
Duurzaamheidsmaatregelen Zuiderpark-Stadswalzone 
 
In Zuiderpark-Stadswalzone / parkeergarage St.-Jan zijn diverse duurzame maatregelen 
getroffen: 

1. Het gebied is ontworpen met het oog op meervoudig ruimtegebruik. Zo is een nieuwe 
openbare ruimte, een parklandschap, ontstaan waaronder een parkeergarage is 
aangebracht. In absolute zin is er een grote oppervlakte nieuw groen gecreëerd aan de 
stadsrand. 

2. De parkeergarage is op zich ook al een duurzame maatregelen, want immers bedoeld om 
de verkeersbelasting in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch te verminderen. Hiermee 
worden verkeersbewegingen in de binnenstad verminderd, wat o.a. leidt tot minder 
fijnstofbelasting en uitstoot in de binnenstad. 

3. De parkbrug is zodanig geconstrueerd dat er 24 uurs beveiliging voor de casinotuin 
gecreëerd kan worden, dit is een belangrijke maatregel voor een betere sociale veiligheid. 

4. De voormalige kruittoren is ingericht als vleermuizenverblijf en de omstaande verlichting is 
dusdanig ontworpen dat de verlichting vleermuisvriendelijk is. 

5. Het ontwerp van de openbare ruimte is, mede door het gebruik van het vele water, 
vriendelijk voor de toepassing van ecologische oevers en ecologisch beheer van de 
oevers. Voor de opening van het gebied had de natuur het gebied al overgenomen met 
eendennesten, kikkers, etc. 

6. In het plan zijn maatregelen getroffen om zoveel mogelijk bomen te behouden, dit heeft 
ertoe geleid dat tientallen bomen behouden konden blijven, waaronder diverse 
monumentale bomen. Zo heeft de parkinrichting op Bastion Baselaar door de toepassing 
van grind ervoor gezorgd dat het bos grotendeels behouden kon blijven. Voor het overige 
zijn alle bomen gecompenseerd door nieuwe bomen. 

7. De vijver welke gecreëerd is op de parkeergarage heeft een waterbergende functie 
gekregen, wat een beter waterbeheer mogelijk maakt. 

8. Het originele ontwerp van de parkeergarage maakte het opbreken van de Pettelaarseweg 
noodzakelijk. Door een uitdagend ontwerp van de toegangsconstructie (de ‘wokkel’) kon 
deze ingreep achterwege blijven en is een deel van de parkeeroplossing hierin gevonden. 
Dit heeft geleid tot veel minder ingrijpende bouw én minder materiaalgebruik. 

9. In de parkeergarage is de hoeveelheid gebruikte materialen beperkt. Dit maakt de 
terugwinbaarheid of vervangbaarheid van elementen eenvoudig. 

10. De constructie van de wokkel heeft samen met een ingenieus systeem van 
luchtdoorvoeren ervoor gezorgd dat de luchtverversing in de parkeergarage met minimale 
technische inzet mogelijk is. Samen met regelbare stuwdrukventilatoren, CO-meting en 
een groot uitblaasrooster zorgt dit voor een zeer laag energieverbruik voor 
luchtverversing. 

11. De structuur van de garage is zo open mogelijk. Naast  de aerodynamische voordelen 
hierbij, leidt dit ook tot een voordeel als het gaat om maximaal te benutten m2’s (wat leidt 
tot minder benodigd bouwvolume) én een meer sociaal veilige omgeving. 

12. De technische levensduur is 100 jaar, wat een robuust ontwerp heeft opgeleverd en wat 
hiermee toekomstbestendig is. 

13. De verlichting van de parkeergarage is volledig uitgevoerd in LED. Daarnaast heeft de 
garage secties met stuurbare verlichting. In secties zonder verkeer/bezoek brandt 
nagenoeg geen licht en dit gaat aan bij nadering ervan. Dit samen zorgt voor een absoluut 
minimaal elektriciteitsverbruik voor de verlichting. 

