
De Gruyterkade
presentatie over de ambitie en visie



Ambitiekaart



Nieuwe ontwikkeling voor De Gruyterkade

BIM  |  MMB/provincie Noord-Brabant  |  Stichting VIBA-Expo

Toejuichen van ontmoeting en verbinding

De Gruyterkade
Voor wie:
•	 Ondernemers in De Gruyter Fabriek
•	 Kring vrienden van Den Bosch 
•	 Gruyterschuit, (watertaxi) 
•	 Heineken, Brabanthallen
•	 Gebruikers in de spoorzone

Doel van De Gruyterkade:
•	 creeren van een verbindings route in de 

spoorzone en verbeteren van de  
ruimtelijke kwaliteit

•	 Bezoekers bewust maken van het  
industreel erfgoed in Den Bosch

•	 Ontmoeten en verbinden van onderne-
mers DGF

Context
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Onze Visie

•	 Waarde voor de spoorzone
•	 Waarde voor alle ondernemers DGF
•	 Waarde voor de stakeholders
•	 Waarde voor en van de natuur /omgeving
•	 Waarde voor de toekomst

Een kade met waarden

Onze Ambitie

•	 Ontmoeting stimuleren
•	 Natuurlijke omgeving bevorderen
 - Passend in, en gebruik makend van 
   het landschap
•	 Flexibiliteit
 - Multifunctioneel gebruik
•	 Betaalbaar

Gebouw en omgeving voor 
ontmoeting en verbinding

Onze Maatregelen

De kade
•	 Autovrije omgeving
•	 Kade als verbinding
•	 Plaats voor ontmoeten
•	 Bouwen in en aan het landschap

De gebouwen
•	 Gebouwen behouden identiteit
•	 Vriendelijke uitstraling
•	 Multifunctioneel,	flexibiliteit
•	 Winter en zomer gebruik

De aanlegsteiger
•	 Aan en afmeren boten bezoekers
 - Kring vrienden van Den Bosch
 - Gruyterschuit
 - Watertaxi
 - Heineken
•	 Reagerend op het getij
•	 Inpassen in de omgeving

Onze Aanpak

•	 Behoud van en nieuw leven geven aan 
het erfgoed (huisjes,kade)

•	 Gruyterkade implementeren in de visie 
van de spoorzone

•	 Integrale aanpak in samenwerking met 
de stakeholders

 

Organisatie
•	 Visie voor de kade vormen in overeen-

stemming met de visie van de spoorzone
•	 Samenwerken met De kring vrienden van 

Den Bosch
•	 Samenwerken met de ondernemers van 

De Gruyter Fabriek
•	 Samenwerken met Heineken en  

Brabanthallen

Financiering 
•	 Investering van BIM
•	 Subsidie van de overheid (MMB)
•	 Slimme	financiering
 - samen met belanghebbende

Waar werken we aan
•	 Behoud en revitaliseren van industrieel  

erfgoed /leefruimte
 - Gashuisje en volthuisje
 - Kade en omgeving
•	 Aanlegsteiger voor bezoekers DGF



Visie stedelijk niveau





Strategie





Interview ondernemers



Ontwikkeling van de Gruyterkade 
 
Vragen over wat u vindt dat met de Gruyterkade zou moeten gebeuren.  
(kaart van de locatie bij de vragen houden) 
 
Naam:........................................................................................................................................................ 
Bedrijf:....................................................................................................................................................... 
 
 
1.  Gebruikt u de kade ooit? Zo ja, waarom en hoe vaak (seizoensgebonden)? 
 
 
 
2. Wat gebeurde er vroeger bij de kade? Wat herinnert u zich hier van? 
 
 
 
3. Zou u bepaalde vaste voorzieningen op de kade willen zien? Zoals zit meubilair etc.  
 
 
 
4. Wat is er nodig voor de invulling van de ruimtes? 
 
 
 
5. Ziet u andere ondernemers vaak? Zo nee, wilt u meer contact hebben met andere 
 ondernemers in De Gruyter Fabriek. Waar ontmoete u de de andere ondernemers voorheen? 
 
 
 
6. Op het moment staan het oude gashuisje en volthuisje leeg en staan er alleen maar bankjes 
 op de kade. Wat zou u persoonlijk met deze ruimtes willen doen? 
 
