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Het plangebied is gelegen nabij het centraal station van 

‘s-Hertogenbosch. Dit gebied is volop in transformatie, vervallen 

panden uit de jaren 50 die niet meer aansluiten bij de huidige wooneisen 

worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw.  Het plan bestaat uit 

woonblokken ontworpen door verschillende architectenbureaus’ s. 

HILBERINKBOSCH heeft voor fase 2 en 3 het ontwerp gemaakt. Beide 

fasen bestaan uit 37 woningen  rondom een parkeerhof en bevat drie 

verschillende woningtypen. 

Aan de hoofstraat - Copernicuslaan - is een sculpturale stedelijke wand 

gevormd met op de kop een pleintje. In de dwarsstraten hierop zijn 

woningen gepositioneerd die nauw aansluiten op deze grote schaal. In 

de tussenstraten is een fijnere schaal toegepast: intieme woonstraten 

met een traditionele kap. Het samenspel van de grote en kleine schaal 

wordt versterkt door het toepassen van twee kleuren metselwerk. De 

buitenschil van het plan is donker van kleur, de binnenschil - gelegen aan 

de woonstraten en de parkeerhoven - zijn licht van kleur.

De architectuur wordt gevormd door metselwerk; grote 

metselwerkvlakken, bijzonderheden in het metselwerk en verticale 

gevelritmes zijn de belangrijkste kenmerken. Door het toepassen van 

speciaal ontworpen luifels bij de entrees wordt er een extra koppeling met 

de plek gezocht. De straatnamen zijn omgezet in tekens die opgenomen 

zijn in de betonnen luifels. Ook zijn er fragmenten van de straatnamen als 

tekst opgenomen in de tuinmuren die grenzen aan de openbare ruimte. 

Al deze kenmerken zorgen voor een eigentijdse  interpretatie van de 

sobere jaren 50 architectuur, waardoor het verleden voelbaar blijft maar 

het plan wel zichtbaar hedendaags is.
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Oude situatie aan de Copernicuslaan



Stedelijke wand aan de Copernicuslaan met op de kop een pleintje.  
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De woonstraat. 
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De dwarsstraat.
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Doorkijk naar de kopgevel van het stedelijke blok en het pleintje.



In de tuinmuren zijn tekstfragmenten opgenomen en in de luifels zitten speciaal ontworpen tekens. Beide elementen vormen een koppeling met de plek en dragen bij aan de eigenheid.



Het blok aan de Copernicuslaan met haar verticale gevelritmiek en kenmerkende luifels.




