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In het plangebied had de gemeente al jarenlang 
de ambitie om een aantal bijna niet te verenigen 
doelstellingen met elkaar te verbinden:

•    Het vergroten van de bereikbaarheid van de  
binnenstad en het verminderen van de  
parkeerdruk in die binnenstad;

•  Het verhogen van de kwaliteit van de openbare 
ruimte en de kwaliteit van de sportvoorzieningen;

•  Het zichtbaar maken en versterken van de  
cultuurhistorische kwaliteiten.

De basisgedachte voor deze strategische plek in de 
stad was zowel helder als stoutmoedig. Herstel de 
vestinggracht, maak een drielaagse, zo groot moge-
lijke parkeergarage, en zorg voor een route vanaf 
het Zuiderpark en de parkeergarage die ongehin-
derd binnenwandelen in de binnenstad mogelijk 
maakt en die de eeuwen verbindt. 

Na zo’n vijftien à twintig jaren van planvorming 
is de stoutmoedigheid waarheid geworden. De 
ruimtelijkheid van de ondergrondse parkeergarage 

geeft de bezoeker het gevoel een kathedraal bin-
nen te lopen. Bovengronds is de stad ’s-Hertogen-
bosch een gebied rijker dat wordt omarmd door 
omwonenden en bezoekers.

Vanaf het allereerste begin is dit plan toegespitst 
op het voorkomen van hinder, overlast en scha-
de. Technisch en logistiek was het een risicovolle 
onderneming. Onder uitdagende omstandigheden 
en lastige randvoorwaarden moest de parkeergara-
ge gerealiseerd worden; onder een middeleeuwse 

stadsmuur door, pal naast wooncomplexen én 
eeuwenoude vestingwerken in instabiele grond.

Op 21 juli 2015 is 2,5 jaar na de start van de bouw 
de garage geopend.

Gemeente ’s-Hertogenbosch 
Studio Leon Thier / architecten
MTD landschapsarchitecten
van roosmalen van gessel e.p.
Heijmans

Het project Zuiderpark-Stadswalzone is op alle fronten 
spraakmakend. In een kwetsbaar  gebied met grote 
historische waarde en omliggende woningen is een 
ondergrondse parkeergarage gerealiseerd. Tegelijkertijd 
is de zuidzijde van het centrum herontwikkeld, een 
karakteristieke omgeving die veel maatschappelijke 
belangen dient, waaronder een plek om te herdenken 
en de huisvesting van een aantal sportverenigingen.

Omgevings-
management

Van stoutmoedigheid 
naar integraliteit
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De stoutmoedige doelstelling die een parkeer- 
garage, vestingwerken en openbare ruimte in een 
opgave samenvoegde, maakte dat van het begin 
af aan is gekozen voor een integrale aanpak als 
passend antwoord. Drie ontwerpbureaus vertaalden 
de wensen van de opdrachtgever in een samen-
hangend geheel. Marc van Roosmalen en Marlène 
van Gessel namen de vestingwerken voor hun 
rekening, Frank Meijer en Niké van Keulen van MTD 
landschapsarchitecten tekenden voor de openbare 

ruimte en Studio Leon Thier nam met Leon Thier 
en Rigobert Nivillac de parkeergarage, parkbrug 
en voetgangersbrug op zich. In de uitvoeringsfase 
droeg Leon Thier de verantwoordelijkheid voor de 
supervisie namens de gemeente.

Integraal betekent in de ogen van de betrokkenen 
ook de verbinding van de delen van de stad die 
grenzen aan dit plan. De parkeergarage ligt dan wel 
aan de voet van de vestingmuur die het centrum 
van ’s-Hertogenbosch zo duidelijk lijkt te scheiden 
van de natuur aan de zuidzijde, maar is wel onder-
deel van de stad. 

