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158        Studio Boot    ‘s-Hertogenbosch



Studio Boot

In de van Tuldenstraat in ‘s-Hertogenbosch in de 

schaduw van de Eurocinema, staat de oude vervallen 

garage Lathouwers.  Het pand is gekocht door het 

bevriende grafisch bureau Studio Boot. In nauwe 

samenwerking met hen en andere ontwerpers is een 

gebouw gemaakt waar wordt gewerkt en gewoond 

en waar hergebruik in alle facetten voorop staat. Het 

gebouw heeft een gemetseld front met enorme glazen 

puien en drie ingangen, het is bijna 21 meter breed, 

heeft drie verdiepingen en is slechts vijf en halve meter 

diep. Hierachter staat een stalen hal met in het midden 

een grote vide die is bekroond met een prachtig stalen 

lichtkap. Aan de achterzijde is een brede tuin die met de 

auto dwars door het gebouw bereikbaar is. Wonen en 

werken lopen in elkaar over. 

*

Particulier, Restauratie / Private, Restoration

house & studio

van Tuldenstraat 2-4-6, ‘s-Hertogenbosch, NL

publication Architecture Yearbook NL 2013-2014

Architects: Annemariken Hilberink, Geert Bosch

A joint project of Studio Boot and HILBERINKBOSCH architecten

Contributors: Piet Hein Eek (cupboard and skylight), Bas Lavrijssen

Photography: René de Wit, Petra Janssen (PJ), Thomas Meyer (TM)

Principal: 

Studio Boot - Petra Janssen, Edwin Vollebergh

May 2010 - March 2013

Aan de straatzijde bevindt zich het publieke gedeelte 

van de ontwerpstudio achter de grote glazen puien. Het 

middengedeelte onder de glazen kap is werkruimte, 

tentoonstelling- en vergaderplek en speelruimte van de 

jongens. Aan de tuin ligt de woonkeuken, afgescheiden 

van de hal door een op maat gemaakte kast van Piet Hein 

Eek. Op de verdieping, 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. 

Het devies is duurzaamheid door hergebruik. Niet alleen 

het pand maar nagenoeg alle bouwmaterialen, de 

radiatoren, het gasfornuis, de plantenkas, het meubilair, 

zijn aan een tweede leven begonnen. Het is op een 

nieuwe manier samengebracht, niets gaat verloren. 

Door deze ingrepen maar zeker ook door de manier van 

wonen en werken is het pand weer een mooie toekomst 

tegemoet gegaan.

Studio Boot

In the van Tuldenstraat, a street in the shadow of a 

big cinema, stands an old, run-down Opel garage. 

The building had been abandoned for at least 15 years  

before it was bought by a couple with two adolescent 

boys. The couple, Petra Janssen and Edwin Vollebergh,  

are also the owners of a multidisciplinary design studio 

called Studio Boot . In close collaboration with Studio 

Boot the former garage was transformed in a house 

where work en private spaces are intertwined and are 

in close proximity of each other. Life and work blend 

together in this building. A large skylight forms the 

centre point, giving a direct relation with the sky.



doorsnede: links het stenen voorgebouw, in het midden de stalen open hal met glaskap, rechts de afgescheiden keuken en eetkamer
section: on the left the brick part of the building, in the middle the open space with skylight and the secluded kitchen and dining on the right

The building has a brick front with huge glass windows 

and three entrance doors , is nearly 21 meters wide , 3 

stories high and only 5.5 meters deep. Behind this brick 

house is a steel structure placed which has a void in 

the middle , topped with the skylight . A large garden 

is situated at the back of the building. This garden is 

accessible by car: large sliding doors can be opened and 

forms a passage straight through the building.

The studio, located in two small brick volumes at the 

front side, is visible from the street. The kitchen is 

situated at the back of the building, adjacent to the 

garden. The large blue cupboard, designed by Piet Hein 

Eek,  isolates the kitchen from the large open space in 

the middle of the building, making it a more secluded 

space. 