 
 
7.  Zou u de gebouwen willen beheren, schoonmaken etc.? Mits u er zelf gebruik van maakt. 
 
 
 
8. Zou u deze ruimtes het liefst commercieel geëxploiteerd zien? (verhuur) 
 
 
 
9. Zou u het interessant vinden om zelf mee te werken aan de inrichting van de kade (inclusief 
 gebouwen). Hiermee wordt bedoeld dat u uw product leent als inrichting van de 
 kade/gebouwen. Hiermee laat u aan uw mede ondernemers zien wat u doet. Een soort van 
 etalage van De Gruyter Fabriek.  
 
 
 



Collection of ideas from stakeholders
Stakeholders General concept Remark Gashuis

BIM
1. A gift for the entrepreneurs in Gruyter Fabriek
2. Not a commercial development
3. Make something nice for Gruyter Fabriek

Club house for the entrepreneurs 

MMB Make Gruyterkade an attractive link for Spoorzone

John Verdaasdonk
Comdec

1. A place for inspiration, relax
2. A place for interation for entrepreneurs
(Which are missed for Gruyter Fabrike)
3. Open, easy to access is the key-point

1. The development gives added value to Gruyter Fabriek (Uniek & 
identity: accessiable by boat, shared space)
2. Who is responsiable, how to make it accessible to all 
enyrepreneurs? ( A kade manger from BIM?)

not a lot of Deco, simple
big windows, keep origanl feeling

Albert Top
Crossmarks

A pop-up restaurant,
open in summer,5days/week,May-Sep
totally different atmosphere than GF/Brasserie
Relaxed meeting area (lunch time!)

1. How to run this restaurant? Crossmarks can do this!
(But semi-commercial way)

simple, mobiel kitchen, open for everyone

Other 
Ondernemers

Meet them in the BBQ(Kade) and GF

1. A place where you can do something for 
yourself. 
2. A kitchen
3. Shouldn’t be commercial, a place for all 
ondernemers!

Koen Geleijns Woonkamer van Gruyter Fabriek Refuse to take interview



Programma en missing links





Programma

Kadehuis Kanaalhuis

Identiteit

Volthuis Gashuis

Clubhuis / 
bar / keuken

Presentatie 
/ meeting / 
lounge / bar

Steiger / 
kade

Nieuwe entreeZomerhuis Alle seizoenen

Boot / fiets / lopen 

OfficieelOn officieel

Presentatie 
/ meeting / 
lounge / bar

Open voor iedereen geplande activiteiten
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De Gruyterkade visie





Het eerste concept





Kadehuis





















Kanaalhuis



















Steiger









Planning



PLANNING ONTWIKKELING GRUYTERKADE 2015
Week 31-8-2015 7-9-2015 14-9-2015 21-9-2015 28-9-2015 5-10-2015 12-10-2015 19-10-2015 26-10-2015 2-11-2015 9-11-2015 16-11-2015 23-11-2015 30-11-2015 7-12-2015 14-12-2015 21-12-2015

sept sept sept sept okt okt okt okt okt nov nov nov nov dec dec dec dec
Fase 1 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Opdracht fomulering /overleg opdracht Final
Invenatrisatie van het programma
Ambitie vorming (Ambitiekaart)
Concept vorming en schetsen
Ruimtelijke schetsen (gashuis,volthuis,steiger)
Voorbreiden en maken van huidige situatie tekening
Inventariatie van de constructie van de gebouwen
Inventariatie van de herstel en bouw kosten (calculatie)
PvE
Overleg concept ontwikkeling

Fase 2
Schetsontwerp ` `
Constructie gebouw (schetsontwerp)
Kosten calculatie (schetsontwerp)
Vergunningen check
Voorbreiden van de lijst van ondernemers (samenwerken)
Overleg schetsontwerp met Ondernemers commitie & de kringvrienden
Overleg schetsontwerp

Fase 3
Voorlopig ontwerp ` `
Constructie gebouw (voorlopig ontwerp)
Kosten calculatie (voorlopig ontwerp)
Installatie adviseur (voorlopig ontwerp)
Ondernemers benaderen m.b.t. interieur `
Overleg Voorlopigontwerp

Fase 4
Definitief ontwerp ` `
Constructie gebouw (definitief ontwerp)
Kosten caculatie (definitief ontwerp)
Installatie adviseur (definitief ontwerp)
Ondernemers benaderen voor interieur ` `
Voorberiden van de eind presentatie
Eind presentatie: definitief ontwerp



Bedankt voor uw aandacht

- Wie gaat het exploiteren?
- Openstelling
- Kunnen we verder in detail gaan?

Discussie punten




