
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Marktverkenning 
Zuid-Willemspark: Sluiswachterskade 

 

 

 
Van Veldekekade 35 

Van Veldekekade 591 
Gronden rondom de Lambooijbrug 

Gemeente ‘s-Hertogenbosch 



1. Inleiding  

 

Voor u ligt de marktverkenning met als doel inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor de invulling van  

de locatie ‘Sluiswachterskade’; Van Veldekekade 35 (het voormalige sluiswachtershuis), Van 

Veldekekade 591 en het terrein onder de Lambooijbrug in de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Met behulp 

van de kennis, expertise en ervaring die hiermee wordt opgehaald, wil de gemeente kijken wat qua 

beleid, visie en wet en regelgeving interessante mogelijkheden zijn voor een toekomstige invulling en 

exploitatie. Dit vormt vervolgens de basis voor de kaders voor een nog te formuleren uitvraag aan de 

markt.  

 

Wij vragen om op basis van de informatie in dit document een schriftelijke reactie te geven. 

Voorafgaand aan het indienen van reacties is er gelegenheid om vragen te stellen over dit document. 

U kunt uw vragen per mail richten aan sluiswachterskade@s-hertogenbosch.nl. Omgekeerd kan het 

zijn dat wij naar aanleiding van de gegeven schriftelijke reactie nog vragen hebben. Wij zullen u dan 

benaderen voor een nadere (waarschijnlijk mondelinge) toelichting. 

 

 

2. Aanleiding  

 

Het kanaal wordt een park: het Zuid-Willemspark. Een park dat de binnenstad met het buitengebied 

verbindt, van het Máximakanaal tot aan de Maas. Over de hele linie vertoont de Zuid-Willemsvaart 

een aaneenschakeling van gebieden met zeer uiteenlopende karakters: landelijk en stedelijk, natuur 

en cultuur, industrie en bedrijvigheid, wonen en werken, oud en nieuw. Al deze gebieden hebben de 

kwaliteiten van een park, elk met eigen ontwikkelingskansen voor de stad. In 2017 heeft de gemeente 

’s-Hertogenbosch een Inspiratiedocument voor het Zuid Willemspark vastgesteld “Zuid Willemspark; 

een nieuw park voor ’s-Hertogenbosch” (met een klik op deze link komt u bij het Inspiratiedocument op de webpagina 

van Zuid-Willemspark) 

 

 
   West                Midden   Oost 

 

Afbeelding 1: Deelgebieden Zuid-Willemspark. Gele stip geeft de locatie sluiswachterskade aan.  

 

Het park is opgesplitst in drie delen: Oost (Máximakanaal-Lambooijbrug), Midden (Lambooijbrug-

Ertveldplas) en West (Ertveldplas-Maas). In het deelgebied “Midden” liggen twee gebouwen van de 
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gemeente ’s-Hertogenbosch die op dit moment tijdelijk in gebruik gegeven zijn. Dit zijn de panden Van 

Veldekekade 35 (het Sluiswachtershuisje) en Van Veldekekade 591. Aan de tuin van het 

sluiswachtershuis grenst een gemeentelijk terrein dat onder de Lambooijbrug doorloopt en dat nu met 

hekken is omheind. We willen onderzoeken welke nieuwe invulling denkbaar is voor deze plek (beide 

panden met tuin én het aangrenzende terrein) en hoe een nieuwe invulling een bijdrage kan leveren 

aan het ontwikkelen van het Zuid-Willemspark. Deze marktverkenning is eigenlijk een vooronderzoek 

om te bepalen op welke wijze we in een volgende stap een passende en kansrijke marktuitvraag 

kunnen doen. Pas op dat moment zetten we de locatie dus echt in de markt. In het eerder genoemde 

Inspiratiedocument Zuid-Willemspark zijn ambities voor het gehele Zuid- Willemspark en eerste 

ideeën voor deze plek benoemd. Inspiratie document: Zuid-Willemspark 

 

 
Afbeelding 2: aanvliegfoto van het omheinde terrein, het Sluiswachtershuis (Van Veldekekade 35)  en Van Veldekekade 591 

 

  

35  
591 
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3. Huidige situatie  

 

 
Afbeelding 3: luchtfoto met gebouwen. De locatie Sluiswachterskade is rood aangegeven 

 

 

