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Geachte commissieleden, 

 

In de vergadering van uw raadscommissie ROB van 24 maart 2015 hebt u gesproken over het 

raadsvoorstel Transferium Willemspoort. Naar aanleiding van uw vragen heb ik u toegezegd een 

motivatie toe te sturen van de keuze voor de locatie van het transferium. Hierover informeer ik u 

met deze brief.  

 

Uitgangspunten motivatie locatiekeuze 

 

Om de keuze voor de locatie Deutersestraat goed te kunnen motiveren heb ik de locatie vergeleken 

met een aantal mogelijke andere, mede door u aangedragen, locaties in het Westelijk stadsdeel. 

Om dat zo objectief mogelijk te doen, is als basis een aantal uitgangspunten geformuleerd zodat de 

locaties op dezelfde wijze beoordeeld worden. Het betreft de volgende uitgangspunten: 

• Het gaat in alle gevallen om een uitbreiding en verplaatsing van het huidige transferium 

Vlijmenseweg. Dat is het startpunt. 

• Het gaat op alle locaties om eenzelfde gebouwde parkeergarage met 1.100 parkeerplaatsen, 

met dezelfde voorzieningen en kwaliteit als omschreven in het raadsvoorstel. 

• De locaties die meegenomen zijn, zijn locaties die beschikbaar zijn in het westelijk stadsdeel en 

die eerder zijn genoemd in de discussies. Het betreft: 

1. Graaf van Solmsweg. Hierbij gaat het om twee locaties: 

a) Ten zuiden van de Graaf van Solmsweg. 

b) Ten noorden van de Graaf van Solmsweg. 

2. Zandzuigerstraat. 

3. Michelinterrein. 

4. Ertveld. 
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5. JBZ/Deuteren. 

Bovenstaande locaties zijn op het kaartbeeld in de bijlage aangegeven.  

 

Beoordelingscriteria  

 

De verschillende locaties zijn beoordeeld op een aantal criteria. Deze worden hieronder benoemd 

en uitgelegd: 

1. Voortransport: bereikbaarheid van het transferium vanaf de ring ’s-Hertogenbosch; de 

mate waarin de transferiumlocaties voor parkeerders goed bereikbaar zijn (kortst mogelijke 

afstand vanaf de ring, vlotte doorstroming) met de auto vanuit de verschillende windrichtingen. 

Wat betreft transferium Willemspoort komt het grootste deel van het verkeer uit westelijke 

richting (A59).  

2. Natransport: bereikbaarheid van de binnenstad; de mate waarin, zonder grote investeringen 

voor (infrastructurele) maatregelen, vanaf de transferiumlocaties snel, veilig en comfortabel de 

binnenstad kan worden bereikt met de transferiumbus en de fiets. 

Voor een aantal locaties geldt dat vervoer over water mogelijk is. Uitgangspunt is dat het 

natransport primair via transferiumbus en fiets plaats vindt. Vervoer via water is wellicht een 

extra mogelijkheid, maar biedt geen continuïteit en bedrijfszekerheid (bv. storm, winter) en is 

duur. 

3. Planologie / Functioneel; de mate waarin de functie van transferium aansluit bij het gebied en 

het geldende planologische regiem. Tevens betreft het de mate waarin de transferiumlocaties 

toekomstvast zijn; liggen er andere ruimteclaims en/of hoe groot is de kans dat die in de 

toekomst aan de orde zijn? 

4. Dubbelgebruik; de mate waarin de transferiumcapaciteit op niet-piekmomenten kan worden 

ingezet om bij te dragen aan het faciliteren van de parkeervraag van andere doelgroepen dan 

de binnenstadbezoeker. Voorwaarde is dat dit niet ten koste gaat van de primaire functie van 

de transferia, te weten binnenstadbezoekers en werkers in de binnenstad. Hierbij betreft het 

dus onder andere ook de mate waarin het transferium kan bijdragen aan het oplossen van de 

parkeerdruk van werknemers en studenten in Kruiskamp en Schutskamp. 

5. Milieu effecten; de effecten op het gebied van geluid en luchtkwaliteit op de directe omgeving, 

zowel van het transferium zelf als van het verkeer van en naar het transferium. 
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De scores zijn hieronder per locatie kwalitatief beschreven. 

 

1a. Graaf van Solmsweg zuid 

 

 
 

Deze locatie ligt dicht aan de ring/A59 en is dus goed te bereiken. Het natransport richting de 

binnenstad is zeer slecht, zowel voor de transferiumbus als voor de fiets, omdat de route lang is, 

over een bedrijfsterrein loopt en omdat er onvoldoende voorzieningen voor transferiumbus en fiets 

zijn om de binnenstad snel en veilig te bereiken.  

