
Schubert in harmonie HOUBEN / VAN MIERLO 

Schuin tegenover het provinciehuis in Den Bosch stond 
het voormalige kantoorgebouw van Rijkswaterstaat 
(1977). Gebouwd in een brutalistische no-nonsense 
betonarchitectuur maar met een verassende gevoelig-
heid en bescheidenheid geplaatst in de wijk. Alsof het  
te gast was.

 
Toch is het een blijvertje gebleken. Met zijn oorspronkelijk bedachte 
atoomkelders, zware constructie en massieve opbouw gaf het gebouw meer 
dan voldoende aanleiding de structuur duurzaam te hergebruiken:  
Duurzaam vanuit stedenbouwkundig oogpunt, om niet méér 
(nieuwbouw-) massa op deze plaats te realiseren; Duurzaam met het oog 
op kapitaalvernietiging in relatie tot de extreme dimensionering van de 
betonconstructie en het behoud hiervan; Duurzaam vanuit de architectuur, 
als representatie van het uitgesproken tijdsbeeld van de betonnen gietbouw. 
Met daarbij bijzondere aandacht voor betondetails en overkragende 
structuren welke tegenwoordig een  zeldzaamheid zijn.

Voor de herontwikkeling is er een ambitie geformuleerd op basis van het 
People-Planet-Profit framework. Houben Van Mierlo heeft dit framework 
vertaald naar een eigen systeem; Mens-Plek-Aarde(+Winst) en heeft daar 
heldere uitganspunten bij geformuleerd welke de grondslag vormden voor 
dit bijzondere project.
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BRUTALISTISCH 
ICOON KRIJGT 
LICHT, LUCHT  
EN EEN KROON
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MENS –
ONTMOETEN EN VERBLIJVEN

Met gevoel geplaatst in de wijk maar in gebruik als ivoren toren. 
Onaantastbaar op afstandelijke verhoogde plint en zich tonend als 
een gesloten massa met betonnen façade. De holle kern boven de 
begane grond was als lucht- en lichtplaats voor de kantoorruimtes 
voor de passant onzichtbaar en onvoelbaar. Een gebouw dat zich 
vanuit het gebruik onttrok aan de wijk. Een gebouw in sociaal 
isolement.

Vanuit de krachtige verschijning en ‘landing’ van het bestaande 
gebouw in de wijk, vroeg het met name om meer contact met zijn 
omgeving. Om programmatisch een goede aansluiting te  vinden 
bij de wijk is er naar een programma gezocht die een juiste afspie-
geling van deze wijk zou geven. Zo is er een programma ontstaan 
waarin ruimte is voor wonen met afmetingen van 45 tot 150m2, 

voor starter en senior, voor sociale huur en voor vrije sector koop. 
Daarnaast is er gezocht naar een stimulering van de ontmoeting 
en collectiviteit tussen de bewoners onderling als ook tussen de 
bewoners en omgeving. Zo ontstaat een gebouw waarin een groot 
deel van de samenleving zijn thuis kan vinden.

Eén van de ingrepen welke daarvoor is ingezet, is het toegankelijk 
maken van de holle kern van het gebouw. Hiervoor is het bin-
nenplein een meter verlaagd en zijn de bestaande trappen vanaf 
maaiveld verlengd naar dit plein. De dynamiek van het binnen-
plein krijgt hierdoor een flinke impuls. Ook de buitentrappen aan 
dit binnenplein dragen hieraan bij. De bewoner wordt gestimu-
leerd om vanuit zijn woning het gebouw ‘uit te vloeien’ naar het 
maaiveld en onderwijl niet in de anonieme trappenhuizen te ver-
dwijnen. Zo ontmoeten bewoners en bezoekers elkaar en treden 
in gesprek. Ook het groene binnenplein en de verbinding naar de 
reeds aanwezige vijver stimuleert het bewonerscollectief. Door 

een andere functie op te nemen in de plint met een tandcentrum 
(orthodontie, laboratoria en tandartsen) neemt het gebouw deel 
aan de wijk en wordt het benaderbaar. De routing van de be-
woners in het gebouw en bezoekers van deze maatschappelijk/
commerciële plint kruisen elkaar bewust om ook zo dynamiek en 
contactmomenten te vergroten. 

PLEK – 
BIJDRAGE AAN DE OMGEVING

Naast de mix van het programma en het verhogen van de toe-
gankelijkheid door het ontdoen van zijn gesloten schil zijn het 
gebruik van de gevelzone en de landschappelijke inpassing ingezet 
om dit doel te realiseren.

Het binnen-, het buitenplein en de vijver zijn met elkaar verbon-
den door de nieuwe, brede, trappen van het maaiveld naar het 

binnenplein in het gebouw. Om de landschappelijke inpassing tot 
stand te brengen heeft MTD-landschapsarchitecten een groenplan 
ontworpen en er zorg voor gedragen dat het gebouw onderdeel 
wordt van het landschap met vijver, pleinen, groenzones en de 
straat. Het groen is daarnaast letterlijk het gebouw in getrokken 
om zo ook het wonen in het groen op het binnenplein vorm   
te geven.

De bestaande (veelal verstopte) bijzondere constructieonderdelen 
van het gebouw zijn ontdaan van hun camouflage. De prachti-
ge brutalistische betonconstructie is uitgepakt en is zichtbaar 
gemaakt vanuit exterieur en interieur. Bij de wandeling in- of uit 
het woongebouw loop je er zelfs letterlijk onderdoor en kan je het 
bijna aanraken. Ook het ritme van de oorspronkelijke construc-
tie is zichtbaar gemaakt in de gevelcompositie door het hybride 
gevelraster met daarachter direct het balkon of woonverblijf. De 
positie van een balkon, of juist meer woonruimte, is afgestemd op 
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Het stramien van de 
bestaande bouw is 
overgenomen als basis voor 
de nieuwe gevel. 