Afbeelding 4: luchtfoto ingezoomd op de locatie Sluiswachterskade  

 

De locatie is gelegen langs de Zuid-Willemsvaart, op de kruising van de Van Veldekekade en de 

Lambooijbrug, die de locatie bovenlangs kruist. De Zuid-Willemsvaart is hier iets smaller en dit is een 

zichtbare herinnering aan de geschiedenis van deze plek. Hier lag vroeger Sluis 1 met een 

bijbehorend sluiswachtershuis. Met de komst van Sluis 0 werd Sluis 1 in 1880 overbodig. In 1967 werd 

begonnen met de bouw van de Lambooijbrug en in 1970 werd de brug in gebruik genomen.  

 



Op dit moment wordt de ruimte onder de brug door de gemeente gebruikt als opslagplaats, 

watertankplaats voor stadsbeheer en als aanmeerplek voor binnenvaartschepen die hier hun auto aan 

land kunnen zetten. Van Veldekekade 35, het voormalige sluiswachtershuis heeft de status van een 

gemeentelijk monument. Dit pand wordt nu tijdelijk bewoond in de vorm van leegstandsbeheer (anti-

kraak). Het houten pand naast het sluiswachtershuis, Van Veldekekade 591, werd tot voor kort 

bewoond. Dat betrof een gedoogsituatie die al voor de overdracht van Rijkswaterstaat naar de 

gemeente bestond. Nu de bewoner is vertrokken, is de gemeente voornemens om dit gebouw en het 

bijbehorende schuurtje te slopen want een woonfunctie is hier in de toekomst niet wenselijk. Maar we 

staan ook open voor andere inzichten indien u denkt dat een ander gebruik van dit gebouw 

mogelijkheden biedt. Vooralsnog is hier op dit moment ook sprake van een antikraaksituatie.   

 

Het totale terrein is gemeentelijk eigendom en heeft een oppervlakte van circa 3.000 m2. De 

ontsluiting van het terrein is niet optimaal. Vanuit het Zuid-Willemspark is de wens om zo veel mogelijk 

direct langs de waterkant een doorlopende route te realiseren. Een tweede wens is een goede 

aansluiting van de omringende buurten met het Zuid-Willemspark. De verbindingen in beide richtingen 

(richting de buurt en langs het water) kunnen op deze plek flink verbeterd worden. Verder zien we 

kansen om op deze plek langs de Zuid-Willemsvaart de waterbeleving te vergroten. We zijn erg 

benieuwd naar concrete ideeën die hier invulling aan geven.  

 

Ten westen van de locatie wordt momenteel een procedure gevoerd voor het realiseren van circa 12 

ligplaatsen voor woonboten. De kade en de groenzone aan de zuidzijde van het kanaal blijven volledig 

openbaar toegankelijk in de plannen voor de woonbootlocaties. Op de locatie sluiswachterskade waar 

deze marktverkenning over gaat willen we hier op aansluiten. In de eerste helft van 2021 wordt het 

ontwerpbestemmingsplan voor de woonbootlocaties ter visie gelegd.  

 

   
Afbeelding 5 (links): Voorontwerp bestemmingsplan woonbootlocaties Van Veldekekade en Rosmalense Plas: 

stedenbouwkundige opzet en inrichting openbaar gebied. 

Afbeelding 6 (rechts): Voorontwerp bestemmingsplan woonbootlocaties Van Veldekekade en Rosmalense Plas. Eén van de 

ruimtelijke uitgangspunten voor de woonbootlocaties is de aansluiting op bestaand groen. De locatie Sluiswachterskade is rood 

aangegeven.  

 

Het sluiswachtershuis:  

Het pand uit omstreeks 1910-1915 was oorspronkelijk een sluiswachtershuis voor de uit 1825 

daterende Sluis 0. Na het tot stand komen van de Zuid-Willemsvaart in 1822-1826 is dit 

sluiswachtershuis samen met Sluis 1 als eerste sluis aangelegd op initiatief van koning Willem I. Bij de 

sluis concentreerde zich het laden en lossen. In het huis woonde de sluisknecht. 

