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Station Den Bosch is een belangrijk 
kruispunt. De intercity tussen Zwolle en 
Roosendaal kruist er verschillende interci
tylijnen tussen de noordelijke Randstad en 
Limburg. Den Bosch heeft via Utrecht direc
te verbindingen met Amsterdam, Schiphol en 
de kop van Noord-Holland en via Eindhoven 
met Maastricht en Heerlen. Den Bosch is in 
het landelijke spoornetwerk met maximaal 
een overstap verbonden met aile belangrijke 
intercitystations. 

VERKNOPING 
VAN OV·NETWERKEN 

Den Bosch 

Station Centraal 

Station Den Bosch is aangesloten op trein
diensten in vier richtingen  intercity en 
regionale lijnen. Het station is het knoop
punt van nagenoeg aile lokale en regionale 
buslijnen. Er bestaan geen plannen voor de 
verbetering van het lokale en regionale open
baar vervoer. De provincie Noord-Brabant 
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Luchtfoto van het 
Bossche stations
gebied met links 
het Paleiskwartier. 

Station Centraal 

en de gemeente Den Bosch werken wei 
aan een nieuwe strategie voor het openbaar 
vervoer in en om de stad. Het pas gebouwde 
Paleiskwartier aan de westzijde van het 
station wordt bediend door buslijnen die 
gebruik maken van de noordelijker gelegen 
spoortunnel. 

VERKNOPING MET ANDERE 
VERVOERSWIJZEN 
(MULTIMODAlITEIT) 

Met de auto is station Den Bosch aan beide 
zijden bereikbaar, zeker wanneer in 2010 een 
nieuwe randweg wordt geopend. In het pas 
ontwikkelde Paleiskwartier is een parkeerga
rage met ruim duizend plaatsen beschikbaar. 
Toch is het station voor auto's geen knoop
punt. De garage is namelijk vooral bedoeld 
voor bezoekers van het Paleiskwartier. De 
loopafstand tot het station is weliswaar kort, 
maar de beperkte openingstijden van de gara
ge beperken het gebruik als voorziening voor 
langparkeren. Ook de aan- en afvoerroutes 
zijn niet optimaal. 

Het station is aan beide zijden goed 
bereikbaar voor fietsers. Zij kunnen ge
bruikmaken van de bestaande spoortunnel 
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Maquette van het 
vernieuwde 
stationscomplex 
en naastgelegen 
busstation. 

Station Centraal 

aan de noordzijde van het stationscomplex. 
Meerdere fietsenstallingen zijn aanwezig. De 
historische binnenstad ligt op loopafstand. 

STATIONSCOMPLEX 

Het huidige stationsgebouw van Den Bosch 
stamt uit 1998 en is ontworpen door archi
tect Rob Steenhuis. Naast de hoofdentree 
aan de stadszijde is de 'passerelle' over de 
sporen een nieuw en belangrijk element. Aan 
het einde hiervan is aan de achterzijde van 
het station - de zijde van het Paleiskwartier 
een nieuwe entree gemaakt. Fietsers kunnen 
lopend van de 'passerelle' gebruik maken. 
Het is nog niet duidelijk hoe de 'passerelle' 
gebruikt gaat worden na invoering van de 
beheerste toegangscontrole - waardoor voor 
kaartcontrole mogelijk beide entrees met 
poortjes worden afgesloten. 

STATIONSOMGEVING 

De gebiedsontwikkeling aan de westzijde van 
het station is ambitieus geweest. Op basis 
van het stedenbouwkundig plan door bureau 
Khandekar is de binnenstad uitgebreid tot 
over het spoor. Enkele gebouwen van het 
vroegere bedrijventerrein zijn gehandhaafd. 
Het gebouw van het Paleis van Justitie heeft 
een prominente plaats. Aan de rand van het 
gebied staan onderwijsinstellingen en in het 
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middengebied domineert woningbouw. Op 
het plein bij de stationsentree zijn winkel- en 
horecavoorzieningen aanwezig. 