The middle section is formed by large open spaces on 

the ground and first floor, flooded with light from the 

large skylight. You’ll find room for work, silk-screening, 

meeting and exhibition,  playtime, you can.watch TV 

and there is a guest area and living area .The bedrooms 

situated in the brick house, are private and quiet. Here’s 

a place of security and withdrawl from the hustle and 

bustle of work.Not only the building is being re-used but 

almost all building materials, equipment and furniture 

are second hand. Thus making it a very sustainable 

building. The second hand materials and furniture are 

being combined with high end design. They form new 

entities. Through these interventions, a very personal 

house is created which fits the inhabitants way of living 

like a glove.

straatbeeld met nieuwe gevel
streetview with new facade



bespreekruimte
meeting room

kantoorruimte
officehoofdentree

main entrance

kantoorruimte
office

eetkeuken
dining kitchen

zitje bij de haard
fire place seat

werkplaats
work shop

kast van Piet Hein Eek
cupboard by Piet Hein Eek

entree zoon Piet
entrance of son Piet

entree zoon Jan
entrance of son Jan

speelruimte
space to play

begane grond
ground floor

de hoofdentree geflankeerd door twee gespiegelde kantoorruimten
main entrance, flanked by two mirrored office spaces

binnentuin
courtyard garden



nieuw opgetrokken kantoortjes met een gemetselde borstwering van wit geglazuurde stenen begeleiden je blik de ruimte in
new fabricated offices, made of white glazed bricks, form a passage to the central void 



een van twee identieke gespiegelde kantoorruimtes
one of two identical mirrored office spaces



het zicht vanuit de kantoorruimte is een ruimtelijke beleving
the view from the office into the premisis is a spactial experience



zicht op de bespreekruimte
view on the meeting space



zicht vanaf de eerste verdieping naar de begane grond
view from the first floor upon the ground floor 



de eetkeuken is door de doorloopkast afgescheiden van de werkruimtes, de stalen puien en de schuifdeur bestaan uit thermisch onderbroken strips  (PJ)
the cupboard separates the kitchen from the open spaces, steel windows and doors are made of thermic divided strips (PJ)



de trap naar de woonkamer loopt om het eenvoudige betegelde haardelement naar boven (PJ)
stairs to the living room on the first floor are placed behind a tiled fire place (PJ)  

doorkijk vanuit het kantoor naar de bespreekruimte (PJ)
open view from the office to the meeting room (PJ)



zicht op de vide vanuit de woonkamer, de vloer is gemaakt van fijnbezaagde eiken delen met waterschade, de kap is afgetimmerd met de oude vloerdelen van dit pand 
view on the central space from the living room, the floor is made out of water damaged oak floor boards, the roof is finished by old floor boards of this premises



doorzicht vanuit logeerkamer langs het haardelement naar de woonkamer  
open view from the guest room along the fire element towards the living room

slaapkamer
bedroom

berging
storage

badelement
bath room

glazen kap
skylight

atelier
studio

slaapkamer
bedroom

slaapkamer
bedroom

zeefdrukruimte
screen printing workshop

TV-ruimte
tv room

woonkamer
living room

bibliotheek
library

logeerkamer
guest room

eerste verdieping
first floor

tweede verdieping
second floor



open deuren achter in de blauwe kast van Piet Hein Eek geven toegang tot de werkplaats 
open doors behind the blue cupboard by Piet Hein Eek give entrance tot the workshop



eerste verdieping met woonfuncties onder the daklicht
first floor with living functions beneath the skylight



het gebouw heeft een prettige avondsfeer door de vele ruimtelijke doorkijken en zorgvuldig gekozen verlichting
the building has a lovely evening ambiance by the open spatial views and carefully chosen lighting



nieuwe stalen puien in de achtergevel (TM)
new steel windows and doors in the facade on the back (TM) 
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