
S H YA M  K H A N D E K A R



1. Eerste groeistadia van een zich in het 
oorspronkelijke landschap nestelende 
stad.

2. De uitbreidende stad vernietigt in 
toenemende mate zijn natuurlijke 
omgeving. Tegelijkertijd blijven 
onderdelen van het stedelijk weefsel 
onderbenut of raken in verval.

3. Ondanks de beschikbaarheid van 
onderbenutte en vervallen gebieden 
gaat de stadsuitbreiding aan de randen 
door, met toenemende schade voor de 
omringende natuur. 

4. Stedelijke herontwikkeling en 
opwaardering van de onderbenutte 
en vervallen delen van de stad kan 
aantasting van het omringende landschap 
helpen terugdringen en de leefbaarheid 
helpen vergroten.

HERONTWIKKELING ALS GOUDMIJN



Bergoss, Oss

Nirlon Campus, Mumbai

Monnikenhuizen, Arnhem

Dikkers, Hengelo

Alembic City, Vadodara

Coevorden



Kaart die de locatie van het Paleiskwartier in de 
stad‘s- Hertogenbosch aangeeft 

• Station
1   City / Binnenstad
2   La Gare
3   Paleiskwartier

1
2

3

Historische kaart van ‘s-Hertogenbosch De beroemde Sint-Janskathedraal in de historische stad



Het exterieur en het interieur van industriele gebouwen in 
Wolfsdonken met een foto van een woonblok in de noord-
westelijke hoek. Dit woonblok is behouden.

OPKOMST EN NEERGANG VAN WOLFSDONKEN



A journey of a thousand miles 
begins with a single step 
 LAO TZE



Luchtfoto van het oude spoorstation en omgeving in de jaren’80. Aan de overkant van de spoorlijn is het bedrijventerrein Wolfsdonken 
zichtbaar. 

Schetsen door de auteur die de ontwerp-studies laten zien voor het 
stationscomplex en de strategie weergeven voor het creëren van 
een verhoogde voetgangersverbinding tussen Wolfsdonken en de 
historische binnenstad.



Hoofdingang naar het nieuwe spoorstation (links) en een foto van de loopbrug (rechts).



Foto’s van de heropleving van het stedelijk leven in de 
Leeghwaterlaan, de hoofdstraat die leidt naar het spoorstation

Het primaat van de openbare ruimte en het bijbehorende netwerk van openbare straten en pleinen werden in schetsen vastgelegd

Foto van de eerste ruwe maquette van La Gare (boven)



Foto’s die de historische ambiance van de architectuur van de Belgische architect Charles Vandenhove illustreren

De grote binnenplaats van het Paleis van Justitie met een diagonale voetgangersroute 
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B.V.Ontwikkelingsmaatschappij 
Paleiskwartier

NICK DE BOER
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Supervisor (1995-2019) 

PETER JACOBS
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Bewoner (tot 2020 Voorzitter van de 
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ESTHER VAN DER VEER

Makelaar onroerend goed,  
sinds 1998
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Manager Openbare Ruimte, 
Gemeente ‘s-Hertogenbosch



Conceptschetsen die het hergebruik 
van de orthogonale grid van het oude 
bedrijvenpark (luchtfoto) en het idee van 
de centrale openbare ruimten aangeven.

PALEISKWARTIER VERBEELDEN



Tekening van de plattegrond die het concept aangeeft van de grote 
openbare ruimte in het hart van het Paleiskwartier met een reeks 
van vrijstaande gebouwen (in rood) en een reeks van randblokken 
die de ruimte begrenzen.
Doorsnedes die de ideeën voor de verschillende straten en 
planranden aangeven.



Fragmenten van tekeningen uit het document 
dat de uitwerking van het landschapsontwerp 
van openbare ruimtes aangeeft.



Op deze in 2007 genomen luchtfoto van Paleiskwartier zijn gedeelten van het gebied duidelijk nog altijd in gebruik als bedrijfsterrein. 



Schematische tekeningen die illustreren hoe de Paleisbrug een 
strategische verbinding werd met de historische binnenstad aan 
de oostzijde van het spoor.

Luchtfoto van het Paleiskwartier die de situatie aangeeft voordat de zuidelijke voetgangersverbinding over de spoorlijnen gebouwd werd.

HERONTWERP VAN HET ZUIDELIJK DEEL



Situatietekening (boven) en 
conceptschetsen in 4 stappen 
die aangeven hoe bij het 
herontwerpen van het zuidelijke 
deel van Paleiskwartier de 
volle potentie van de nieuwe 
voetgangersverbinding is 
gerealiseerd.



Schetsen door de auteur die de mogelijkheid aangeven 
van het hergebruik van de oude fabriekshal.

