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WONEN, WERKEN EN LEVEN IN HET PALEISKWARTIER

AAN DE WESTKANT VAN HET CENTRAAL STATION IN ’S-HERTOGENBOSCH BEVINDT ZICH HET PALEISKWARTIER.
EÉN VAN DE MEEST PRESTIGIEUZE HERONTWIKKELINGSLOCATIES VAN NEDERLAND. STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP, ARCHITECTUUR
EN MARKTBEHOEFTE ZIJN OPTIMAAL IN EVENWICHT GEBRACHT IN DEZE EIGENTIJDSE STADSWIJK. HET PALEISKWARTIER STAAT VOOR
MODERN WONEN EN WERKEN MET EEN FLINKE VLEUG BOSSCHE GEZELLIGHEID IN HET CENTRUM VAN ’S-HERTOGENBOSCH. DAT MAAKT HET
PALEISKWARTIER ZO BIJZONDER.
Tijdens deze rondwandeling kunt u het Paleiskwartier zelf beleven. De uitgezette route leidt u langs de belangrijkste bezienswaardigheden. Wanneer u de route en aanwijzingen op het kaartje volgt kunt u gemakkelijk de weg vinden. Aan de hand van
de verwijsnummers krijgt u over de verschillende locaties tekst en uitleg. Uw ommetje in het Paleiskwartier neemt ongeveer
anderhalf uur in beslag. Ongeveer halverwege uw wandeling kunt u pauzeren bij de Hofvijver, het culinaire hart van het
Paleiskwartier. Een mooie plek om onder het genot van een hapje en drankje even op te laden bij een van de diverse horecagelegenheden.

PALEISKWARTIER – DE FEITEN
HET PALEISKWARTIER IS EEN ONTWIKKELING VAN BV ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ PALEISKWARTIER,
EEN PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING VAN DE GEMEENTE ’S-HERTOGENBOSCH, KONINKLIJKE VOLKERWESSELS N.V. EN DE NIBC BANK.
VOORDAT U AAN DE WANDELING BEGINT EERST WAT FEITEN OVER HET PALEISKWARTIER OP EEN RIJTJE:
HET GEBIED IS 30 HECTARE GROOT.
ER IS RUIMTE VOOR 2.000 APPARTEMENTEN EN 200.000 M2 KANTOREN. VOOR COMMERCIËLE FUNCTIES IS 40.000 M2 BESCHIKBAAR.
VAN HET PALEISKWARTIER IS NU CIRCA 80% GEREALISEERD.
IR.S.V. KHANDEKAR HEEFT IN 1996 HET STEDENBOUWKUNDIG PLAN VOOR HET PALEISKWARTIER GEMAAKT IN OPDRACHT VAN BV ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ
PALEISKWARTIER.
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START RONDWANDELING
U kunt de rondwandeling starten - komend vanuit het
Centraal Station - op het Leonardo Da Vinciplein. Of u kunt
ervoor kiezen te beginnen in het Infocentrum Paleiskwartier,
gevestigd aan de Hugo de Grootlaan 82. In het Infocentrum
is een grote gebiedsmaquette (1:200) opgesteld. Naast het
Infocentrum is ook de ingang van de openbare parkeergarage
van het Paleiskwartier, hier kunt u eventueel uw auto
parkeren.

IN DE BESCHRIJVING STARTEN WE OP HET LEONARDO DA VINCIPLEIN,
HET STATIONSPLEIN VAN HET PALEISKWARTIER

1

LEONARDO DA VINCIPLEIN
Op de fietsenstalling (ontworpen door Shyam Khandekar) is een geëtste plaat aangebracht, naar ontwerp van Ellen Spanjaard.
De tekst op deze plaat komt uit het ontwerpschrift van Leonardo da Vinci en gaat over Fortuna. Leonardo was linkshandig en
schreef in spiegelbeeld.

ALS U MET UW RUG NAAR HET STATION STAAT, DAN ZIET U AAN UW RECHTERHAND LA TOUR

4

2

LA TOUR,
DE VAN LANSCHOTTOREN
La Tour, het hoofdkantoor van de bankier Van Lansschot is al
sinds de eeuwwisseling een herkenbaar baken voor de stad.
Het gebouw is ontworpen door de Bossche architect Gerard
Derks en in 2000 opgeleverd. De toren is 55 meter hoog en telt
15 verdiepingen. De ronde draaibare koepel op het gebouw
bestaat helemaal uit koper. Het gebouw heeft een bruto
vloeroppervlak van 9.500 m2. Onder het plein bevindt zich de
parkeergarage voor ongeveer 80 auto’s.