Het ontwerp van de Casinotuin is parkachtig en 
maximaal doorgezet tot aan het stadsriviertje 
de Binnendieze aan de noordzijde, het westelijk 

gelegen voormalige gemaal De Groote Hekel, de 
stadsmuur in het zuiden en het Gymnasium en 
de Manege aan de oostzijde. Daarmee geeft de 
Casinotuin voor een belangrijk deel invulling aan 
het idee dat je ongehinderd de binnenstad in moet 
kunnen wandelen.

Op het dak van de parkeergarage is de historische 
vestinggracht teruggebracht. Het water versterkt 
de openheid van dit gebied en waarborgt een vrij 
zicht op de vestingmuur en Toren voor de Judas-
brug. De vestinggracht is weer doorgetrokken tot 
rond bastion Baselaar. De ruimtelijke kwaliteit is 
verzekerd en cultuurhistorische waarden zijn blik-
vangers geworden.

Van stoutmoedig-
heid naar 
integraliteit
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“De Casinotuin  
is parkachtig  
en maximaal  

doorgezet.”



’s-Hertogenbosch heeft met parkeergarage St.-Jan 
voortaan een spectaculaire en gastvrije entree naar 
de binnenstad. Dankzij intensief omgevingsmanage-
ment en open communicatie wisten de gemeente 
‘s-Hertogenbosch en Heijmans van tegenstanders 
ambassadeurs te maken.

De Stadswalzone was een doods punt nabij de bin-
nenstad. Weliswaar in gebruik als parkeerterrein, 
maar om vele redenen onaantrekkelijk. Een parkeer-
garage zou een oplossing kunnen bieden. Ware het 
niet dat de projectlocatie zowel boven-, als onder-
gronds bouwen nagenoeg onmogelijk maakte.  

Bouwers zouden in het hart van de vestingwerken 
aan de slag moeten, op een locatie waar dichtbij 
wooncomplexen staan en waar sportclubs en een 
dierenweide zijn gevestigd. De aangrenzende 
Casinotuin is bovendien van oudsher een plaats om 
oorlogsslachtoffers te herdenken en waar bezoekers 
in het openbare groen een moment van bezinning 
kunnen vinden. Het plangebied vroeg dus om een 
uiterst creatieve oplossing én tegelijkertijd een alles-
omvattend inrichtingsplan om de aantrekkelijkheid 
van het (parkeer)gebied terug te brengen. Met zoveel 
maatschappelijke belangen in de buurt was bovendien 
kwalitatief en intensief omgevingsmanagement nodig. 

Een van de eerste zaken die de gemeente als 
opdrachtgever oppakte, was de omgang met de 
omgeving. Nog voor de aanbesteding werd een 
begeleidingsgroep ingesteld. Daarin zaten vertegen-
woordigers van zeventien belangenorganisaties. 
De belangen waren divers, maar iedereen kwam 
aan bod. Alle belanghebbenden hebben mede de 
EMVI-voorwaarden bepaald waaraan de uitvoerder 
van het project Zuiderpark-Stadswalzone zou 
moeten voldoen. Om specifieke belangen in beeld 
te krijgen ging de aannemer na de gunning met 
belangengroepen het projectgebied in. Met boom-
deskundigen werden de (on)mogelijkheden voor 
groen rond de garage besproken en met vertegen-

woordigers van het Gehandicaptenplatform werd 
door de omgeving gewandeld om obstakels in 
beeld te krijgen. Het leverde aanpassingen in het 
plan op. En zelfs een nieuw bouwbegrip: beertjes; 
een hoog-laag-hoog ribbel in de cortenstalen rand 
die voor een blinde een oversteekplaats markeert. 

Tijdens de bouw ging het omgevingsmanagement 
door. Nu door gemeente én bouwer. Van rond-
leidingen over het bouwterrein en toelichtende 
gesprekken bij omwonenden thuis tot verkeers-
regelaars die dagelijks duizenden schoolgaande 
fietsers veilig langs de in- en uitrit van het bouw-
terrein loodsten. Er gebeurde tijdens 2,5 jaar 

bouwen niet een ongeval met bouwverkeer! Al 
deze zorgvuldige maatregelen voor en tijdens de 
bouw wierpen hun vruchten af. Was er tijdens de  
bestemmingsplanprocedure nog verzet tegen het 
plan Zuiderpark-Stadswalzone, het duurde niet 
lang of tegenstanders spraken over ‘ons project’. 
Tijdens de werkzaamheden hielden ze zelfs een 
oogje in het zeil. Zo kregen de aannemer en de 
gemeente er 200 vrijwillige toezichthouders bij.

