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Kantoorgebouw voor BrandLoyalty in ‘s-Hertogenbosch
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Het gebouw vormt 
vanuit de wijk ‘t Zand 

de opmaat naar het nog 
veel grotere Essent. 

4 bouwvolumes 
verkleinen visueel het 

ontwerp , het transparante 
hoogste deel verbindt de 

volumes. 

Alle gebouwdelen hebben 
een glazen buitengevel, 
3 hebben een 2e bescher-
mende gevel van rode 
natuurstenen schijven 
met witte vloerbanden die 
zorgen voor een ritme dat 
allitereert met dat van de 
naastgelegen historische 
gebouwen. 



Ambitie: een omgeving bieden waarin medewer-
kers floreren en excelleren, in een gebouw dat een 
duurzaam en flexibel landmark is. 
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                          Verliefd zijn op een plek in je stad en daar in een vlaag van….(tja, van wat?) 

                          een weerbarstig en somber pand kopen. Het was een visioen. Of een passie. De      

                          droom: ik wil hier mijn bedrijf laten groeien. Transparant moet het worden en licht 

en leven, een plek waar je energie voelt, waar mensen elkaar ontmoeten, inspireren. Zelden stond het 

beeld van wat een opdrachtgever wilde zo haaks op wat de stad wilde. Wat doe ik met dit gesloten, 

van daglicht verspeende gebouw. Hoe vind ik een gevel die lichtheid uitstraalt? Waar leg ik de 

verbinding, de stepping stone tussen de begin 19de eeuwse sierlijke panden en het bastion Essent? 

De keuze voor natuursteen kolommen bleek de vondst om de verschillen van inzicht te overbruggen. 

De ritmiek van de kolommen verloopt naar een fijnere ritmiek naarmate je hoger komt. Een gebouw 

van onze tijd. Afbreken en zorgvuldig weer opbouwen. Ook binnen: de grootste ingrepen waren het 

maken van de verschillende atria. Daglicht tot diep binnenbrengen. Scherpe detailleringen verzach-

ten met ronde vormen.  Een feest om dit te mogen bedenken en die droom, dat visioen, die passie 

gestalte te geven. De enorme spiltrap in het centrale atrium is blikvanger en ruggegraat. 

Het gebouw is nu in gebruik. Het valt iedereen op hoe heerlijk gedempt de sfeer is. Het gebouw 

bruist, het hart klopt, het gebouw gonst……

Margriet Eugelink, augustus 2014
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“Let’s uncover everyday aesthetics that mankind needs to feel good”


