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Project 125
Kop van de Muntel.
Citadellaan & Willem van Nassaulaan,

‘s-Hertogenbosch

Opdrachtgever: 

Zayaz, ‘s-Hertogenbosch

maart 2008 - februari 2014           

Fotografie: René de Wit, Breda.

Typografie huisnrs: Edwin Vollebergh (Studio Boot).

Kunstwerk gevelstenen: Karin van Pinxteren, Heeswijk.



Hoek Willem van Nassaulaan en Citadellaan, 1958. Bestaande gevelstenen worden herplaatst in de entrees.

Zelfde hoek in 2008.

Kop van de Muntel

De wijk de Muntel is een van de eerste stedelijke uitbreidingen 

van de stad ‘s-Hertogenbosch. Vanwege de gaafheid van de 

stedenbouwkundige structuur en de jaren ´30 architectuur 

is het aangezicht van de gehele wijk aangewezen als 

Rijksmonument. Op de kop van deze wijk, gelegen aan een van 

de belangrijkste toegangswegen naar het historische centrum 

en in het zicht van de Citadel, wordt een uitgewoond woonblok 

vervangen door nieuwbouw. De locatie grenst aan het 

voormalige schootsveld van de Citadel  en aan de andere zijde 

aan een brede parkstrook, de vroegere begrenzing van de wijk. 

Daarmee vormt het hoekblok niet alleen een markant punt in 

de stedelijke structuur van de wijk, maar ook in die van de stad.

Het van Rijkswege beschermde stadsgezicht vraagt om behoud 

van bouwmassa, materiaalgebruik en detaillering. Tegelijk 

wordt een gelijk aantal woningen gevraagd, met grotere 

woonoppervlaktes, bergingen en de mogelijkheid tot parkeren 

op het eigen, krappe terrein. Deze paradox vormde de grootste 

uitdaging in het ontwerpproces.

Het blok bevat een grote variëteit aan woningen: van grote 

stadswoningen, loftappartementen tot eenpersoons-

appartementen. Een uitgebreide analyse van de Muntel levert 

een toolbox op die de basis vormt voor de sculpturale vorm van 

het gebouw en de uitgesproken metselwerkdetailleringen. 

Deze rijke detaillering en de weloverwogen bouwblok-

compositie zorgen voor een moeiteloze schaalvergroting 

van het bouwblok. Daarmee verwerft het gebouw zijn plek in 

de gegroeide stad, vormt het eindelijk een echte stedelijke 

toegang tot het historische centrum.
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LEGENDA 

commerciële ruimte
trappenhuis en galerij
parkeergarage
berging
woningen Willem Mariastraat
woningen Citadellaan, type W1
woningen Willem van Nassaulaan, type W3
tuin of terras
appartement, type A
bovenwoning Citadellaan, type W2
loftwoning Willem van Nassaulaan

Derde verdieping Vierde verdieping

Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping



  1. galerij 
  2. trappenhuis 
  3. lift
  4. entree
  5. woon- en eetkamer
  6. slaapkamer
  7. geluidsluwe buitenruimte

APPARTEMENTEN TYPE A4, A5, A6

Tweede verdieping

Bijzondere kozijnen en metselwerk op de hoek van het nieuwe bouwblok
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Expressieve kop van het nieuwe bouwblok. De ‘vleugels’ van het bouwblok volgen de gekromde rooilijn van het perceel.



  1. entree 
  2. werkkamer
  3. parkeerplaats
  4. keuken
  5. woonkamer
  6. terras
  7. berging
  8. slaapkamer

Derde verdieping

LOFT

Begane grond

TYPE W3

Tweede verdiepingEerste verdieping

Willem van Nassaulaan: loftwoningen liggen bovenop drielaagse gezinswoningen.
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De gevelstenen van het gesloopte woonblok zijn door Karin van Pinxteren tot kunstwerk gemaakt en teruggeplaatst in de nieuwbouw. De 
tekst ‘Sluit even je ogen en open ze in hetzelfde daglicht’ is als de zetting van een sieraad als tweede tekstlaag rondom de stenen aangebracht.



Door de sculpturale hoeken van het bouwblok wordt een relatie gezocht met de aangrenzende woningen in de Willem van Nassaulaan. Toegang naar de parkeergarage via entree in de zijstraat.



  1. entree 
  2. keuken
  3. woonkamer
  4. berging
  5. tuin
  6. slaapkamer
  7. terras
  8. galerij

Derde verdieping

TYPE W1

Begane grond Tweede verdiepingEerste verdieping

TYPE W2

71 2

3

5

4

2

6

1 66 6

6

3

8

Impressie Citadellaan

Hoek van het bouwblok aan de Citadellaan met een commerciële ruimte op de begane grond.



De kromming van het blok aan de Citadellaan wordt versterkt door het staande ribbel-metselwerk en de doorstekende scheidingsmuren van de terrassen van de bovenste woningen.



Hoek van het bouwblok aan de Willem van Nassaulaan. Loftappartementen, met grote terrassen op de ochtendzon, liggen bovenop de drielaagse gezinswoningen.



Door het bijzondere metselwerk, aandacht voor detail en de hoekoplossing, wordt aansluiting gezocht bij de bestaande bouwblokken in de Willem van Nassaustraat.



Bijzondere metselverbanden op de kop van het bouwblok. De hoek van het bouwblok kraagt per verdieping een stukje verder uit. Vertand metselwerk markeert de entreepartij.



Doorsnede van de hoek met de verspringende metselwerkbanden. De sculpturale hoek is niet alleen het aandachtspunt van het gebouw maar ook de aankondiging van de stadswijk de Muntel.



Geveltekening van de gebogen wand. Gebogen straatgevel aan de Citadellaan. Doorstekende baksteen wanden vormen de terras afscheiding op de derde verdieping.



Het woningbouwblok vormt een nieuwe stedelijke entree waarbij de kromming van het blok aan de Citadellaan je de stad in geleidt.




