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Een gezamenlijk project van:

 Studio Boot (Petra Janssen, Edwin Vollebergh)

 HILBERINKBOSCH architecten (Geert Bosch,   

 Annemariken Hilberink, Bas Lavrijssen) 

 Piet Hein Eek (ontwerp kast en lichtstraat).



Interieur van het vervallen gebouw.   (PJ)

Studio Boot

Luchtfoto locatie

*

In het gebouw lopen het wonen en werken in elkaar over. 

Aan de straatzijde  bevindt zich het publieke gedeelte van de 

ontwerpstudio achter de grote glazen puien. Het middenge-

deelte onder de glazen kap wordt werkruimte, tentoonstel-

ling- en vergaderplek, maar ook speelruimte voor de jongens. 

Aan de tuin ligt de woonkeuken, afgescheiden van de hal door 

een op maat gemaakte kast van Piet Hein Eek. Op de verdie-

ping, rondom de vide kan wat meer in rust gewerkt worden, 

hier is een tv-hoek, een zithoek met zicht op de tuin en een 

logeerplek. De slaapkamers liggen besloten in het stenen 

voorgebouw.

Duurzaamheid door hergebruik. Niet alleen het pand maar 

nagenoeg  alle bouwmaterialen, radiatoren, gasfornuis, plan-

tenkas, meubilair, zijn aan een tweede leven begonnen, op een 

nieuwe manier samengebracht. Niets gaat verloren.

Door deze ingrepen maar zeker ook door de manier van wonen 

en werken gaat het pand weer een mooie toekomst tegemoet.

In de van Tuldenstraat in ‘s-Hertogenbosch, in de schaduw van 

de Eurocinema, staat de oude vervallen Garage Lathouwers. 

Het pand is gekocht door  vrienden van ons, Studio Boot. In 

nauwe samenwerking met hen en andere ontwerpers is een 

gebouw gemaakt waar wordt gewoond en gewerkt en waar 

hergebruik in alle facetten voorop staat.

Het gebouw heeft een gemetseld front met enorme glazen 

puien en drie ingangen; is bijna 21 meter breed, drie verdie-

pingen hoog en maar vijf en halve meter diep. Hierachter staat 

een stalen hal met in het midden een grote vide, bekroond met 

een prachtige stalen lichtkap. Aan de achterzijde is een brede 

tuin, die met de auto dwars door het gebouw bereikbaar is.

Oude gevel met eerste persbericht: “ in werkelijkheid zal de belettering een stukje soberder zijn, verzekert de nieuwe eigenaar”.   (PJ)



Doorsnede over het stenen voorgebouw en de stalen hal met glaskap.
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De nieuw opgetrokken kantoortjes  met hun gemetselde borstwering van wit geglazuurde stenen, begeleiden je blik de ruimte in.   (RW)



Vanuit woonkamer kijk je de vide in. In de gele kast zit o.a. een huisbar. Radiatoren komen uit een gesloopt ziekenhuis en de vloer is gemaakt van fijnbezaagde eiken delen met waterschade. De kap is afgetimmerd met de oude vloerdelen van dit pand.   (RW)



Eerste verdieping

Doorzicht vanuit logeerkamer langs het haardelement naar de woonkamer.   (RW)
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Bij het schoonmaken van de oude gevel kwam de oorspronklijke tegelbelettering tevoorschijn. Door de gerestaureerde deuren open te zetten ontstaat er dwars door het gebouw, zicht op de tuin. Op het dak zijn 4 nieuwe zinken dakkapellen geplaatst.   (RW)



De Studio Boot auto geparkeerd tussen de twee nieuwe kantoorelementen.    (PJ)



De grote eetkeuken is door de doorloopkast afgescheiden van de werkruimtes. De stalen puien en de schuifdeur zijn in samenwerking met de smid Herman van Esch voor dit project ontwikkeld en bestaan uit thermisch gescheiden smalle stalen strips.   (PJ)



Nieuwe stalen puien in de achtergevel. De verkeerd ingemeten beglazing is gebruikt om een tuinkasje te maken.   (TM)



Nieuwe kantoorruimtes staan net wat los de ruimte in. De bestaande constructie en vloeren zijn in eenzelfde kleur grijs geverfd. De blauwe kast, op maat gemaakt van oude deuren en ramen, geeft beschutting aan de werkplaats en woonkeuken.   (RW)



De trap naar de woonkamer loopt om het eenvoudige betegelde haardelement naar boven.   (PJ) Doorkijk vanuit het kantoor naar de bespreekruimte. Verlichting door twee oude operatielampen.   (PJ)



De open deuren achter in de blauwe kast geven toegang tot de werkplaats: het voormalige hart van bouwplaats van waaruit Edwin én de bouw begeleidde én veel zelf gemaakt heeft.   (RW)



De grote open bovenruimte waar zich de woonfuncties bevinden, is verlicht door grote lampen welke afkomstig zijn uit een oude danszaal van het Nederlandse Koningshuis. De meer besloten privéruimtes in het stenen voorhuis, grenzen direct aan deze ruimte.   (RW)



Ook ‘s-avonds een prettige atmosfeer door de mooie verlichting en de vele doorkijken. Het keukenblok linksachter is een oud werkeiland van de voormalige Keuringsdienst van Waren uit ‘s-Hertogenbosch .   (TM)



Stalen schuifdeuren in de achtergevel.   (TM)