Hoe 
tegenstanders 
ambassadeurs 
werden

“ Het omgevingsmanagement 
leverde zelfs een nieuw  
bouwbegrip op: beertjes.”
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Bastion Baselaar). De openheid van deze gang en 
het speciale strijklicht geven een erg veilig gevoel 
in de garage. De architect heeft met de corridor 
kunnen voorkomen dat aan de oever van de ge-
restaureerde stadsgracht om de 30 meter trap-
penhuizen zouden staan voor de vluchtroutes. 
Wie van parkeervloer -3 met de lift naar het maai-
veld gaat, krijgt vanuit het glazen trappenhuis 
plotseling ook een prachtig zicht op de oude 
vestingmuur aan de overkant van de stadsgracht. 

Ben je als bezoeker de vlak boven het water zwe-
vende loopbrug over, dan wacht je letterlijk een 
wandeling door de eeuwen heen (hierover later 
meer). Hierna kun je veilig de Hekellaan passeren 
via een ongelijkvloerse kruising. Auto’s en fietsen 
gaan over de brug en als voetganger wandel je 
eronder door. Bij deze ingang van de Casinotuin 
vind je de beheerdersruimte van parkeergarage 
St-Jan én alle andere parkeergarages in de stad. 
Dankzij een 24-uursbemanning is er vanzelfspre-
kend toezicht en voel je je als bezoeker bijzonder 
veilig op je weg richting de binnenstad.

“Het is een 
allesbehalve doorsnee

opbergplaats voor auto’s 
geworden.”

Al bij de eerste presentatie tijdens de Europese 
Aanbesteding is voorgesteld om de garage niet 
louter te zien als een functionele tijdelijke opberg-
plaats voor auto’s, maar als een ‘vestibule voor de 
stad’. Het ontwerp moest zowel automobilisten als 
voetgangers comfort bieden. In een parkeergarage 
kom je en vertrek je als automobilist en ben je 
tussentijds voetganger. Beiden hebben een eigen 
snelheid en voor beiden moet de weg herkenbaar, 
aangenaam en veilig zijn.

De entree van de parkeergarage ligt op Bastion 
Baselaar. Via een spiraalvormige, brede hellingbaan 
(de wokkel) kom je de garage binnen. Na een korte 
tunnel rijd je letterlijk onder de stadsmuur door. 
Door de lengte van de wokkel sta je buiten nage-
noeg nooit in de file. Bijzonder aan de entree zijn 
de bomen in de as van de wokkel. Zij wortelen in 
een speciale bak tot diep in de garage. Rondom de 
wokkel is bovengronds een rustbank met pergola 
gemaakt met uitzicht op het Zuiderpark.

In de garage is de parkeervloer zo ingericht dat je 
maximaal comfort ervaart. Schuine parkeervakken 
maken het inparkeren makkelijk. Bovendien geven 
de lichtgrijze gietvloer en donkere parkeervakken 
samen met het witte plafond een heel lichte en 

ruimtelijke sfeer aan de onderwatergarage. De 
basisverlichting zit boven de achterkant van de 
parkeervakken in plaats van in het midden van de 
rijbaan. Hierdoor kunnen de lampen niet je voor-
ruit bespiegelen en kun je goed verlicht uitstap-
pen.

