
HilberinkboscH arcHitecten
Wamberg 5 - 5258sM - berlicum
t.073-6900136 - hetburo@hb-a.nl

A4 volgvel liggend def 135 gram.indd   1 02-10-2008   12:12:06

230        Stedelijk groen    ‘s-Hertogenbosch



Stedelijk groen

De binnenstad van ‘s-Hertogenbosch kent vele 

bijzondere plekken. Op een daarvan, waarbij het riviertje 

de Binnendieze dwars door de achtertuin loopt, is dit 

monumentale herenhuis gelegen. Het herenhuis uit 

de 18e eeuw wordt in het begin van de 20e eeuw flink 

verbouwd en door een tussendeur verbonden met het 

buurpand. Hierdoor kunnen de twee gezinnen, broers 

van elkaar, contact met elkaar houden. Typisch aan 

het pand is de L-vormige plattegrond met een breed 

front aan de straat en een smalle aansluiting aan de 

tuinzijde. Vervolgens wordt het pand voor diverse 

soorten bewoningen aangepast en gebruikt, onder 

andere als logiesruimte voor verpleegsters en dokters 

om uiteindelijk als kantoorpand te worden ingericht. 

Veranderingen in gebruik hebben de hoofdstructuur 

van het pand wonderlijk genoeg nooit aangetast: achter 

de voordeur bevindt zich een statige hal met luie trap 

die de drie verdiepingen met elkaar verbindt en van 

waaruit grote hoge kamers ontsloten zijn. Wel hebben 

de interne verbouwingen veroorzaakt dat het pand 

niet meteen als woonhuis geschikt is, zo ontbreken 

een keukenruimte en badkamer. De kamers aan de 

straatgevel zijn hoog en ruim maar hebben enkel hoge 

ramen op het noorden waardoor ze koel en donker 

aanvoelen. Als ontwerpopgave is de statigheid van het 

pand als uitgangspunt genomen waarbij toetreding van 

meer zon en het creëren van ruimtelijke verbindingen 

tussen de vertrekken het doel is van de verbouwing. De 

trap naar het souterrain is verplaatst naar de hoofdentree 

zodat het meer verbonden is met het huis. Daarnaast 

heeft elke kamer een eigen duidelijke functie gekregen: 

keuken, eetkamer, woonkamer, badkamer, atelier 

of slaapkamer. Grote stalen binnenpuien van bijna 4 

meter hoog zorgen tussen de kamers voor doorzichten 

en dat het licht vanuit de aangrenzende ruimtes naar 

binnen valt. De voorheen besloten ruimtes openen 

zich door deze ingrepen naar elkaar waardoor de hele 

ruimtebeleving dynamisch is geworden. De bestaande 

kamers en suite zijn ingericht voor functies die een 

directe relatie met elkaar hebben. Zo is de keuken aan 

de voorzijde van de bel etage geplaatst en verbindt een 

nieuwe open keukenkast met schuifdeuren de keuken 

met de eetkamer. Op de eerste verdieping is de grote 

hoofdslaapkamer verbonden met de badkamer waar op 

een verhoogd marmeren tapijt een los bad en een glazen 

doucheruimte zijn geplaatst. De derde verdieping is 

helemaal ingericht als slaapverdieping waarbij een nieuw, 

klein stalen raampje in de grootste slaapkamer maakt dat 

er ook direct zonlicht in deze kamer valt en je tot aan de 

kerktoren van Vught weg kan kijken. Aan de achterzijde 

van de woning is het bestaande terras vergroot. Een 

nieuwe stalen trap zorgt voor een directe verbinding met 

de beschutte binnenstadstuin. Zittend op het verhoogde 

terras kijk je uit over de tuin en hoor je de stemmen uit 

de rondvaartbootjes die in de smalle gracht onder het 

bruggetje in de tuin door varen.
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vergroot terras met nieuw stalen hekwerk en trap

LEGENDA

1      hal
2      fitnessruimte met sauna
3      werkruimte
4      wasruimte
5      berging
6      installatieruimte
7      tuin
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souterrain  bestaande situatie

souterrain nieuwe situatie
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bel etage bestaande situatie

bel etage nieuwe situatie

LEGENDA

1      entree
2      hal
3      leeskamer met haard
4      eetkamer
5      keuken
6      zitkamer
7      toilet
8      terras
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entree met trap naar bel etage en souterrain
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eetkamer in verbinding met de keuken



stalen puien zijn in maat afgeleid van de ramen in de voorgevelkeuken met uitzicht op het stadsleven



doorgang in de nieuwe keukenkast naar de eetkamervrijstaand marmeren keukenblok in keuken



gerestaureerd trappenhuis met doorzicht naar de zitkamernieuwe stalen puien zorgen voor een visuele verbinding tussen hal- keuken- zitkamer



eerste verdieping bestaande situatie

eerste verdieping nieuwe situatie

LEGENDA

1      hal
2      kleedkamer
3      slaapkamer
4      badkamer
5      atelier met doekenkast 4
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slaapkamer met en suite deuren verbonden met de badkamer
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verhoogd marmeren plateau met vrijstaande douche en bad tweede verdieping nieuwe situatie
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LEGENDA

1      trappenhuis
2      hal
3      slaapkamer
4      bergruimte
5      badkamer

tweede verdieping bestaande situatie
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