De trapgevel met kruiskozijnen en houten paneelluiken geeft het pand een neo-renaissancistisch 

karakteristiek uiterlijk. In 1985 liet Rijkswaterstaat er een garage bij bouwen en in 1989 werd het pand 

uitgebreid ten behoeve van een douche. Het sluiswachterskade is een gemeentelijk monument van 

ongeveer 110 m2. Meer informatie kunt u vinden in de bouwtekening en in de redengevende 

omschrijving in de bijlagen.  

 

 



4. Uitgangspunten marktverkenning  

 

Wat zoeken we?  

- We streven naar een voorziening met een gastvrije uitstraling die past binnen het karakter en 

de uitstraling van de stad en een bijdrage levert aan de ambities van het Zuid-Willemspark:   

o We zoeken een publieksgerichte, bruisende invulling die een bijdrage levert aan het 

Zuid-Willemspark.  

o Water en park gerelateerde (recreatieve) functies hebben sterke voorkeur  

o Ontmoeten staat centraal bij een nieuwe invulling.   

o Een nieuwe invulling vormt een schakel in het Zuid-Willemspark die nieuwe 

verbindingen creëert: tussen activiteiten in het Zuid-Willemspark, met de omliggende 

buurten en vooral tussen mensen.  

o Samenwerkingen van meerdere partijen en functies en activiteiten die elkaar 

versterken binnen het Zuid-Willemspark is gewenst.  

o We zoeken een invulling die rekening houdt met de duurzaamheidsambities van de 

gemeente. Zie Nota duurzaamheid 

 

Waar moet rekening mee worden gehouden: 

- De oever moet vrij toegankelijk zijn zodat bezoekers van het Zuid-Willemspark langs het water 

kunnen fietsen, wandelen of verblijven.  

- Op dit moment wordt deze plek nog gebruikt als aanmeerplek voor beroepsvaart en als 

watertankplaats voor onderhoudsvoertuigen. Dat betekent dat de kade bereikbaar moet 

blijven voor het formaat van een forse vrachtwagen. Voor het beheer en onderhoud van het 

kanaal wil het Waterschap een zone van 5 meter direct langs het water vrijhouden.  

- We zoeken naar een nieuwe functionele invulling voor het monumentale sluiswachtershuis en 

een nieuw gebruik van de omringende gronden die bijdraagt aan het realiseren van het Zuid-

Willemspark. Grootschalige nieuwbouwvolumes vallen daar niet onder.  

- Het terrein en de opstal(len) blijven eigendom van de gemeente en de insteek is om bij de 

uitvraag in te zetten op verhuur van de locatie. De gemeente is voornemens opstallen van de 

Van Veldekekade 591 te slopen.  

 

 

5. Vragen ten behoeve van de marktverkenning  

 

a) Welk idee heeft u voor de invulling van de locatie Sluiswachterskade?  

b) Op welke doelgroep(en) is uw idee gericht? 

c) Hoe past dit idee bij de ambities van het Zuid-Willemspark?  

d) Hoe verhoudt uw idee zich tot de leefbaarheid en veiligheid van de omgeving?  Denk 

bijvoorbeeld beheer, parkeren, mogelijke overlast of toegevoegde waarde voor de omgeving. 

e) Welke visie heeft u t.a.v. de duurzaamheidsambities, denk hierbij onder andere aan het 

beperken van energieverbruik, het gebruik van duurzame energie, duurzaam 

materiaalgebruik, afvalbeperking, circulair bouwen, etc.  

f) Aan welke openingstijden denkt u? En is de beoogde invulling seizoensgebonden?  

g) Onder welke voorwaarden ziet u kansen om op deze locatie een initiatief/ invulling zelfstandig 

en kostendekkend te exploiteren? (bijvoorbeeld ten aanzien van de looptijd van de 

huurovereenkomst, hoogte huursom, eventuele voorzieningen, enz.) Welke risico’s spelen 

een rol t.a.v. de haalbaarheid van het idee en welke mogelijke oplossingen heeft u daarvoor in 

beeld? 

 

Wij verzoeken u om bovenstaande vragen schriftelijk te beantwoorden. Voor een goed beeld en 

vergelijkingskader vragen wij u zo concreet mogelijk te zijn in uw beantwoording van deze vragen. 

