Quickscan Locaties Transferium West
Datum

6 april 2015

Doel
Doelgroep

Inventarisatie locaties en mogelijkheden per locatie in ’s-Hertogenbosch West t.b.v. een transferium.
Bezoekers aan de gemeente ’s-Hertogenbosch komende per auto uit westelijke richting.

Voorwoord
Deze quickscan is tot stand gekomen nadat het college van B&W op 11 maart 2015 haar voornemen voor de bouw van een transferium aan de
Deutersestraat kenbaar maakte aan de gemeenteraad. Omdat wij de sterke indruk hadden dat er diverse, meer geschikte en ook minder
schadelijke locaties in West zijn én omdat meten weten is, zijn wij gaan onderzoeken welke locaties in beeld kunnen zijn voor een transferium.
De vraag is: wat is een geschikte plek? Of: welk doel moet het transferium dienen? Dat een transferium heel nuttig is voor de bereikbaarheid
én de leefbaarheid van onze stad is duidelijk. Dat is elders in Nederland al bewezen en ook de huidige tijdelijke transferia in de stad laten dat
zien.
Het transferium in West, aan de Vlijmenseweg, moet verplaatst worden voor de doorontwikkeling van Willemspoort. Uitgaande van de
huidige groep gebruikers ligt een locatie in of nabij Willemspoort schijnbaar voor de hand. Behalve de bezoekers aan de binnenstad, maken
ook de medewerkers en gasten van de bedrijven en instellingen in en om Willemspoort en Paleiskwartier graag (maar ook oneigenlijk) gebruik
van dit transferium. Dat zou ook het geval zijn voor een nieuw transferium in deze omgeving, ware het niet dat deze zelfde bedrijven en
instellingen inmiddels hun eigen verantwoordelijkheid nemen en alternatieve mobiliteitsplannen ontwikkelen; ze zijn immers niet voor niets
gevestigd op loopafstand van uitstekende openbaar vervoersvoorzieningen. Hierdoor zal het gebruik van een transferium door deze
medewerkers en gasten aanzienlijk afnemen. De bestemming van de grootste gebruikersgroep zal daarom de binnenstad worden en daarmee
worden andere locaties dan de omgeving Willemspoort vergelijkbaar adequaat. Vragen die overblijven zijn dan nog: waar heeft een
transferium de meeste ruimte, de gunstigste ligging ten opzichte van de A59, de beste routing naar het centrum en de minst schadelijke
impact op mens en natuur?
In deze quickscan hebben we 10 potentiële locaties in West tegen elkaar afgewogen aan de hand van de belangrijkste meetbare feiten.
Wij verwachten de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch hiermee zodanig te informeren dat zij mede op basis hiervan een weloverwogen,
toekomstbestendige en toetsbare locatiekeuze kan maken. Wij wensen de raad hierbij veel wijsheid.

Deze quickscan is een gezamenlijk initiatief van en uitgevoerd door bewoners van de Deutersestraat, bewoners van de Oude Vlijmenseweg,
Wijkraad West, natuur- en milieuvereniging Het Groene Hart en De Honderd Morgen.
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1 = 600 auto’s v.v. per dag. 2 = één autokilometer is 0,025 gram fijnstof (cijfers EU). Groen = gunstig, roze = matig gunstig, rood = ongunstig.