VIA DE LEEGHWATERLAAN LOOPT U HET BINNENPLEIN VAN
HET PALEIS VAN JUSTITIE OP
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PALEIS VAN JUSTITIE
Vanaf dit carrévormige binnenplein heeft u een prachtige blik op het statige gebouw met detailleringen en prefab betonelementen in de gevels. Het gebouw is een ontwerp van de Luikse architect Charles Vandenhove en is in 1998 voltooid. Het gebouw
beslaat 48.000 m2 kantoren. In het gebouw worden rondleidingen gegeven, daar moet u zich van tevoren voor opgeven.

U STEEKT HET PLEIN SCHUIN OVER EN VERLAAT HET PALEIS VIA DE UITGANG AAN HET RECHTE PAD. AAN DE OVERZIJDE ZIET U MAGIS LIGGEN
AAN DE STATENLAAN
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MAGIS
Dit gebouw is vernoemd naar de architect Magis van bureau
Magis en Van den Berg architecten uit Helmond. In het zeven
verdiepingen tellende gebouw is 5.500 m2 kantoorruimte
beschikbaar. In 1999 is het gebouw in gebruik genomen.

TEGENOVER MAGIS STAAT RIVA: ÉÉN VAN DE MARKANTSTE GEBOUWEN
IN HET PALEISKWARTIER.
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RIVA-GEBOUW
Markant door strakke materiaalkeuze: groen natuurbeton
en vanwege de hoogte: 45 meter. Maar ook markant
vanwege de ligging aan het begin van het bassin. Doordat
het voorliggende plein licht hellend is lijkt het gebouw aan
een oever te liggen. Ook binnen in het gebouw is deze
helling doorgevoerd. Riva is ontworpen door het Bureau
Ritzen architectuur en stedenbouw uit Maastricht. Het
gebouw beslaat 15.000 m2 kantoren en is sinds 2000 in
gebruik.

AAN DE OVERZIJDE VAN DE HUGO DE GROOTLAAN IS HET INFOCENTRUM
VAN HET PALEISKWARTIER GEVESTIGD. HET INFOCENTRUM BEVINDT
ZICH ONDERIN DE EERSTE ARMADA.
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INFOCENTRUM PALEISKWARTIER – HUGO DE GROOTLAAN 82
Hier vindt u de grote gebiedsmaquette van het Paleiskwartier.
Op deze maquette ziet u ondermeer:
De Passerelle – de doorgang via het Centraal Station die de verbinding vormt met de historische binnenstad.
De kantoorgebouwen aan de buitenzijde van het gebied aan de Magistratenlaan hebben een geluidsafschermende werking,
vanaf het spoor voor de bebouwing in het binnengebied.
De woningen in het middengebied. Hier is gekozen voor lichtere bouwmaterialen en speelsere bouw.
Het centraal in het Paleiskwartier gelegen langgerekte waterbassin met daaronder een openbare parkeergarage. Langs dit
waterbassin liggen de Armada’s, de aandachtstrekkers van het Paleiskwartier.
Andere in het oog springende gebouwen zoals het RIVA-gebouw, dit is het hoge ovaalvormige gebouw middenin, en
Belvédère, een uniek complex met terrasappartementen.
Aan het einde van het waterbassin half in de vierkante Hofvijver Jheronimus. Deze 75 meter hoge woontoren is de hoogste
woontoren van ’s Hertogenbosch en daarmee een eyecatcher voor het Paleiskwartier en verre omgeving.
De Paleisbrug, de brug over het spoor die voetgangers en fietsers direct naar de historische binnenstad voert.
De Randweg, gelegen aan de zuidkant van het Paleiskwartier, sluit het gebied aan op de snelwegen A2 en A59.