Ook vragen we u om op een schets globaal aan te geven hoe u het gehele terrein zou willen 

gebruiken. Dat hoeft nadrukkelijk geen professionele tekening te zijn, we hoeven alleen een globaal 
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beeld van uw idee te krijgen. U kunt ook denken aan een collage van beelden ter ondersteuning van 

uw idee. Daar stellen wij tegenover dat alle reacties vertrouwelijk worden behandeld en niet openbaar 

worden gemaakt. Het resultaat van de marktverkenning zal worden verwoord in algemene termen en 

geen details uit afzonderlijke reacties bevatten zonder toestemming van de bedenker. 

 

Indien we naar aanleiding van de gegeven schriftelijke reactie nog vragen hebben, kan het zijn dat we 

u nog benaderen voor een nadere mondelinge toelichting.  
 

6. Proces  

 

Met behulp van de creatieve ideeën, de kennis, expertise en ervaring die de marktverkenning 

oplevert, wil de gemeente kijken wat interessante en passende mogelijkheden kunnen zijn voor deze 

locatie. De input die wordt verkregen uit deze marktverkenning, wordt gebruikt om af te wegen wat 

qua beleid, visie en wet en regelgeving passende kaders zijn voor een uitvraag aan de markt. De 

volgende stappen zullen achtereenvolgens doorlopen worden.    

 

 
 

*  In deze fase  zal ook meer duidelijkheid gegeven worden over milieuaspecten, beleidsaspecten zoals het parkeerbeleid, 

waterschap eisen, verhuurvoorwaarden enzovoorts. Iedereen die gereageerd heeft op de marktverkenning zullen we informeren 

als de openbare uitvraag start.  

** De planning van deze fase is afhankelijk van de te doorlopen procedure en kan variëren van enkele maanden tot meer dan 

een jaar afhankelijk van het gewenste gebruik  

 

 

 

7. Praktische informatie marktverkenning  

 

- De marktverkenning is gestart op 15 december en loopt tot en met 1 februari 2021.  

 

- In verband met de corona-maatregelen maakt een bezichtiging van de locatie geen onderdeel 

uit van deze marktverkenning. Vanaf de stoep van de Lambooijbrug heeft u een goed zicht op 

de plek en kunt u de locatie overzien. Betreden van het terrein is niet toegestaan.  

marktverkenning december 2020 - 1 februari 2021

afweging gemeente en bepalen kaders vervolg  

uitvraag aan de markt *  voorjaar 2021 

keuze beoogde toekomstige invulling en te verhuren partij 

2e helft 2021 

omgevingsdialoog en planologische procedures ** 

realisatie idee



 

- Tot en met 10 januari kunt u schriftelijk vragen stellen door een mail te sturen naar 

sluiswachterskade@s-hertogenbosch.nl Alle vragen worden uiterlijk 15 januari tegelijkertijd 

rechtstreeks aan de vragensteller beantwoord. Antwoorden op algemene technische vragen 

worden (uiteraard geanonimiseerd) via de website beschikbaar gesteld voor alle 

geïnteresseerden op 15 januari 2021.   

 

- De marktverkenning eindigt op 1 februari 2021. Ideeën kunnen tot die datum schriftelijk 

ingediend worden bij de gemeente door een mail te sturen aan sluiswachterskade@s-

hertogenbosch.nl  

 

- In februari geven we u een globale reactie over het aantal ontvangen reacties en wanneer we 

verwachten met een algemene reactie op alle plannen te komen.   

 

 

Contact  

Mocht u naar aanleiding van deze marktverkenning vragen hebben dan kunt u contact opnemen met: 

sluiswachterskade@s-hertogenbosch.nl. I.v.m. met de maatregelen van het RIVM omtrent het 

coronavirus zullen we u zoveel mogelijk digitaal verder helpen.   

  

Ik hoop op inspirerende en kansrijke ideeën die ons op weg helpen om deze locatie een passende 

nieuwe invulling te geven die bijdraagt aan de ambities van het Zuid-Willemspark en daarbij ook de 

verbinding legt met de omliggende buurten. 

 

Ik zie uit naar uw ideeën! 

 

Mike van der Geld  

Wethouder. Portefeuille: Duurzaamheid, Leefomgeving en Cultuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen:  

- Luchtfoto 1-1000 

- Onderlegger 1-1000 formaat A3 en A4  

- Redengevende omschrijving gemeentelijk monument Van Veldekekade 35 

- Bouwtekening Van Veldekekade 35  

- Foto’s Sluiswachterskade vroeger en nu 
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