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Renoveren heeft pas toegevoegde waarde als het tot een esthetische,
functionele en/of economische verbetering leidt. Bas van Mierlo van
Houben/Van Mierlo Architecten uit Eindhoven is met de herontwikkeling
van het voormalige kantoorgebouw van Rijkswaterstaat aan de
Schubertsingel in Den Bosch, daar in alle opzichten glansrijk in geslaagd.
De metamorfose van werken naar wonen is eigenlijk een renovatie-,
herbestemmings- en herontwikkelingsproject ineen. Het oorspronkelijke
gebouw uit de jaren ‘70 oogde massief en gesloten en – voor de
subjectieve beoordelaar – grauw; nu staat er een duurzaam en levendig
woongebouw met een aangename transparantie en dynamiek.

VOORMALIGE KANTOORGEBOUW VAN RIJKSWATERSTAAT, ZUID073 SCHUBERTSINGEL, DEN BOSCH
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“HET OORSPRONKELIJK GESLOTEN KARAKTER VAN HET GEBOUW
HEEFT PLAATSGEMAAKT VOOR OPENHEID. DE ZWARE HORIZONTALE
BETONNEN BANDEN ZIJN VERVANGEN DOOR EEN RANKERE
HORIZONTALE EN VERTICALE RITMISCHE PROFILERING.”

Sociale cohesie

Aluminium wordt steeds belangrijker vanwege

De binnenruimte was destijds slechts een lucht-
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