Deze locatie is in eigendom van de gemeente. De locatie heeft een bedrijfsbestemming, bedoeld 

voor zware bedrijvigheid. De locatie grenst aan de insteekhaven waar ook de BCT-terminal aan ligt. 

Een transferium op deze locatie gaat ten koste van het schaarse bestaande aanbod aan 

bedrijfsterrein dat geschikt is voor zwaardere bedrijvigheid. In ’s-Hertogenbosch is de Rietvelden 

het enige bedrijfsterrein naast de te ontwikkelen locatie Brand II aan het Maximakanaal welke enkel 

bedoeld is voor watergebonden bedrijvigheid. Bij een gebouwd transferium is wellicht niet het hele 

kavel nodig, maar het overgebleven perceel is dan beperkt waardoor de kans op afzetbaarheid 

t.b.v. bedrijvigheid erg klein wordt.  

Qua dubbelgebruik scoort deze locatie zeer slecht, omdat hij geen alternatief is voor andere 

gebruikers, ook niet voor werkers en studenten vanuit o.a. Paleiskwartier en Willemspoort. 

1a 

1b 
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De locatie ligt ver van de woonomgeving af, ingebed in een bedrijfsterrein waardoor milieuaspecten 

zoals geluid en luchtkwaliteit niet van invloed zijn. 

 

1.b Graaf van Solmsweg noord 

Deze locatie scoort vergelijkbaar met 1a op de verschillende criteria, met uitzondering van het 

criterium Planologie.  

De locatie heeft ook een bedrijfsbestemming bedoeld voor zware bedrijvigheid. Ook hier zou deze 

locatie  ten koste gaan van het schaarse bestaande aanbod aan bedrijfsterrein dat geschikt is voor 

zwaardere bedrijvigheid. Het is echter een smal en lang kavel, zodat het effect op Planologie wat 

minder nadelig is. De locatie is in eigendom van de gemeente. 

 

2. Zandzuigerstraat 

 

 
 

Deze locatie ligt wat verder van de ring/A59 maar is goed te bereiken. Het natransport richting de 

binnenstad is zeer slecht, zowel voor de transferiumbus als voor de fiets, omdat de route lang is, 

over een bedrijfsterrein loopt en omdat er onvoldoende voorzieningen voor transferiumbus en fiets 

zijn om de binnenstad snel en veilig te bereiken.  

De locatie is in gezamenlijk eigendom van de gemeente, Heineken en BOM. De locatie heeft een 

bedrijfsbestemming bedoeld voor zware (watergebonden) bedrijvigheid. De locatie grenst aan de 

Dieze. Een transferium op deze locatie gaat ten koste van het schaarse bestaande aanbod aan 

bedrijfsterrein dat geschikt is voor zwaardere bedrijvigheid. Daarbij maakt deze locatie onderdeel uit 

van een groter beschikbaar perceel. De beschikbaarheid van het totale perceel voor een grote 

2 
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afnemer, dat kansrijk is, komt hiermee onder druk. Daarnaast is de beschikbaarheid van dergelijke 

grote percelen in ‘s-Hertogenbosch beperkt. 

Qua dubbelgebruik scoort deze locatie zeer slecht, omdat hij geen alternatief is voor andere 

gebruikers, ook niet voor werkers en studenten vanuit o.a. Paleiskwartier en Willemspoort. 

De locatie ligt ver van de woonomgeving af, ingebed in een bedrijfsterrein waardoor milieuaspecten 

zoals geluid en luchtkwaliteit niet van invloed zijn. 

 

3. Michelinterrein 

 

 
 

Deze locatie ligt wat verder van de ring ’s-Hertogenbosch (A59 en Randweg) waardoor het 

voortransport slecht is. De locatie ligt te dicht in de stad. Het natransport richting de binnenstad is 

slecht voor de transferiumbus, maar zeer goed voor de fiets. Een duidelijke busroute richting 

binnenstad ontbreekt en er zijn onvoldoende voorzieningen voor de transferiumbus om de 

binnenstad snel en veilig te bereiken. Wat betreft natransport per fiets is er een duidelijke, snelle en 

veilige fietsroute richting binnenstad. 

De locatie is in eigendom van de gemeente. De locatie heeft een bedrijfsbestemming bedoeld voor 

lichtere bedrijvigheid omdat de locatie grenst aan de woonwijk Boschveld. Bij een gebouwd 

transferium is niet het hele kavel nodig, maar de overgebleven ruimte is dan beperkt waardoor de 

kans op afzetbaarheid door een mogelijk bedrijf kleiner wordt.  

Het terrein is nu tijdelijk in gebruik als parkeerterrein voor de Brabanthallen bij grote evenementen. 