Wie in de garage komt , valt direct de bijzondere 
kolommen op. Die zijn speciaal ontworpen om een 
stabiele draagconstructie te kunnen garanderen. 
Dat is nodig, omdat de garage onder water ligt en 
drie verdiepingen diep gaat. Hierdoor drukt een 
enorm gewicht op de vloeren. Om te voorkomen 
dat de parkeervloer vol met draagkolommen zou 
komen te staan, is gekozen voor deze afwijkende 
constructie. De schuin geplaatste kolommen 
voeren de enorme krachten af naar het midden 
van de garage en dus niet in de parkeervakken. 
Deze prefab-constructie is niet alleen bijzonder 
qua draagvermogen, maar ook qua uitstraling; een 
V-vorm op parkeerlaag -1, een omgekeerde V op 
laag -3 en X-en op laag -2. De parkeervloeren ogen 
dankzij deze schuine en X-kolommen bijzonder 
ruim. Mensen kunnen zich er ook moeilijk achter 
verschuilen; wat een veilig idee is. Doordat de 
kolommen op elke verdieping verschillen, kun je je 
bovendien eenvoudig oriënteren.

Op elke verdieping trekt een helder licht je naar de 
corridor. Die strekt zich uit over de volledige lengte 
van de garage (300 meter) en leidt je naar de trap-
penhuizen/liften (hoofdtrappenhuis Limietlaan en 

Denken vanuit 
gebruikers
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Een combinatie 
van oud en nieuw

“  Wie door dit gebied wandelt,  
wacht een ontmoeting met  
verschillende tijdlagen.”
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tijd van keizer Napoleon op Bastion Baselaar. Hier-
mee was de toon gezet voor een project waarbij 
nieuwbouw nadrukkelijk rekening zou gaan houden 
met de historie. Dat is op alle mogelijke manieren 
gebeurd. De aanleg van de parkeergarage bood een 
unieke kans om de bouwgeschiedenis van de stad 
verder te onderzoeken en te documenteren. Tijdens 
het zeven en afvoeren van de afgegraven grond, 
troffen archeologen op 14 meter diepte in de bouw-
put stenen werktuigen en dierlijke botresten aan. 
Nader onderzoek door de universiteit van Leiden 
leerde dat het ging om een Neanderthaler-kamp; 
het best bewaarde in Nederland. De uitzonderlijke 
vondst haalde tv-journalen en kranten van Amerika 
tot aan Japan.

Vanuit de parkeergarage is de nieuwe toegang tot 
de binnenstad vormgegeven als een bres in de 
vestingmuur. 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 
gesneden. De bresvormige opening in de stadmuur 
maakt de historische gelaagdheid zichtbaar.

De gecoupeerde bogen van de middeleeuwse 
stadsmuur werden geheeld met nieuw metselwerk 
met een speciaal gebakken steen en in een afwij-
kend verband. Op de muur, of beter gezegd, tussen 
de middeleeuwse en 17e-eeuwse muur is een 
eigenzinnig vormgegeven weergang van corten-
staal ‘gehangen’. Deze nieuwe toevoeging maakt 
het mogelijk om de route langs de vesting te ver-
volgen en de Toren voor de Judasbrug te betreden.
De Toren voor de Judasbrug vormt een belangrijk 
visueel herkenningspunt langs de vesting. Een 
oorspronkelijk grond gedekte kruitkelder onder 
deze toren 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 aangevuld. Historie was hier ver-
bonden met ecologie, want in de kruitkelder huist 
een vleermuizenkolonie. Gedurende de restauratie 
hebben zij hun huis kunnen behouden.

Het plan Zuiderpark-Stadwalzone heeft niet 
alleen de middeleeuwse gracht en eeuwenoude 
vestingmuur in volle glorie teruggebracht, ook 
de historische gelaagdheid in het gebied is 
spectaculair zichtbaar gemaakt. De vondst van 
een Neanderthaler-kamp op het bouwterrein was 
het absolute hoogtepunt en kreeg wereldwijd 
media-aandacht.