Conclusies en aanbevelingen
Van alle beschreven locaties scoren twee locaties ronduit gunstig: de Graaf van Solmsweg en de Zandzuigerkade, waarbij beide locaties even
goed bereikbaar zijn vanaf de A59 en de Zandzuigerkade de snelste verbinding heeft naar het centrum van de stad per pendelbus.
Het meest ongunstig is de locatie aan de Deutersestraat aangezien hier de negatieve impact op mens en natuur (drukte van verkeer en
uitstoot van fijnstof bij cultuurhistorische woon- en natuurgebieden en zorgvoorzieningen) zeer groot is. Omdat deze locatie niet aanmerkelijk
gunstiger is voor wat betreft de reistijden ten opzichte van de A59 en ten opzichte van het centrum, is een keuze van een van deze locatie niet
te onderbouwen en zeer ongewenst vanwege de onomkeerbare schade aan de ruimte aldaar en vanwege het gebrek aan maatschappelijk
draagvlak. Voor de beide locaties aan de Treurenburg is er beperkt negatieve impact voor de wijk Hambaken en is de reisafstand vanuit het
westen aanzienlijk langer. Om deze reden verdienen ook deze locaties niet de voorkeur.
Aanbeveling 1: kies, vanwege weinig impact op de omgeving en gunstige ligging, voor een locatie nabij de Rietveldenweg, waarbij de
Zandzuigerkade de gunstigste optie is. Dit terrein van meer dan 2 hectare biedt ruimte voor 1100 auto’s op het maaiveld zonder de hoogte in
te hoeven gaan. Dit betekent een aanzienlijk financieel voordeel. Het terrein is bovendien eigendom van de gemeente en ligt nu braak; einde
2015 kan de feestelijke opening van het transferium plaatsvinden. Indien in de toekomst uitbreiding nodig is, dan is er de mogelijkheid om het
te koop zijnde naastliggende terrein aan te schaffen. Indien in de toekomst bereikbaarheid van het centrum via het water door de raad
kansrijk wordt geacht, dan biedt deze locatie ook een uitstekende aanlegplaats voor een waterbus of -taxi.
Aanbeveling 2: help de bedrijven en de instellingen in Willemspoort en Paleiskwartier op ‘eigen bodem’ met voorzieningen. Dan kan door hen
te helpen bij de totstandkoming van hun mobiliteitsplannen; ze zijn immers niet voor niets gevestigd naast uitstekende openbaar
vervoersvoorzieningen. Enkele organisaties, waaronder JBZ, nemen op dit moment hun verantwoordelijkheid hiervoor al. Indien eventueel
nog aanvullende parkeervoorzieningen nodig zijn, dan is de ruimte onder de Hofvijver beschikbaar voor werknemers en gasten van de
bedrijven en organisaties, precies zoals ook de Paleiskwartiergarage onder het waterbassin is gebouwd. Door de inrichting van bijvoorbeeld de
Zandzuigerkade als transferium is er voldoende financiële ruimte voor een garage onder de Hofvijver. Daarnaast is het, mocht het nodig zijn, in
deze tijd ook zeer gepast de bedrijven en instellingen ter plaatse te vragen mee te betalen aan de oplossing van hun eigen
parkeerplaatsentekort.
Aanbeveling 3: vraag het college om, op basis van duidelijke ruimtelijke kaders, een toekomstbestendige visie op transferia in de stad te
maken. Immers, één zwaluw maakt nog geen zomer, één transferium maakt geen optimaal bereikbare stad. Laat daarbij onderzoeken, vanuit
kostenefficiëntie, met welke minimale hoeveelheid transferia de stad kan worden bediend, waarbij bundeling van herkomst mogelijk moet
zijn. Laat dus onderzoeken of verkeer vanuit westelijke en noordelijke richting is te bundelen en verkeer vanuit zuidelijke en oostelijke richting.

Locatie 1

Graaf van Solmsweg

Locatie
Oppervlak
Eigendom
Bestemming
Omgeving
Mens en natuur
Reistijd Vlijmen - transferium
Reistijd Hedel - transferium
Reistijd vanaf A59 - transferium
Reistijd bus naar voorzijde station
Autokilometers langs woonwijken (v.v.)
Fijnstofuitstoot langs woonwijken (v.v.)
Mogelijkheden medegebruik
Combinatie watervervoer mogelijkheden

Nabij afslag 46 Engelen/Rietvelden
25.562 m2
Gemeente ’s-Hertogenbosch
Bedrijventerrein
Snelweg, bedrijven en de Dieze
Geen woon- of natuurgebied
7 minuten (5,3 km)
11 minuten (13,2 km)
2 minuten (1,4 km)
8 minuten (5 km)
0 autokilometers
0 gram
Bij grote evenementen is een stop bij de Brabanthallen mogelijk
12 minuten, incl. af- en aanmeren naar de ZWV (GZG)

Locatie 2

Zandzuigerkade

Locatie
Oppervlak
Eigendom
Bestemming
Omgeving
Mens en natuur
Reistijd Vlijmen - transferium
Reistijd Hedel - transferium
Reistijd vanaf A59 - transferium
Reistijd bus naar voorzijde station
Autokilometers langs woonwijken (v.v.)
Fijnstofuitstoot langs woonwijken (v.v.)
Mogelijkheden medegebruik
Combinatie watervervoer mogelijkheden