14. Ook de verlichting van de openbare ruimte is uitgevoerd in LED verlichting om het 
elektriciteitsverbruik te minimaliseren. 

15. In de parkeergarage zijn voorzieningen opgenomen voor het opladen van elektrische 
auto’s, ter stimulering van het gebruik van elektrische auto’s. Dit is opschaalbaar 
uitgevoerd, zodat er bij toenemende behoefte meer gebruik gemaakt kan worden hiervan. 



16. De beheerderruimte (onder de parkbrug) is uitgevoerd met een gesloten WKO-installatie 
om de warmtebehoefte hiermee te kunnen dekken. 

17. Alle overige installaties van de parkeergarage zijn uitgevoerd met een economische 
terugverdientijd kleiner dan 5 jaar, waarmee ook deze duurzaam zijn. 

18. Tijdens de realisatie van de parkeergarage is een duurdere ontgravingstechniek 
toegepast om minder verkeersbewegingen in de buurt te hebben en het zand duurzamer 
af te kunnen voeren per schip. 

19. In het activiteitenpark wordt een duurzaam dierenverblijf gebouwd met toepassing van 
houtskeletbouw, zonnepanelen en een regenwaterinfiltratie. 

20. De clubhuizen van de tennis- en rugbyvereniging zijn uitgevoerd met groene daken. 
21. De toren voor de judasbrug is voorzien van een groen dak, dit bevorderd de 

luchtvochtigheid van het verblijf van de vleermuizen. 
22. In de toren voor de judasbrug zijn vleermuizen kasten geplaatst, dit om de huisvesting 

voor de vleermuis verder te verbeteren. 
23. Door de toepassing van weervast staal is minder conservering nodig en minder 

onderhoud ten opzichte van klassieke staaltoepassing. 
24. Tijdens de werkzaamheden is LEAN werken toegepast, hierdoor is een kortere 

doorlooptijd van de werkzaamheden bewerkstelligd en dit heeft geleid tot minder overlast 
en minder gebruik van primaire grondstoffen. 

 
Publicatie in Duurzaamgebouw.nl (zie bijlage): 
https://www.duurzaamgebouwd.nl/nieuws/20150805-energiezuinige-bossche-parkeergarage-14-
meter-onder-stadsmuur 
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Energiezuinige Bossche parkeergarage 14 meter
onder stadsmuur
projecten logistiek vastgoed nieuws

Auteur: Tim van Dorsten

Bij de totstandkoming van de nieuwe ondergrondse parkeergarage St.-Jan
in ’s-Hertogenbosch heeft de gemeente 's-Hertogenbosch veel rekening
gehouden met people en planet. Hiervoor heeft ze de ESPA Gold Award
gekregen, de hoogst mogelijke waardering van de European Parking
Association. 

St.-Jan heeft deze prijs te danken aan zijn ruime opzet, met ruime uitritten en

ruime schuine plekken. Daarnaast beschikt de nieuwe Bossche parkeergarage

met een capaciteit van 1040 parkeerplaatsen. onder meer over een aparte

voetgangerscorridor voor het in- en uitlopen, invaliden-wc’s en ruime liften.

Terugverdientijd = 5 jaar

Verder heeft de parkeergarage vraaggestuurd geregelde installaties, die ervoor

zorgen dat de energiezuinige apparatuur ook op de juiste manier wordt gebruikt.

Zo draait de luchtverversing op een laag toerental, die alleen bijschakelt als dat

nodig is. Alle installaties zijn zo ingericht dat ze rekenkundig met

energiebesparing in 5 jaar zijn terugverdiend.