Het plangebied Stadswalzone ligt tussen de his-
torische binnenstad en het Zuiderpark. De Stads-
walzone is een bijzonder nieuw onderdeel van 
het kralensnoer dat de oude vestingwerken aan 
elkaar verbindt, met tal van bijzondere plekken 
en ervaringen. Grofweg omvat de Stadswalzone 
de Casinotuin, het gebied onderlangs de vesting-
wallen en Bastion Baselaar. Wie door dit gebied 
wandelt, wacht een ontmoeting met verschillende 
tijdlagen. Zo diende de Casinotuin in de middel-
eeuwen als stadsbleek. De vestingwerken stam-
men uit de 14e en 16e eeuw en het Zuiderpark is 
in de jaren 50 van de vorige eeuw gerealiseerd en 
recent gerenoveerd.

Vanaf de allereerste schep in de grond kwamen de 
bouwers historische resten tegen. Het betrof een 
graf met skeletten van 70 Franse soldaten uit de 



Dankzij het principe ‘Lean bouwen’ werd de 
bouwtijd van parkeergarage St.-Jan ruim een 
half jaar ingekort. Dat betekende aanzienlijk 
minder hinder voor de omgeving. En eerder 
parkeerinkomsten voor de gemeente.

Lean bouwen is in feite slimmer bouwen, waardoor 
je een doorlooptijdverkorting bereikt. Je splitst 
een groot project op in kleinere deelprojecten en 
kunt zo bouwwerkzaamheden parallel aan elkaar 
uitvoeren. Een goed Lean-voorbeeld in dit project 
was de bouwkuip. Aanvankelijk zou deze 300 bij 30 
meter groot zijn. De aannemer verkleinde de kuip 
echter naar drie kleinere kuipen (2 voor de garage, 
1 voor de wokkel). De ruwbouw in de ene bouw-
kuip kon hierdoor al starten, terwijl de andere nog 
niet volledig was ontgraven. De aannemer bouwde 
de garage ook niet laag voor laag horizontaal, maar 
ging gelijk de hoogte in. Telkens met een strook van 

circa 12 meter hoog. De garage werd zo opgedeeld 
in 27 stukjes van ongeveer 13 meter lang. In één 
week realiseerde de aannemer een stuk van 13 
meter lengte van vloer tot dak (3 parkeerlagen). 
Het eerste stuk duurde nog ruim twee weken om te 
bouwen, het laatste stuk was in vier dagen klaar. Op 
het eind introduceerde de aannemer een tweede 
bouwstroom, waardoor de bouw nog sneller ging. 
Knelpunten uit het eerste ‘deel nam de bouwploeg 
bovendien als verbetering mee in de tweede.  Alles 
bij elkaar leverde het Lean bouwen zoveel tijdwinst 
en besparingen op dat de gemeente de garage 
sneller in gebruik kon nemen. 

Uitstekende 
samenwerking “Het eerste stuk 

duurde nog ruim 
twee weken om te 

bouwen, het laatste 
stuk was in vier 

dagen klaar.”

Planning
Bijzonder was ook de wijze van planning. Mensen 
die het werk zelf moesten uitvoeren (voormannen 
van de werkploegen) maakten de planning met 
elkaar. Het leereffect in het team groeide tijdens 
het bouwproces. Belangrijk hierbij was dat elke 
werkdag startte met een zogenoemde ‘daily stand 
up’. Tijdens dit overleg namen de werkmannen de 
planning en urgente zaken door. De planning was 
overigens opgesplitst in een weekplanning voor 
het managementteam (om prioriteiten te kunnen 
stellen) en een planning op dagniveau voor de 
uitvoering (alle deelactiviteiten en acties gespeci-
ficeerd).