Zijstraat Zandzuigerstraat, naast Ertveldplas
20.987 m2 (uit te breiden met 24.615 van Heineken, staat te koop)
Gemeente ’s-Hertogenbosch
Bedrijventerrein
Bedrijvigheid, Ertveldplas
Geen woongebied. Natuur van de Ertveldplas
8 minuten (5,7 km)
11 minuten (9,8 km)
4 minuten (2 km)
5 minuten (2,7 km)
0 autokilometers
0 gram
Op loopafstand van de Brabanthallen
10 minuten, incl. af- en aanmeren naar de ZWV (GZG)

Locatie 3

Pomphoekweg – Moermanstraat

Locatie
Oppervlak
Eigendom
Bestemming
Omgeving
Mens en natuur
Reistijd Vlijmen - transferium
Reistijd Hedel - transferium
Reistijd vanaf A59 - transferium
Reistijd bus naar voorzijde station
Autokilometers langs woonwijken (v.v.)
Fijnstofuitstoot langs woonwijken (v.v.)
Mogelijkheden medegebruik
Combinatie watervervoer mogelijkheden

Zijstraat Rietveldenweg, naast de Makro
10.893 m2
Ca. 50% gemeente ’s-Hertogenbosch, ca. 50% Interpharm
Bedrijventerrein
Bedrijvigheid
Geen woon- en natuurgebied
7 minuten (5,5 km)
13 minuten (14,2 km)
3 minuten (1,8 km)
6 minuten (3,6 km)
0 autokilometers
0 gram
In de nabijheid van de Brabanthallen
Geen

Locatie 4

Koenendelseweg

Locatie
Oppervlak
Eigendom
Bestemming
Omgeving
Mens en natuur
Reistijd Vlijmen - transferium
Reistijd Hedel - transferium
Reistijd vanaf A59 - transferium
Reistijd bus naar voorzijde station
Autokilometers langs woonwijken (v.v.)
Fijnstofuitstoot langs woonwijken (v.v.)
Mogelijkheden medegebruik
Combinatie watervervoer mogelijkheden

Zijstraat Oude Vlijmenseweg, voormalige Montagehal Michelin*
25.023 m2
Michelin (staat te koop)
Bedrijventerrein
Bedrijvigheid, sportvelden
Geen woon- en natuurgebied, wel sportvelden
8 minuten (5,9 km)
13 minuten (14,5 km)
3 minuten (2,1 km)
5 minuten (3 km)
0 autokilometers
0 gram
In de nabijheid van de Brabanthallen
Geen
* Aanwezige bedrijfshal is om te bouwen tot transferium.

Locatie 5

Michelin-terrein

Locatie
Oppervlak
Eigendom
Bestemming
Omgeving
Mens en natuur
Reistijd Vlijmen - transferium
Reistijd Hedel - transferium
Reistijd vanaf A59 - transferium
Reistijd bus naar voorzijde station
Autokilometers langs woonwijken (uitgaande van 600 auto’s v.v. per dag).
Fijnstofuitstoot langs woonwijken (uitgaande van 600 auto’s v.v. per dag).
Mogelijkheden medegebruik
Combinatie watervervoer mogelijkheden

Oude Vlijmenseweg, Michelin-terrein
34.027 m2
Michelin (staat te koop)
Bedrijventerrein
Bedrijvigheid, sportvelden
Geen woon- en natuurgebied, wel sportvelden
8 minuten (6,6 km)
13 minuten (14,5 km)
4 minuten (2,9 km)
3 minuten (2,1 km)
120 autokilometers.(2 woonhuizen)
1,1 kg per jaar
In de nabijheid van de Brabanthallen
12 minuten, incl. af- en aanmeren naar de ZWV (GZG)

Locatie 6

Brabanthallen

Locatie
Oppervlak
Eigendom
Bestemming
Omgeving
Mens en natuur
Reistijd Vlijmen - transferium
Reistijd Hedel - transferium
Reistijd vanaf A59 - transferium
Reistijd bus naar voorzijde station
Autokilometers langs woonwijken (uitgaande van 600 auto’s v.v. per dag).
Fijnstofuitstoot langs woonwijken (uitgaande van 600 auto’s v.v. per dag).
Mogelijkheden medegebruik
Combinatie watervervoer mogelijkheden

Diezekade. Parkeerterrein achter de Brabanthallen
38.050 m2
M.E.I. (Maatschappij tot Exploitatie Industriegebouwen)
Gemengd
Congres- evenementenhal, bedrijvigheid
Geen woon- en natuurgebied
9 minuten (6,7 km)
11 minuten (8,4 km)
4 minuten (2,9 km)
2,5 minuten (1,65 km)
0 autokilometers
0 gram
Naast de Brabanthallen
6 minuten, incl. af- en aanmeren naar de ZWV (GZG)