Situatietekening die het ontwerp aan het 
eind van het proces van herontwikkeling van 
Paleiskwartier verbeeldt.





Tekeningen die aangeven hoe de 
ontwerprichtlijnen voor architectuur 
voortbouwden op de morfologie van de 
bebouwing.

RICHTLIJNEN VOOR ARCHITECTUUR



Tekeningen die aangeven hoe de 
ontwerprichtlijnen voor architectuur 
voortbouwden op de morfologie van 
bebouwing.
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De complexiteit van een 
stedelijke context is verkregen 
door meerdere architecten de 
verschillende gebouwen te laten 
ontwerpen.

  Derks.Stevens
  Derks.Stevens
  Khandekar
  Charles Vandenhove
  Lensink
  Magis
  Vera Yanovshtchinsky
  VMX
  Antoon Becker
  Stefan Ritzen

  Khandekar Stadsontwerp
 BDP Architects
 Baumschlager Eberle Architekten
 Ralph Erskine
 Mulleners + Mulleners
 INBO
 Marius van den Wildenberg 
 Adolfo Natalini Architetto
 Architecten Cie
 Paul Hooper Architects
  HP Architecten.
  Benthem Crouwel Architects
 Hilberink Bosch Architecten
 PBV Architecten
 Studio Herman Hertzberger
 NOAHH
 KenK Architecten
 LEVS Architecten
 Benthem Crouwel Architects
 Architectenbureau Ritzen
 Architectenbureau Ritzen
 DP6 Architectuurstudio



Het 400 meter lange waterbassin is in feite het dak van een tweelaagse parkeergarage.



Schematische tekeningen die aangeven 
hoe het ondiepe waterbassin gebruikt 
wordt om zonnewarmte op te vangen 
en voor later hergebruik in diepe 
ondergrondse waterreservoirs op te slaan.



De ontwerprichtlijnen werden door verschillende architecten op uiteenlopende manieren vertaald om verscheidenheid van architectuur te creëren.



Ook de binnentuinen van de gesloten bouwblokken hebben elk hun eigen interpretatie.



Door zijn iconische architectuur, zich herhalende gebogen vormen en weerspiegeling in het water zorgt het Armada complex voor een markante herkenbaarheid van Paleiskwartier.



Sfeerbeeld van het noordelijke eind van het centrale waterbassin op een koude winteravond.



Voor bezoeker die vanuit de binnenstad via de Paleisbrug 
komen, markeert de Jheronimus toren het moment van 
aankomst in het Paleiskwartier (boven). De houten luifel met 
glas fungeert als schakel naar de openbare ruimte, maar doet 
ook dienst om de windval van de toren te breken.



Fotos van het interieur, het exterieur en details waarin te zien is hoe HP Architecten delen van de oude structurele elementen zichtbaar hebben gemaakt.



Straatbeelden van het getrapte Belvédère-gebouw. Luchtfoto’s die de gefaseerde bouw van het blok aangeven.



Schets van de auteur die de ingewikkeldheid van het 
uiteindelijk niet volledig gerealiseerde oorspronkelijke 
ontwerp laat zien(boven links). Fotos van het blok zoals 
het feitelijk nu gebouwd wordt.



Beelden van de Paleisbrug, de voet - 
en fietsverbinding over het spoor.





Foto van een evenement dat recentelijk werd gehouden op het tot nog toe onbebouwde 
terrein aan de noordzijde van de vijver. 

Een tekening van het project Terrazzo dat straks de zuidelijke rand van de ruimte 
rondom de vijver zal bepalen

 Impressie van het stedelijk blok aan de noordzijde van de vijver en van de campus van de Hogeschool Avans, zoals gezien vanaf de Onderwijsboulevard- beide nog in ontwerpfase.





Viering van de start van de bouw een nieuw blok samen met de toekomstige bewoners.



TIJDLIJNEN & MIJLPALEN
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1. Duurzaamheid door herontwikkeling 

2. Een locatiespecifiek bedrijfsmodel 

3. Effectieve communicatie van het ontwerp 

4. Voorspelbaarheid en flexibiliteit in balans houden 

5. Evenwicht tussen architecturale diversiteit en afstemming 

6. Synergie met de omgeving 

7. Improviserend ontwerpen 

8. Continuïteit van het team 

9. Bewaking van de ontwerpconsistentie 

10. Effectieve merknaam

Deze slotbeschouwing geeft een overzicht van de belangrijkste inzichten die het 

Paleiskwartier-project heeft opgeleverd. Wat kunnen de geboekte successen en 

tekortkomingen ons leren?



Luchtfoto (2020) van het Paleiskwartier in zijn bredere context.
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