IN HET INFOCENTRUM WORDT OOK ACTUELE (VERKOOP) INFORMATIE VERSTREKT OVER DE VERSCHILLENDE PROJECTEN IN HET PALEISKWARTIER.
VANUIT HET INFOCENTRUM LOOPT U RECHTSAF DE BORDESLAAN IN.
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DE MAGISTRAAT
Is de naam van het eerste gebouw
aan de Bordeslaan, daterend uit 1999.
Ralph Erskine uit Stockholm heeft het
gebouw ontworpen, de uitwerking is
door Derks Stevens Architecten uit
’s-Hertogenbosch ter hand genomen.
Het gebouw bevat 15.500 m2 kantoren,
100 m2 commerciële ruimte en
7 appartementen. In de Magistraat zijn
de kantoren van de IND gehuisvest.
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HUIS DEN BOSCH
Als het toegangshek open is, neem
dan even een kijkje in de binnentuin,
het ontmoetingspunt voor bewoners
van de 47 appartementen en het
personeel van Brabant Water. Het
Amsterdamse bureau Mulleners +
Mulleners heeft het gebouw ontworpen. Huis den Bosch heeft 10.000 m2
kantoorruimte, de parkeerruimte
bevindt zich ondergronds. Huis den
Bosch werd in 2002 opgeleverd.
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HET BINNENHOF
Ook hier weer woningen en kantoren én het
derde carré in rij. Het gebouw biedt ruimte aan
47 appartementen en 11.000 m2 kantooroppervlak. Het ontwerp is van Inbo-architecten uit
Rijswijk. De appartementen zijn zgn. 2-laags
appartementen, hier ook wel Engels hof genoemd. Het Binnenhof werd in 2004 opgeleverd.
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ARMADA
AAN HET WATER, LANGS DE
Misschien wel het meest spraakmakende project in het Paleiskwartier, dat ook verschillende
keren met een (inter)nationale architectuurprijs bekroond is. Tien gebouwen (255 appartementen) die met gebolde gevels aan zeilschepen doen denken. De Armada symboliseert woonsfeer
in het hart van het Paleiskwartier door middel van bijzondere architectuur en het woongenot.
De Armada is opgeleverd in 2001-2005.

HELE BORDESLAAN
VERRIJZEN 10
APPARTEMENTGEBOUWEN
DIE ALS EEN SOORT VAN
ZEILSCHEPEN BOVEN HET

Tony McGuirk van bureau BDP uit Londen koos gedurfde materialen voor de gevelbekleding:

WATER UITKOMEN: DE
ARMADA’S.

hout en gebogen staal.
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HET KABINET
8.900 m2 kantooroppervlak, 142 ondergrondse
parkeerplaatsen en 89 eigenzinnige
appartementen in het Kabinet - van de
Bossche architect Marius van den Wildenberg.
Een gebouw met groene accenten, en Engelse
hof als open ruimte om te ontspannen.
Het Kabinet is in 2009 opgeleverd.

9

12

DE CROON
De Croon van de Italiaanse architect Natalini Architectti is in
mei 2012 opgeleverd. De kwaliteit van het Italiaanse design is
terug te vinden in o.a. het gebruik van materialen en smaakvolle kleuren en het ontwerp van de luxe studio’s en appartementen. Ook in De Croon wordt wonen weer gecombineerd
met 8.900 m2 kantoorruimte en ondergronds parkeren.

LOOPT U EVEN RECHTSAF OM EEN BLIK OVER HET WATERBASSIN EN DE HOFVIJVER TE WERPEN. ONDER HET WATERBASSIN IS DE OPENBARE PARKEERGARAGE VAN HET PALEISKWARTIER GEBOUWD.
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WATERBASSIN EN PARKEERGARAGE
Wist u dat dit waterbassin (32 x 370 meter) de grootste zonneboiler van Nederland is? Het water in de vijver wordt opgewarmd
door de zon. Deze warmte wordt opgeslagen in de aarde, in de winter wordt deze gebruikt voor het verwarmen van kantoren en
woningen in het Paleiskwartier. Deze vorm van energievoorziening heet Warmte-Koude-Opslag en levert een CO2 reductie op
van maar liefst 25%. De ondergelegen parkeergarage bestaat uit twee lagen en heeft 1070 parkeerplaatsen. Ir. S.V. Khandekar is
verantwoordelijk voor het ontwerp van bassin en garage. In 2002 is de parkeergarage geopend.

WE KEREN WEER TERUG NAAR DE SPIEGELTUIN.
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DE LIVIN´
De Architecten CIE is verantwoordelijk voor het ontwerp van
De Livin´. De Livin’ bestaat uit 88 appartementen en 700 m2
commerciële ruimte op de begane grond en een 2-laagse
parkeergarage. Op de parkeergarage wordt een kantoor, De Office, van ca. 6.000 m2 gebouwd. In De Livin is gekozen voor een
uniek woonconcept, compacte en zeer complete appartementen
met veel wooncomfort. De 88 appartementen zijn verdeeld in
36 huur- en 52 verkoop appartementen. Sinds 2016 worden
alle appartementen bewoond. Het kantorengebouw, De Office
(gelegen aan de Magistratenlaan), is eind 2017 gereed.
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PALEISBRUG
De Paleisbrug is een ontwerp van Benthem Crouwel architecten en landschapsarchitect Piet Oudolf, 255 meter lang
en 10,5 meter breed en brengt de wandelaar en fietser naar
iets meer dan zeven meter hoogte tussen het Essentgebouw
en Paleiskwartier. De brug heeft volop borders voor fauna en
er is een speciaal irrigatiesysteem voor de planten en bomen
aangebracht. Voor de veiligheid heeft de brug ook vloerverwarming. Beneden de 4 graden Celsius slaat de verwarming
aan om gladheid te voorkomen. Bovendien heeft de brug een
eigen koude- en warmte opslag (WKO). Zomers wordt de
warmte die het staal door de zon krijgt, opgeslagen, om deze
vervolgens in de winter weer af te staan. Hiermee sluit de
brug goed aan bij de duurzame opzet van het Paleiskwartier.
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JHERONIMUS
Architectenbureau Baumschlager-Eberle ontwierp deze 23
verdiepingen tellende woontoren. De markante toren staat
met de voeten in het water van de Hofvijver. Met 75 meter is
dit de hoogste woontoren van ’s-Hertogenbosch en blikvanger
van het Paleiskwartier. In Jheronimus zijn 88 luxe appartementen gerealiseerd die sinds het eerste kwartaal van 2014
worden bewoond.