Dit tijdelijk gebruik zal dan bij grote evenementen, die steeds vaker voorkomen, verplaatst moeten 

worden als ook het transferium ten volle wordt benut. Qua dubbelgebruik scoort deze locatie 

3 
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daarom slecht, ook al kan deze locatie een alternatief zijn voor werkers en studenten vanuit o.a. 

Paleiskwartier en Willemspoort. 

De locatie grenst aan de woonwijk Boschveld.  Milieuaspecten zoals geluid en luchtkwaliteit zullen 

bij zowel transferium als een bedrijfsbestemming aan de wettelijke normen moeten voldoen. 

Vandaar dat deze locatie acceptabel scoort op het gebied van milieu effecten. 

 

4.  Ertveld 

 

 
 

Deze locatie ligt ver van de ring ’s-Hertogenbosch (A59 en Randweg) waardoor het voortransport 

slecht is. De locatie ligt te dicht in de stad. Het natransport richting de binnenstad is zeer slecht voor 

transferiumbus en fiets. Een duidelijke bus- en fietsroute richting binnenstad ontbreekt en er zijn 

onvoldoende voorzieningen om de binnenstad snel en veilig te bereiken. 

De locatie is in eigendom van de gemeente. De locatie heeft een bedrijfsbestemming bedoeld voor 

zware bedrijvigheid. Het aanbod hiervan is schaars. De locatie ligt tussen de Dieze en de 

Parallelweg 2de fase, welke nu aangelegd wordt. In de toekomst zal het terrein zich ook meer als 

zichtlocatie manifesteren door de ligging aan deze Parallelweg. De locatie is niet groot. Een 

gebouwde parkeervoorziening zal zeker 5 lagen moeten worden, wil het op deze locatie goed 

passen.  

Qua dubbelgebruik scoort deze locatie acceptabel, omdat het wellicht een alternatief kan zijn voor 

andere gebruikers, zoals voor werkers en studenten vanuit o.a. Paleiskwartier en Willemspoort. 

De locatie ligt ver van de woonomgeving af, ingebed in een bedrijfsterrein waardoor milieuaspecten 

zoals geluid en luchtkwaliteit minder van invloed zijn. 

4 
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6. JBZ/ Deuteren 

 

 
 

De voorgestelde locatie ligt direct aan de ring/Randweg en is dus zeer goed te bereiken. Het 

natransport richting de binnenstad is goed. Voor zowel de transferiumbus als de fiets zijn er 

voldoende infrastructurele voorzieningen om de binnenstad snel en veilig te bereiken. Daarin is de 

laatste jaren ook geïnvesteerd. 

De locatie is in eigendom van de gemeente. De locatie heeft een Maatschappelijke bestemming 

waarin een transferium mogelijk is.  In de toekomst worden tot nu toe geen andere 

(maatschappelijke) functies voorzien op deze locatie. De locatie ligt binnen de grens van het 

stedelijk gebied. De inpassing van een transferium sluit aan op de Herijking Visie 2009.  

Qua dubbelgebruik scoort deze locatie goed, omdat het wellicht een alternatief kan zijn voor andere 

gebruikers, zoals voor werkers en studenten vanuit o.a. Paleiskwartier en Willemspoort en specifiek 

voor overlast van parkeerders vanuit het JBZ. 

De locatie ligt tussen het Jeroen Boschziekenhuis, de woonwagenlocatie en bebouwingslint aan de 

Deutersestraat. Milieuaspecten zoals geluid en luchtkwaliteit dienen bij zowel transferium als bij een 

4 

5 
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maatschappelijke bestemming aan de wettelijke normen te voldoen. Vandaar dat deze locatie 

acceptabel scoort op het gebied van milieu effecten.  

 

Hieronder zijn per locatie de totale conclusies opgenomen in een tabel. Hierbij is onderscheid 

gemaakt in de volgende scores: 

 Zeer slecht 

 Slecht 

 Acceptabel 

 Goed 

 Zeer goed 

 

 

 

Criteria 

 

1a en 1b Graaf 

van Solmsweg 

2 Zandzuigerstraat 3 Michelinterrein 4 Ertveld 5 JBZ/Deuteren 

1 Voortransport  

 

 

 

 

 

 

  

 

2 Natransport  
 
 
 

  bus fiets  

 

 

 

3 Planologie / 
Functioneel 
 

 

1a 

 

1b  

 

 

 

 

 

 

 

4 Dubbelgebruik   

 

 

  

 

 

 

 

 

5 Milieu effecten  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hoogachtend, 

De wethouder van o.a. Verkeer en Vervoer, 

 

 

 

 

A.J.M. van Son 
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Bijlagen: Kaart overzicht locaties 

 