Locatie 7

Treurenburg, nabij afvalstoffendienst

Locatie
Oppervlak
Eigendom
Bestemming
Omgeving
Mens en natuur
Reistijd Vlijmen - transferium
Reistijd Hedel - transferium
Reistijd vanaf A59 - transferium
Reistijd bus naar voorzijde station
Autokilometers langs woonwijken (uitgaande van 600 auto’s per dag). (v.v.)
Fijnstofuitstoot langs woonwijken (uitgaande van 600 auto’s per dag). (v.v.)
Mogelijkheden medegebruik
Combinatie watervervoer mogelijkheden

Aan de Treurenburg, naast afvalstoffendienst
Ca 6000 m2
Gemeente ’s-Hertogenbosch
Gemengd
Congres- evenementenhal, bedrijvigheid
Geen woon- en natuurgebied
9 minuten (9,3 km)
10 minuten (9 km)
3 minuten (3,1 km)
6 minuten (4,6 km)
720 autokilometers.(Muziekinstrumentenbuurt in de Hambaken)
6,6 kg per jaar (Muziekinstrumentenbuurt in de Hambaken)
Geen
Geen

Locatie 8

Treurenburg, nabij Sluisweg

Locatie
Oppervlak
Eigendom
Bestemming
Omgeving
Mens en natuur
Reistijd Vlijmen - transferium
Reistijd Hedel - transferium
Reistijd vanaf A59 - transferium
Reistijd bus naar voorzijde station
Autokilometers langs woonwijken (uitgaande van 600 auto’s v.v. per dag).
Fijnstofuitstoot langs woonwijken (uitgaande van 600 auto’s v.v. per dag).
Mogelijkheden medegebruik
Combinatie watervervoer mogelijkheden

Aan de Treurenburg
Ca. 6000 m2
Gemeente ’s-Hertogenbosch
Bedrijventerrein
Bedrijvigheid
Geen woon- en natuurgebied
10 minuten (10,2 km)
4 minuten (2,9 km)
4 minuten (3,9 km)
7 minuten (5,4 km)
720 autokilometers. (Muziekinstrumentenbuurt in de Hambaken)
6,6 kg per jaar (Muziekinstrumentenbuurt in de Hambaken)
Geen
Geen

Locatie 9

Maaspoortweg

Locatie
Oppervlak
Eigendom
Bestemming
Omgeving
Mens en natuur
Reistijd Vlijmen - transferium
Reistijd Hedel - transferium
Reistijd vanaf A59 - transferium
Reistijd bus naar voorzijde station
Autokilometers langs woonwijken (uitgaande van 600 auto’s v.v. per dag).
Fijnstofuitstoot langs woonwijken (uitgaande van 600 auto’s v.v. per dag).
Mogelijkheden medegebruik
Combinatie watervervoer mogelijkheden

Maaspoortweg
Ca. 25.000 m2
Omron
Bedrijventerrein
Bedrijvigheid
Geen woon- en natuurgebied
6 minuten (6,9 km)
8 minuten (6,8 km)
2 minuten (1,1 km)
6 minuten (3,7 km)
0 autokilometers
0 gram
Geen
Geen

Locatie 10

Deutersestraat

Locatie
Oppervlak
Eigendom
Bestemming
Omgeving
Mens en natuur
Reistijd Vlijmen - transferium
Reistijd Hedel - transferium
Reistijd vanaf A59 - transferium
Reistijd bus naar voorzijde station
Autokilometers langs woonwijken (uitgaande van 600 auto’s v.v. per dag).
Fijnstofuitstoot langs woonwijken (uitgaande van 600 auto’s v.v. per dag).
Mogelijkheden medegebruik
Combinatie watervervoer mogelijkheden

Deutersestraat, nabij Jeroen Bosch Ziekenhuis
20.098 m2
Gemeente ’s-Hertogenbosch
Maatschappelijk
Woonfunctie, recreatiefunctie, zorgfuncties JBZ
Bij natuurgebied, historische lintbebouwing, volkstuinen
6 minuten (4,8 km)
13 minuten (15,9 km)
3 minuten (2,8 km)
5 minuten (3,1 km)
2400 km (Kruiskamp, Schutskamp en Deutersestraat)
22 kg (Kruiskamp, Schutskamp en Deutersestraat)
Personeel JBZ
Geen