U KUNT DE ROUTE HIER VERLATEN EN EEN UITSTAPJE MAKEN NAAR EEN
PROJECT IN AANBOUW AAN DE ZUIDRAND VAN HET PALEISKWARTIER.

TIP

U bevindt zich nu in het hart van Paleiskwartier-Zuid: de Hofvijver.

Hier vindt u veel gezellige eetcafés, restaurantjes en terrasjes. Een mooie plek om even te pauzeren en onder het genot van
een drankje en hapje even op te laden voor het tweede gedeelte van de wandeling.
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BELVÉDÈRE WONEN
Hier wordt Belvédère gebouwd. Ontworpen door het Amsterdamse architectenbureau Noahh. Belvédère -‘mooi uitzicht’- wordt
gevormd door drie getrapte vleugels die gericht zijn op het zuiden en uitkijken over De Gement. Hierin bevinden zich straks 149
luxe koop- en huurappartementen. Uniek is de Paleiskwartier-stadswoning met drie verdiepingen en veel buitenruimte, die
onderdeel uitmaakt van deze bijzondere woonplek. De bouw start eind 2017 en is naar verwachting eind 2019 gereed.
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BELVÉDÈRE WERKEN
Belvédère gelegen op de meest zuidelijke punt van het
Paleiskwartier, op de hoek van de Magistratenlaan en de
Vlijmenseweg, bestaat straks uit twee gebouwen. Het eerste
kantoorgebouw is begin 2013 betrokken door Ricoh Nederland
BV, die hier een prestigieus nieuw onderkomen heeft.
Belvédère komt van de tekentafel van Architectuur-studio HH,
het plan omvat 23.000 m2 kantooroppervlak.

WANNEER U HET ZUIDELIJK DEEL VAN HET PALEISKWARTIER HEBT
BEKEKEN DAN KEERT U TERUG NAAR DE ROUTE EN LOOPT U LANGS DE
HOFVIJVER OVER DE HOFLAAN.
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MIJN PALEIS HET HOF
Dit grootste appartementencomplex van ´s-Hertogenbosch is ontworpen door Levs architecten en huisvest 266 huur- en
koopappartementen. In de zomer van 2017 hebben alle hofdames en -heren hun intrek genomen in hun Paleis.
Het Hof heeft verschillende woonsferen: van intiem in het hof tot metropolitaans in de toren. Op de begane grond komen o.a.
horeca en dienstverlening, op de verdiepingen wordt gewoond. Parkeren gebeurt in twee lagen onder de privé binnentuin.
De architectuur van het plan is gelaagd, met twee vermengde kleuren metselwerk. Daarbij gaat de lichte zijde aan de vijverkant
over in een donkere zijde aan de Onderwijsboulevard. De bovenste verdiepingen van het blok vormen een bijzondere beëindiging,
met als hoogtepunt de gearticuleerde kroon van de toren.
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PRINSENHOF
Drie vrijstaande gebouwen samen vormen
de omlijsting van twee markante binnentuinen, ontmoetingsplek voor de bewoners
van Prinsenhof. Beide binnentuinen zijn in
stijl met elkaar verbonden via een soort
kloostergang. Architect Stefan Ritzen
tekende het ontwerp van de 188 appartementen. Prinsenhof heeft compacte
driekamer woningen én royale penthouses.
Vanzelfsprekend beschikt het complex ook
over eigen parkeergelegenheid. Prinsenhof
werd in 2006 opgeleverd.
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MARKIEZENHOF
Ook het ontwerp van Markiezenhof is afkomstig van de Maastrichtse architect Stefan Ritzen. Tijdloos en toch ook eigentijds
vormgegeven omsluit Markiezenhof een grote groene glooiende binnentuin, exclusief voor bewoners. In Markiezenhof
zijn 182 woningen gevestigd, de woonoppervlakte varieert van
70 tot 140 vierkante meter. Onder het gebouw bevindt zich de
parkeergarage. Het complex is sinds 2008 in gebruik.