De ledverlichting gaat vaksgewijs op een lager, veilig niveau. Pas als een

bezoeker het gebied nadert, gaat de verlichting aan. Het gebruik van ledlampen 

reduceert het elektrische energieverbruik enorm. In de beheerderruimte, net

buiten de garage, staat een wko-installatie. Deze installatie voorziet nagenoeg de

volledige warmte- en koudebehoefte, waardoor de warmte- en koudevraag erg

beperkt blijft.
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Flora en fauna

Tijdens de bouwwerkzaamheden is ook veel aandacht besteed aan het behoud

van flora en fauna. Zeldzame muurvaren in het gebied zijn bijvoorbeeld

behouden, door hier houten huisjes overheen te bouwen. Daarnaast hebben

vleermuizen een winterverblijf gekregen. door een oude kruitkelder meer geschikt

voor hen te maken. De ruimte heeft onder meer wegkruipvoorzieningen gekregen.

Ledverlichting in de ondergrondse Bossche parkeergarage St.-Jan.

Volgens de gemeente ’s-Hertogenbosch is de werkwijze met bomen erg

bijzonder. “Het gebied kent veel grote en monumentale bomen, die we zo veel

mogelijk willen behouden”, legt senior-communicatieadviseur Carlo van den Borg

uit. “Daarom zijn alle ontwerpen bekeken met het oog op het behoud van de

bomen. Dit heeft geleid tot diverse planaanpassingen, waaronder een grindlaag

op Bastion Baselaar waar eerst aan een klinkerverharding was gedacht. Hierdoor

hebben we tientallen bomen weten te behouden.”

14 meter onder stadsmuur

Daarnaast is de openbare ruimte zo ingericht dat de ruimtelijke beleving optimaal

is. Deze garage is namelijk onderdeel van het project Zuiderpark-Stadswalzone

en ligt 14 meter onder de originele stadsmuur. Hierdoor zijn de binnenstad, het

Zuiderpark en het natuurgebied ‘De Bossche Broek’ voor wandelaars en

mindervaliden goed bereikbaar.

De ondergrondse ligging heeft de mogelijkheid gecreëerd om de stadsgracht

terug te brengen. “Deze is van voldoende diepte voorzien om deze ecologisch te

laten werken. Inmiddels hebben de kikkers en eenden hun plek hierin gevonden”,

aldus Van den Borg.

Heropening Zuiderpark-Stadswalzone in september

In augustus en september kunnen automobilisten gratis terecht in deze

parkeergarage. Geïnteresseerden kunnen zich registreren via

ParkeergarageStJan.nl. De heropening van dit totale gebied vindt in september

plaats.

Heijmans heeft gezorgd voor de totstandkoming van deze ondergrondse

parkeergarage, die € 43 miljoen heeft gekost. De bouw hiervan startte in 2013. 

Foto: Parkeergarage St.-Jan ligt onder de originele stadsmuur. (Foto's: gemeente

's-Hertogenbosch, fotograaf Sandra Peerenboom)

