
HET HOF | KROON OP 

’S-HERTOGENBOSCH

Het Hof is een van de grootste woonge-
bouwen van ’s-Hertogenbosch. Dit sculp-
turale bouwblok brengt allure op een stra-
tegische plek in de stad: het markeert de 
beëindiging van het Paleiskwartier, of als 
je vanaf de snelweg de stad komt binnen-
rijden, het begin. De toren met ‘gouden’ 
kroon is hoe dan ook niet te missen.
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LOCATIE

Den Bosch 

OPDRACHTGEVER

BV Ontwikkelingsmaatschappij 

Paleiskwartier

 PROGRAMMA 40.000 m² met

 ruim 260 woningen, 1.500 m²

 commerciële ruimte en 240

ondergrondse parkeerplaatsen

STEDENBOUWKUNDIG PLAN

BDP.KHANDEKAR

Blok in het masterplan van het 

Paleiskwartier in het verlengde 

van de Paleisbrug

Na deelname aan een tender voor een ap-
partementengebouw op deze locatie was het 
lang stil. Het was 2008, Lehman Brothers 
ging failliet en de crisis legde de bouw lam. 
In 2012 kwam het telefoontje: Ontwikke-
lingsmaatschappij Paleiskwartier durfde de 
investering in een nieuwe woonreus weer 
aan. LEVS bleek de tender vier jaar eerder 
eigenlijk al gewonnen te hebben en mocht nu 
zelfs met een twee keer zo groot plan aan de 
slag. ‘Wonen in Manhattan’ was de belofte 
van het uitgebreide ontwerp voor destijds het 
grootste woongebouw van de stad mét iconi-
sche toren. Nog eens vijf jaar later werd het 
opgeleverd: 40.000 m2 bruto vloeroppervlak, 
verdeeld over 266 woningen, met vanuit de 
toren weids uitzicht over de omgeving: aan de 
ene kant het Bossche stadscentrum, en aan 
de andere kant – in plaats van Central Park – 
de weilanden buiten de bebouwde kom. 



richting snelweg Paleisbrug
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Het Hof staat aan de Hofvijver, de 

ontmoetingsplek van het Paleiskwartier

Oriëntatie- en eindpunt van de Onderwijsboulevard

De locatie is strategisch: het ensemble vormt 
de beëindiging van het Paleiskwartier, of 
als je vanaf de snelweg de stad komt bin-
nenrijden, het begin. Hier begint ook de 
loop- en fietsroute via de Paleisbrug naar het 
centrum. En dan is er nog het niet te missen 
statement: de toren met de ‘gouden’ kroon 
die de overgang van stad naar land mar-
keert, een symbolische kroon op de ontwik-
keling van ’s-Hertogenbosch. 



inrit parkeergarage

Het intieme binnenhof is via drie 

poorten toegankelijk 

In de plint zijn commerciële 

ruimtes en horeca
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Het Hof is een veelzijdig gebouw met 
verschillende gezichten. Het programma 
behelst een mix van koop en huur, de sfeer 
varieert van intiem tot metropolitaans. Je 
kunt hier wonen in een rug-aan-rugwoning 
met uitzicht op het groene binnenhof, de 
boulevard of de Hofvijver, in een ruime 
doorzonwoning aan een galerij, of op grote 
hoogte in een penthouse in de kroon. Op de 
begane grond wordt gewerkt en zorgt horeca 
voor de nodige aanloop. Parkeren gebeurt in 
twee lagen onder de semi-openbare binnen-
tuin, die ontsloten wordt met drie poorten. 
Onder de binnentuin bevindt zich ook de 
WKO-installatie.



1 - verticaliteit 2 - balkonen 3 - dakbeëindiging 4 - plint

Door de schuine daken valt er 

meer zonlicht in het binnenhof

Licht metselwerk met donkere 

accenten aan de vijverkant

Donker metselwerk met lichte 

accenten aan de straatkant

Donkere kleuren aan de 

buitenkant van het kwartier, 

lichte aan de binnenkant

Gevelconcept
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De architectuur van het plan is gelaagd, met 
twee kleuren metselwerk die elkaar afwis-
selen. De lichte zijde aan de vijverkant gaat 
over in een donkere zijde aan de Onderwijs-
boulevard. Terwijl het gebouw aan de straat-
kant nog aan een bolwerk doet denken, geeft 
de witte baksteen aan de andere kant een 
veel zachtere uitstraling. De vele balkons 
aan de binnen- en buitenzijde versterken het 
sculpturale karakter. De gevelgeleding cre-
eert verticale accenten die bovenin worden 
doorgezet in een opvallende beëindiging. De 
bovenste verdiepingen vormen letterlijk de 
kroon op het pand: de kantelen zijn bekleed 
met bronskleurig aluminium voor een gou-
den glansje, dat ’s avonds wordt aangezet 
met extra verlichting. Onder de afgeschuin-
de daken loopt de kamerhoogte op tot ruim 
vier meter. De hoge ramen bieden riant 
uitzicht op zowel de stad als het platteland 
aan de andere kant van de Randweg. 
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De bovenste verdiepingen van 

het blok vormen een bijzondere 

beëindiging, met als hoogtepunt 

de gearticuleerde kroon van de 

toren. 

Metropolitaans wonen boven in 

de toren

Geveldetail aan de vijverkant

Vanuit de toren kijk je aan de 

ene kant op het Paleiskwartier 

en de historische binnenstad 

en aan de andere kant over het 

weidse landschap tot aan de 

horizon
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Maaiveldniveau

1e verdieping

5e verdieping

Kelder

8e verdieping

Onder het blok zijn een 

tweelaagse parkeergarage en 

een fietsenstalling

2e verdieping

Er zijn verschillende woonsferen 

in het gebouw, van intiem in 

het hof en stedelijk aan de 

vijver tot metropolitaans in de 

toren, en een grote variatie van 

plattegronden, van compact 

aan een middengang en ruim 

aan de galerij tot riant in de 

penthouses.

Binnenin zijn bijna 40 verschillende woning-
plattegronden te vinden. Bijna 270 huishou-
dens op een oppervlak van 5.500m² benade-
ren een grootstedelijke dichtheid. 
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LEVS ARCHITECTEN

Postbus 2182

1000 CD Amsterdam

020-6735762

post@levs.nl

www.levs.nl