U SLAAT LINKSAF OP DE MARKIEZENSTRAAT EN STEEKT DE ONDERWIJSBOULEVARD OVER OM HET WESTERPARK IN TE LOPEN.
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WESTERPARK

De boomsoorten op de eilanden bestaan voornamelijk uit wilg,
populier en els. In het park is ondanks het peilbeheer sprake

Het park bevindt zich tussen de Kraaikampen en de Wes-

van een aanzienlijk verschil tussen de maximale waterstand

terparklaan op het terrein van voormalige sportvelden en is

en de minimale waterstand. Daardoor kunnen bij de eilanden

ongeveer 12 ha groot. Het park bestaat uit twee delen, een

waarop zich een natuurlijk plantenleven ontwikkelt, soms

noordelijk en zuidelijk deel. De lage ligging van het gebied

onder water komen te staan. Dankzij die fluctuatie kan zich

en de doelstelling om een stadspark te realiseren met hoge

een interessante vegetatie vormen. Het park won de architec-

natuur- en gebruikswaarden heeft geleid tot een waterrijk

tuurprijs van de stad ’s-Hertogenbosch in 2003.

park met verschillende eilanden. Het water biedt uitstekende
mogelijkheden voor natuurontwikkeling, scheidt de diverse

NA HET RONDJE WESTERPARK KOMT U WEER UIT OP

gebruiksfuncties en kan een recreatieve functie vervullen.

DE ONDERWIJSBOULEVARD. HIER GAAT U LINKS AF,
Alle eilanden hebben natuurlijke oevers zonder beschoeiing.

OP DE HOEK MET HET DE HUGO DE GROOTLAAN STAAT LE CARREFOUR.

Er wordt uitgegaan van een natuurlijke kruidenvegetatie.
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LE CARREFOUR

MIDDEN OP HET CENTRALE PLEIN VAN LE CARREFOUR STAAT EEN ‘GOUDEN GEBOUW’

Dit complex bestaat uit 145 woningen. Hiernaast is er plaats voor 18.000 m2 kantoren en 3.000 m2 commerciële ruimten.
Het ‘dak’ van de ondergrondse parkeergarage is ingericht als binnentuin voor de bewoners van Le Carrefour.
Vera Yanovshtchnisky uit Den Haag tekende de woningen en de commerciële ruimten in de plint van het gebouw.
Architektenburo Bekker uit ’s-Hertogenbosch nam het kantorendeel voor zijn rekening.
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HET STEDELIJK GYMNASIUM
Het stedelijk gymnasium is in 2002 opgeleverd
(4.000 m2). Bureau VMX architecten uit Amsterdam
tekende het moderne ontwerp. Daarbij werd
rekening gehouden met het onderwijsconcept van
de school als studiehuis, met voorzieningen voor
zelfstandig leren. De pleintjes aan weerszijden van
het gebouw zijn de (open) “schoolpleinen”.
Op het gymnasium zitten 600 leerlingen.

VERLAAT HET COMPLEX AAN DE ANDERE ZIJDE, U KOMT NU UIT AAN DE ACHTERZIJDE VAN HET RIVA-GEBOUW OP DE VERLENGDE STATENLAAN,
SLA HIER LINKS AF EN LOOP RICHTING DE LEEGHWATERLAAN.
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LA COUR
Het complex bestaat uit 162 appartementen en was het eerste
woongebouw in het Paleiskwartier, het is gebouwd in 1996.
Net zoals de meeste wooncomplexen in het gebied is La Cour
ook opgezet als een gesloten bouwblok. De binnentuin heeft
een privékarakter en is alleen toegankelijk voor de bewoners.
Derks Stevens Architecten uit ’s-Hertogenbosch is verantwoordelijk voor het ontwerp.

OP DE LEEGHWATERLAAN ZIJN WE AAN HET EIND VAN ONZE RONDWANDELING GEKOMEN. AAN DEZE SFEERVOLLE LAAN KUNT U OP
EEN VAN DE TERRASJES ONDER HET GENOT VAN EEN HAPJE EN EEN
DRANKJE NAPRATEN OVER DE OPGEDANE ERVARINGEN IN HET
PALEISKWARTIER.

www.paleiskwartier.nl
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