TweetenShare

http://www.duurzaamgebouwd.nl/expertpanel/c/theo-smulders
http://www.duurzaamgebouwd.nl/expertpanel/c/theo-smulders
http://www.duurzaamgebouwd.nl/expertpanel/c/richard-kremer
http://www.duurzaamgebouwd.nl/expertpanel/c/richard-kremer
http://www.duurzaamgebouwd.nl/expertpanel/c/bas-ambachtsheer
http://www.duurzaamgebouwd.nl/expertpanel/c/bas-ambachtsheer
http://www.duurzaamgebouwd.nl/expertpanel/c/claudia-bouwens
http://www.duurzaamgebouwd.nl/expertpanel/c/claudia-bouwens
http://www.duurzaamgebouwd.nl/expertpanel/c/hans-mascini
http://www.duurzaamgebouwd.nl/expertpanel/c/hans-mascini
http://www.duurzaamgebouwd.nl/expertpanel/c/harm-valk
http://www.duurzaamgebouwd.nl/expertpanel/c/harm-valk
http://www.duurzaamgebouwd.nl/expertpanel/c/arne-balvers
http://www.duurzaamgebouwd.nl/expertpanel/c/arne-balvers
http://www.duurzaamgebouwd.nl/expertpanel/c/maarten-epema
http://www.duurzaamgebouwd.nl/expertpanel/c/maarten-epema
http://www.duurzaamgebouwd.nl/expertpanel/c/albert-van-lohuizen
http://www.duurzaamgebouwd.nl/expertpanel/c/albert-van-lohuizen
http://www.duurzaamgebouwd.nl/expertpanel/c/ellis-ten-dam
http://www.duurzaamgebouwd.nl/expertpanel/c/ellis-ten-dam
http://www.duurzaamgebouwd.nl/expertpanel/c/louis-cleef
http://www.duurzaamgebouwd.nl/expertpanel/c/louis-cleef
http://www.duurzaamgebouwd.nl/expertpanel/c/joost-ploos-van-amstel
http://www.duurzaamgebouwd.nl/expertpanel/c/joost-ploos-van-amstel
http://www.duurzaamgebouwd.nl/expertpanel/c/joost-ploos-van-amstel
http://www.duurzaamgebouwd.nl/expertpanel/c/pim-peters
http://www.duurzaamgebouwd.nl/expertpanel/c/pim-peters
http://www.duurzaamgebouwd.nl/expertpanel/c/michiel-haas
http://www.duurzaamgebouwd.nl/expertpanel/c/michiel-haas
http://www.duurzaamgebouwd.nl/rss
http://www.duurzaamgebouwd.nl/rss
http://www.linkedin.com/groups?gid=2062335
http://www.linkedin.com/groups?gid=2062335
http://twitter.com/duurzaamgebouwd
http://twitter.com/duurzaamgebouwd
http://www.duurzaamgebouwd.nl/themadossier
http://www.duurzaamgebouwd.nl/interviews/20150724-schoolbestuur-werkt-aan-koepel-voor-maatschappelijk-vastgoed
http://www.duurzaamgebouwd.nl/interviews/20150724-schoolbestuur-werkt-aan-koepel-voor-maatschappelijk-vastgoed
http://www.duurzaamgebouwd.nl/interviews/20150720-stonecycling-is-nieuwe-partner-van-duurzaam-gebouwd
http://www.duurzaamgebouwd.nl/interviews/20150720-stonecycling-is-nieuwe-partner-van-duurzaam-gebouwd
http://www.duurzaamgebouwd.nl/interviews/20150706-hermans-techniek-energy-als-partner-van-duurzaam-gebouwd
http://www.duurzaamgebouwd.nl/interviews/20150706-hermans-techniek-energy-als-partner-van-duurzaam-gebouwd
http://www.duurzaamgebouwd.nl/interviews
mailto:redactie@duurzaamgebouwd.nl
http://www.duurzaamgebouwd.nl/upload/images/Projecten/1507_Sandra_Peerenboom_parkeergarage_St.-Jan_11.jpg
https://www.s-hertogenbosch.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=T1IX7l7IGn8
https://www.parkeergaragestjan.nl/
http://www.duurzaamgebouwd.nl/partners/c/heijmans
https://twitter.com/share
mailto:?subject=Interessant%20artikel%20op%20www.duurzaamgebouwd.nl&body=www.duurzaamgebouwd.nl/projecten/20150805-energiezuinige-bossche-parkeergarage-14-meter-onder-stadsmuur
mailto:?subject=Interessant%20artikel%20op%20www.duurzaamgebouwd.nl&body=www.duurzaamgebouwd.nl/projecten/20150805-energiezuinige-bossche-parkeergarage-14-meter-onder-stadsmuur
javascript:void(0);

	150806_Energiezuinige Bossche parkeergarage 14 meter onder stadsmuur _ Blog _ Duurzaam Gebouwd.pdf
	www.duurzaamgebouwd.nl
	Energiezuinige Bossche parkeergarage 14 meter onder stadsmuur | Blog | Duurzaam Gebouwd



	1tZXRlci1vbmRlci1zdGFkc211dXIA: 
	form1: 
	zoeken: 
	submit: 

	form3: 
	fld_n_104: e-mailadres
	submit: 




