
 
Nieuwbouw Weener XL 

Presentatie Boschveldoverleg 

18 maart 2018 

 



Weener XL 

 

 

Pagina 2 



Weener XL 

  

Pagina 3 

 
 
   ruim   

  2000  
   mensen 

950 SW -medewerkers 100 mensen in 

werkervaringsplaatsen 

545 mensen met 

Loonkostensubsidie 
 
Waarvan                

65 mensen in Nieuw Beschut 

 

100  
mensen intern bij ‘aan de slag’ 
 
 

ongeveer 300 ambtenaren 

 

Ook participeren zo’n 700 mensen 

Als vrijwilliger, mantelzorger of via arbeidsmatige dagbesteding 
 

In ‘s-Hertogenbosch zitten ongeveer 3430 mensen in de bijstand 



Weener XL 

• Sociale werkvoorziening en sociale dienst; uitvoering 

participatiewet  

• 900 -1000 medewerkers op locatie: ca. 600-700 

medewerkers SW/participatiewet en ca. 300 ambtenaren 

 - beschut: binnen activiteiten zoals lichte sorteer – en  

 verpakkingsactiviteiten (snoepgoed, 

 wasgoed/washandjes) 

 - groen: onderhoud plantsoenen e.d. 

 - post en logistiek: inzamelen en bezorgen brieven, 

 documenten, pakjes (voornamelijk fiets en scooter). 
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Waarom locatie Michelinterrein? 

• 20 locaties onderzocht op basis van de volgende criteria: 

 - Grootte van het terrein. 

 - Goede verkeersontsluiting personeel, bezoekers, leveranciers 

 - Goede bereikbaarheid openbaar vervoer. 

 - Centrale ligging ivm vele klantcontacten. 

 - Staat van bebouwing indien locatie bebouwd is. 

 - Beschikbaarheid voor aankoop. 

 - Moet passen in bestemmingsplan. 

 

• 3 locaties geselecteerd: Michelin, EKP-terrein en huidige locatie WXL 

• EKP afgevallen niet beschikbaar. 

• Huidige locatie: in fasen afbreken/herbouwen, duurt veel langer en is 

duurder. 
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Locatie Michelinterrein 

• Project is een jaar geleden gestart met Programma van Eisen en 

Structuurontwerp. 

• Structuurontwerp is gemaakt door Tarra architecten en Hevo Advies 

en in feb 2019 afgerond. 

 

Uitgangspunten: 

• Stedenbouw: 

  - kans om terrein op te waarderen 

  - gebouw niet massief, geleding 

  - schaalverschillen 

  - publieke functies/ingang Oude Vlijmenseweg 

  - verdraaiing gebouw, niet parallel aan de weg 

  - vergroening gebouw en terrein 
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Locatie Michelinterrein 

• Milieu: 

 - geluid; geluidcontour is bepalend. 

 

• Bodem; grond schoon/geschikt tbv nieuw activiteit 

 

• Parkeren en verkeer; 

 - parkeren op eigen terrein en in zones 

 - geen ontsluiting terrein aan Oude Vlijmense weg, wel meerdere 

 ontsluitingen omliggende straten. 

 

• Duurzaamheid; hoog ambitieniveau 
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Ambities: 

 

Identiteit: Wij zijn WeenerXL. Hier wordt 

gewerkt. 

 

Routing en contact: Gastvrij en (sociaal) veilig 

 

Flexibiliteit: Toekomst- en dagbestendig. 

 

Duurzaamheid: Hoog ambitieniveau. 



Structuurontwerp 

Kantoor, productieruimten en magazijn 

 

Vloeroppervlakte ca. 13.200 m2: ca. 9000 m2 

productie en magazijn en ca. 4200 m2 kantoor. 
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GEBIED 

Oude Vlijmenseweg 

W E E N E R X L - ’ S H E R T O G E N B OS C H 

14 



20 40 0 

parkeerterrein west 

15 

pw  

fp  

bo  

kr  

lp 

parkeerterrein west  

fietsenstalling personeel  

buitenopslag 

kiss and ride  looppad 

stalling Weener XL 

hs  

bs  

fw  

wp 

huifstalling  

buitenstalling  fietsen 

Weener XL  

wasplaats 

parkeerterrein oost 

po  

kr  

ep  

fg 

parkeerterrein oost  

kiss and ride  entree 

plein 

fietsen gasten 
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laden en lossen 
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entree bezoekers 
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routing en contact 

transparant en ingedeeld op basis van activiteiten transparatie is belangrijk 

contact tussen binnen en buiten openheid plaza 

gescheiden verkeersstromen en goede verlichting usief bouwen, eenvoud 

laag groen geeft overzicht en veiligheid groen combineren met parkeren, liever nog groener 

transparant open en veilig 

R EF ER EN T I GE S S F EER EN B EL E V I N 

G 

2

1 



hier wordt gewerkt gastvrij en verrassend 

plaza; open, routing en contact hospitality concept; gastvrij en service 

plaza als bedrijfsverzamelgebouw / take me away inspirerend, out of the box; in your face 

groene binnentuinen spreken aan, zien dat er gewerkt wordt! 

productie en functionaliteit is belangrijk werken mag gezien worden 

identiteit 

R EF ER EN T I E S S F EER EN B EL E V I N 

G 

2

2 



Duurzaamheid  

• Duurzaamheid  is een breed begrip. Duurzaamheid omvat een grote 

diversiteit aan aspecten zoals energie, circulariteit, water, flora & fauna, 

gezondheid 

• WeenerXL stelt zich wat duurzaamheid betreft in relatie tot GPR gebouw 

de volgende ambities voor het project:  

• Totaalscore 8 of hoger waarbij de score op de afzonderlijke onderdelen 

niet lager dan 6 mag zijn. 

  - Energie 

  - Milieu  

  - Gezondheid  

  - Gebruikskwaliteit  

  - Toekomstwaarde 
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Duurzaamheid vervolg 

• Energie: energieneutraal en gasloos. Uitstekende isolatie, 

warmtepompen en PV-panelen. Toepassen koelwater Ertveltplas? 

• Milieu: MPG, circulair materiaal gebruik, natuurinclusief bouwen, 

vergroening, groene daken, waterhergebruik en infiltratie. 

• Gezondheid: Normstelling Gezonde kantoren 2018 (Platform Gezond 

binnenklimaat). Gaat verder dan arbo- en bouwnormering. Heeft 

betrekking op geluid, luchtkwaliteit, thermisch comfort, licht en visueel 

comfort. 

• Gebruikskwaliteit: Met name toegankelijkheid en sociale veiligheid. 

• Toekomstwaarde: Met name toekomstgerichte voorzieningen, flexibiliteit 

en belevingswaarde. 
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Planning 

• Het PvE is klaar en het structuurontwerp is in feb 2019 

afgerond. 

• Het voorontwerp, definitief ontwerp en technisch- en 

uitvoeringsgereed ontwerp zijn gepland voor de periode 

juni 2019 t/m feb 2020. 

• Bouw is voorzien in de periode mrt 2020 – nov 2021. 
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• Vragen? 
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Vragen 