Set-back
Door de opbouw 
terug te leggen ten 
opzichte van de 
bestaande bouw, 
blijft het gebouw 
in proportie met de 
omgeving.

Lucht
Door het open en breder maken van het 
hart onstaat er een cour die zorgt voor 
licht en lucht in het gebouw.

Zonwering
Door geintegreerde zonwering en luifel 
blijft de lichte opbouw koel in de zomer.

Energie
Luchtwartmepomp 

Verbinding
Door de vloer te verlagen ontstaat er verbinding tussen de 
cour en de omliggende buitenruimte.

Materiaal
Betonconstructie is uitgepakt en 
zichtbaar gemaakt.

Water
Regenwater dat opgevangen wordt dringt 
via een infiltratiesysteem langzaam terug 
de aarde in.

Gewicht
Door uit het lijf veel 
gewicht weg te halen is 
een lichtgewicht 
optopping met twee lagen 
mogelijk gemaakt

Energie
Wartmepomp 

Originele console

Nieuwe Facade

Ecologie
Behoud en verplaatsen 
van bestaande bomen.
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de zonoriëntatie en het gewenst programma. Dit gevelraster en de 
invulling met glas heeft er tevens voor gezorgd dat op deze, m.b.t. 
geluid zwaar belaste locatie, toch woonprogramma mogelijk is.

De tweelaagse optopping heeft de plek en het gebouw opgeladen 
en geïntensiveerd, zodat het gewenste programma gerealiseerd 
kon worden. Door een slimme gewichtsreductie in het bestaande 
gebouw op de eerste, tweede en derde laag en een overcapaciteit 
in de fundering kon het gebouw niet met één maar zelfs met twee 
lagen worden uitgebreid zonder constructieve aanpassingen aan de 
bestaande fundering. Dit kwam niet alleen het programma maar 
ook de stedenbouwkundige/architectonische compositie ten goede. 

Het gebouw is met deze ingrepen van ‘solitair/onaantastbaar’ 
getransformeerd naar ‘gemeenschappelijk/communicerend’ en ka-
talyseert daarmee de leefbaarheid van het gebied. Het neemt deel 
aan de diversiteit van de wijk en heeft zich moeiteloos gevoegd.

AARDE – 
NATUUR EN DUURZAAMHEID

Om het gebouw een tweede leven te geven is er ingezet op zo 
hoog mogelijke energetische normen, duurzaam grondstoffen/
materiaalgebruik en flexibiliteit naar de toekomst voor een moge-
lijk derde leven. Het gebouw is ‘all-electric’ en volledig voorzien 
van duurzame energiebronnen.

De weggenomen materialen zijn waar mogelijk gerecycled en 
de toegevoegde materialen zijn voornamelijk recyclebaar of 
 herbruikbaar. De noodzaak tot lichtgewicht bouwen, de am-
bitie tot mogelijk hergebruik van grondstoffen en het gebruik 
van zoveel mogelijk CO2-neutrale materialen bepaalden de mix 
in grondstoffen/materialen van aluminium, hout(skeletbouw), 
staalbouw en het innovatieve mirco-beton voor de gevel. Met 
name deze laatste zorgde door zijn lichtgewicht isolerende kern 

en micro- betonnen schil van 35 mm voor een zeer grote gewichts-
reductie en daarmee in de duurzaamheidsketen voor een gene-
reuze beperking in transportgewicht ten opzichte van het gebruik 
van traditioneel beton.

Voor de kleinere wooneenheden zijn er luchtwarmtepompen 
toegepast en voor de grotere eenheden warmtepompen met een 
bodembron. Elke woning heeft zijn eigen bron. De daken zijn 
volledig ingericht met PV-panelen en waar nodig zijn zonne-
schermen volledig geïntegreerd.

De groene omgeving is zo min mogelijk gestoord en bijna volledig 
geconserveerd en uitgebreid. Aan de rand van het gebouw maar 
ook in het gebouw op het binnenplein. Alle bestaande bomen zijn 
behouden gebleven waarbij er enkele zelfs zijn verplaatst. De biodi-
versiteit is daarmee zo min mogelijk aangetast. Het regenwater wordt 
vertraagd geïnfiltreerd of rechtstreeks op het maaiveld geloosd. 

TENSLOTTE

Het ontwerp- en bouwteam kijkt terug op een zeer geslaagde 
transformatie waarbij de ambities aan de voorzijde (MENS – 
PLEK – AARDE) voor het team en de bewoners op veel vlakken 
behaald zijn. Het nieuwe gebouw stimuleert het ontmoeten en 
verblijven en stimuleert de interactie met zijn omgeving. Het 
gebouw mengt zich moeiteloos in het woonmilieu van de wijk 
en past zich aan aan de maat, de schaal en de functies in zijn 
wijk. Het gebouw heeft zich voorbereid op de toekomst op zowel 
energetisch vlak als door de inzet van innovatieve technieken en 
herbruikbare grondstoffen. We blijven leren en kijken uit naar de 
volgende innovatieve stappen teneinde het hele bouwproces nog 
verder te verduurzamen. 

HOUBEN / VAN MIERLO
28 - 02 - 2019    
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Oorspronkelijke binnenruimte Nieuwe binnenruimte Detail van toegang naar binnenruimte