Ondanks de variatie aan functies, is 
het niet gelukt het Paleiskwartier onderdeel 
van de binnenstad te maken. Typische cen
trumfuncties ontbreken en de omvang van de 
aanwezige horeca is bescheiden. 

PLANVORMING 

De planvorming loopt sinds 1992. De bouw 
van het Paleiskwartier is in 1995 gestart. Voor 
de ontwikkeling van dit nieuwe stadsdeel is 
de komst van het Paleis van Justitie cruciaal 
geweest. Door dit rijksinitiatief zijn parti
culiere initiatieven van de grond gekomen. 
De planvorming van het tweede noordelij
ker gelegen deel loopt naar verwachting tot 
minstens 2012. 

De gemeente heeft voortdurend 
een actieve rol gespeeld waardoor het in 
korte tijd vrijwel aile grond heeft verworven. 
Bovendien zorgde de gemeente dat geen 
kantoren op concurrerende locaties langs 
de snelweg zijn gebouwd. Voor de bouw en 
exploitatie is een joint venture - een zake
lijk samenwerkingsverband tussen twee of 
meer partijen die winst en verlies delen 
opgericht, de Ontwikkelingsmaatschappij 
Paleiskwartier BY. Naast de gemeente 
hebben hierin zitting de bouw- en inves
teringsmaatschappijen Konder Wessels, 
NIB Capital en Stork Pensioenfonds. De 
Ontwikkelingsmaatschappij voerde de 
regie over het proces en droeg vanuit de 
opbrengsten bij aan het Stedelijk Fonds 
lnfrastructuur. Vit dit fonds zijn de vereiste 
investeringen in de openbare ruimte en 
verkeersinfrastructuur betaald. De ontwikke
ling van de stationsomgeving van Den Bosch 
is daarmee een van de eerste projecten in 
Nederland met een publiek-private-samen
werking (pps). De gemeente ondersteunde 
de gehele gebiedsontwikkeling met speciale 
werkgroepen. Hierdoor bestonden korte lij
nen tussen de Ontwikkelingsmaatschappij en 
de specifieke deskundigheid op gemeentelijke 
afdelingen. 

De keuze voor de oprichting van een 
ontwikkelingsmaatschappij wordt in de 
vak-literatuur als logisch gezien. 'De groot
schaligheid van het gebied en de (steden-
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bouwkundige) doelstellingen om aan het 
gebied een integraal karakter te geven, waren 
aileen mogelijk onder de conditie van een 
ontwikkelingsmaatschappij', schrijft auteur 
Gerard Wigmans in de omvangrijke srudie 
Integrale gebiedsontwikkeling: het stationsgebied 
's-Hertogenbosch. 

Opvallend is dat de nieuwbouw en 
verbouwing van het stationscomplex bui
ten de gebiedsontwikkeling zijn gehouden. 
Bovendien is met de totstandkoming van het 
Paleiskwartier het spoorwegemplacement 
nooit in het geding geweest. Het empla
cement heeft immers nooit tot het gebied 
behoort waarover de stedelijke ontwikkeling 
zich heeft uitgestrekt. 

GEBRUIK
 
EN GEBRUIKERS
 

Het Paleiskwartier aan de achterzijde van het 
station is weliswaar nog geen echt onderdeel 
van de binnenstad, het gebruik ervan is zeer 
gevarieerd. Bewoners, studenten, werkne
mers en bezoekers gebruiken het gebied 
elke dag. Bovendien zijn de bewoners sterk 
betrokken bij het wijkbeheer. Volgens de 
gemeente zijn onderhoud van de openbare 
ruimte en veiligheid speerpunten. 

Gebruikskwaliteit van de nieuwe 
'passerelle' komt in het geding wanneer de 
verbinding russen centrum en Paleiskwartier 
door de invoering van beheerste toegangs
controle wordt afgesloten met poortjes. 




