beleefbaar voor de
wandelaar.
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