Dezelfde taal spreken
Parkeergarage St.-Jan was het eerste project 
binnen Heijmans dat volgens Lean bouwen is 
opgezet. Groot voordeel was dat de gemeente 
uitermate positief stond tegenover het concept. 
Dat werkte versterkend. Beide partijen wilden er 
samen iets van maken. Heijmans en de gemeente 
volgden ook samen de opleiding Lean bouwen. 
Hierdoor leerden opdrachtgever en aannemer 
elkaar beter kennen en spraken ze tijdens de 
bouw dezelfde taal. Dat was erg belangrijk bij dit 
prestigieuze project. Spraakverwarring had name-
lijk kunnen leiden tot faalkosten en vertragingen. 
Met een doorlooptijdverkorting van ruim een half 
jaar was de eerste ervaring met Lean echter meer 
dan succesvol. Evenals de samenwerking van 
beide partijen.
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Gedurende het hele proces maakten de aannemer 
en de gemeente om de zes weken nieuwe risico-
analyses. Elk vanuit de eigen organisatie bezien. Zo 
lagen er steeds twee risicoanalyses naast elkaar en 
hielden beide partijen nadrukkelijk rekening met 
elkaars risico’s. Dat leverde een continue bijstel-
ling op. Alle processen stuurden ze 100% risico-
mijdend aan. Dankzij de beheersmaatregelen én 
het monitoringssysteem wisten ze alle risico’s te 
ondervangen. Zo bleef de muur perfect in tact. 

Het grondwerk van de bouwkuip gebeurde groten-
deels ‘nat’. Een installatie zoog het zand op en ver-

pompte het via leidingen naar een ontwaterings-
installatie op een kade langs de Zuid-Willemsvaart. 
Hier vond de scheiding van zand en water plaats. 
Vanaf dit punt werd het zand in schepen geladen 
en afgevoerd. Het proceswater ging weer retour 
naar de bouwkuip. Deze inventieve werkwijze 
zorgde ervoor dat er vele duizenden vrachtwagen-
bewegingen minder nodig waren van en naar het 
bouwterrein.

De uiteindelijke parkeergarage is door Heijmans 
gebouwd als waterdichte doos in de bouwkuip. 
De afwerking gebeurde met prefab betonnen 

kolommen, liggers, vloeren en wanden. Voor de 
wokkel maakte de bouwer het betonwerk ter 
plaatse. Meest in het oog bij de afwerking sprong 
de oude stadsgracht die op het dak van de parkeer-
garage in ere is hersteld. Hiermee verdwenen ook 
de diepwanden voorgoed uit het zicht.

“Maanden hing het 
monument 15 meter 
boven de grond.”

Onder het grondwater bouwen gebeurt vaker 
in Nederland. Tegen eeuwenoude en moderne 
bebouwing aan ook. Maar onder een rijks 
monumentale stadsmuur door; dat is uniek. 
Zeker in combinatie met hangende technieken 
én monitoring van de vestingwerken tot op de 
duizendste millimeter nauwkeurig.

De bouw onder en vlak naast de eeuwenoude 
vestingmuur was een van de grootste uitdagingen 
van het project. Heijmans koos ervoor de muur 
bij de onderdoorgang vrij te graven en deze op te 
hangen aan stalen profielen. Maanden hing het 
monument 15 meter boven de grond. Voordat 
het zover was, maakte de bouwer een bouwkuip 
met diepwanden. Hiervoor werd een bentoniet-
fabriek opgebouwd op het terrein. Op de stads-
muur bracht de aannemer een vernuftig monito-
ringssysteem aan. Dat Osmos-systeem (glasvezel) 
registreerde elke trilling tot op de duizendste 
millimeter nauwkeurig. Dat was nodig om de staat 

van het middeleeuwse bouwwerk te kunnen 
monitoren. Constructeurs zaten er ook bovenop. 
Voor alles gold: check and double check.

Onder de stadsmuur -waar de diepwand ophield- 
plaatste de aannemer jetgroutkolommen en op de 
diepwanden aan weerskanten van de stadsmuur 
een grote stalen balk. Hieraan kon de muur met 
stalen profielen en draadeinden worden ophangen. 
Door de vestingmuur intensief te monitoren en 
waar nodig de draadeinden losser of vaster te 
draaien, werd deze perfect op zijn plaats gehouden, 
ondanks alle trillingen op het bouwterrein.

Bijzondere 
techniek
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