
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

Project 179
Huize Vreeburg
Dorpsstraat 66, Rosmalen

Oprachtgever: 

SonderJansen, Rosmalen

april 2011 - maart 2014

Landschapsarchitect: Anne Laansma, Esch

Ontwerp tafels: Roderick Vos, ‘s-Hertogenbosch

Fotograaf: René de Wit, Breda



optimaal genoten kan worden van het omringende groen. 

Houten panelen verbergen de deur en raamopeningen en geven 

beschutting voor de werkplekken. 

Om directe zoninstraling en opwarming in de zomer zoveel 

mogelijk te voorkomen, kraagt het dak ver uit over de gebogen 

glaswanden. De grootte van de overstek loopt mee met de zon, 

is groot op het zuiden en klein op het noorden. Ook de afmeting 

van de houten kolommen volgt de lijn van de overstek. 

Het glazen paviljoen is door een gemetselde gang verbonden 

met het bestaande huis, waarbij gang en huis door een klein 

glazen tussenlid los van elkaar worden gehouden. De gang, 

tevens archiefruimte, is als intermediair vormgegeven, donker 

met sporadisch zicht op de tuin. Een groot raam in de gesloten 

straatgevel, geeft weer even zicht op de drukke buitenwereld 

voordat de werkruimte betreden wordt en men zich terugtrekt 

in deze rustgevend ruimte in het groen.

Huize Vreeburg

Op de hoek van de samenkomst van twee historische 

dorpslinten, de Dorpsstraat en de Burg. Woltersstraat, ligt 

Huize Vreeburg. Dit klassieke herenhuis is gebouwd in 1880 

en is in de beginjaren gebruikt als postkantoor van ‘Rusmolle’ 

(Rosmalen). Later is het gehele pand als woonhuis in gebruik 

genomen.

In 2011 wordt het pand gekocht door SonderJansen, een 

internationaal handelskantoor in gevriesdroogd fruit en 

groente. In het bedrijf zijn 6 tot 8 mensen werkzaam die, als 

op een handelsvloer, de hele dag visueel contact met elkaar 

moeten hebben. 

Naast deze open werkruimte zijn er ook besloten ruimtes 

nodig: vergaderruimte, directiekantoor en kamers voor de 

buitenlandse klanten die hier kunnen overnachten. Hiervoor 

wordt het statige, maar sobere huis, volledig gerestaureerd. De 

fundering wordt stabiel gemaakt, scheuren in het metselwerk  

hersteld, voegwerk aangeheeld, kozijnen weer schuifbaar 

gemaakt en voorzien van dun geïsoleerd glas, een moderne 

kast brengt de kamers en-suite terug en de steile trap wordt 

vervangen door een nieuwe trap met een verlichte leuning die 

meer centraal in het huis is gelegen. En er komt een nieuwe 

badkamer waarbij de monumentale vloer beschilderd met een 

houtimitatie van voetjes, in het zicht komt.

Omdat het bestaande huis alleen kleine, besloten kamers 

heeft, wordt in de tuin een nieuw open paviljoen geplaatst. 

Een zwevende betonnen vloerplaat draagt de asymmetrische 

houten constructie. Hierop wordt de dubbele dakplaat gelegd. 

Tussen dak- en vloerplaat wordt gebogen glas geplaatst zodat 

analyse bestaande situatie

voorgevel Huize Vreeburg rond 1900 achtergevel 2011
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Begane grond

Begane grond bestaand

LEGENDA 

 1. entree
 2. garderobe & toilet
 3. vergaderruimte
 4. directiekamer
 5. serre
 6. keuken/kantine
 7. glazen tussenlid
 8. archiefgang
 9. werkvloer



De toegangsdeur naar het paviljoen, een taatsdeur, is onzichtbaar weggewerkt in het houten paneel. 



Het Paviljoen staat midden in de tuin. Zowel de dakrand als de betonnen vloer zweven. Een speciale verbinding houdt kolom en ligger los van elkaar.



De entreehal van het huis met rechts de nieuwe trapopgang.

Een om-de-hoek keuken.



Nieuwe kast met stalen schuifdeuren vormt een scheiding tussen vergader- en directiekamer.



Het glazen tussenlid met gemetselde vloer vormt de overgang tussen de gang en het herenhuis Situatie, nieuw. Paviljoen staat middenin de tuin.



Transparante paviljoen in de avondschemering



Driehoekige daklicht met houten lamellen vormt het hart van het paviljoen. Doorsnede paviljoen

zinken roevendak op ongeschaafde delen

ventilatieruimte (tegen opwarming)

dakplaat met isolatie

akoestisch koelplafond, naadloos

betonvloer, gepolijst

vloerverwaming/koeling

isolatie

betonvloer



De speciaal voor deze ruimte ontworpen tafels van Roderick Vos.  (fotograaf: Rene van der Hulst, Breda)



Een ‘gehouten’ kader begrenst de nieuwe trapopgang. De leuning in de kern van de trap wordt met een led-lijn verlicht.



Nieuwe badkamer met houten voetjes-vloer. Tegelwerk is geïnspireerd op het bestaande tegelwerk in de entreehal.
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LEGENDA 

10. badkamer (met ‘voetjes’ vloer)
11. tv-kamer
12. slaapkamer
13. trap naar zolder
14. daklicht 
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Eerste verdieping



Gemetselde gang beschermt paviljoen voor geluid van weg en spoor.



Kop van de gemetselde gang. Speciale hoekstenen zijn gebruikt voor de scherpe hoeken en de raaminsnijding.




