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Kop van de Muntel

rijke detaillering en de weloverwogen compositie

accent in the middle of the block. The building got

van het bouwblok zorgen voor een moeiteloze

outdated and run down and needed to be replaced. The

De wijk de Muntel is een van de eerste stedelijke

schaalvergroting. Daarmee verwerft het gebouw zijn

site is beautiful situated. On one side it lays in the former

uitbreidingen van de stad ‘s-Hertogenbosch. Vanwege

plek in de gegroeide stad, vormt het eindelijk een echte

firing range of the Citadel (built in 1637) and the other

de gaafheid van de stedenbouwkundige structuur

stedelijke toegang tot het historische centrum.

side is adjacent to a green belt, the former boundary

en de jaren ´30 architectuur is het aangezicht van de

of the quarter. Due to its protective status the building

gehele wijk aangewezen als Rijksmonument. Op de kop

mass, the height, appearance and use of materials

van deze wijk, gelegen aan een van de belangrijkste

and detail, should be preserved. At the same time, an

toegangswegen naar het historische centrum en in het

equal number of housing units was requested by the

zicht van de Citadel, wordt een uitgewoond woonblok

principal, a housing corporation, with larger living

vervangen door nieuwbouw.

areas, extra storage spaces and the possibility of private
parking on the tight plot. This paradox was the biggest

De locatie grenst enerzijds aan het voormalige

challenge in the design. The new building block contains

schootsveld van de Citadel en anderzijds aan een

a wide variety of homes which differ in typology, size,

brede parkstrook, de vroegere begrenzing van de wijk.

layout and price: ground-access family dwellings, loft

Daarmee vormt het hoekblok niet alleen een markant

apartments, single apartments and some commercial

punt in de stedelijke structuur van de wijk, maar ook

spaces.

in die van de stad. Het van Rijkswege beschermde
An elaborate analysis of ‘de Muntel’ delivered a toolbox

stadsgezicht vraagt om behoud van bouwmassa,
materiaalgebruik en detaillering. Tevens wordt

Focal point for city quarter ‘de Muntel’

which was used for the composition of the sculptural
form of the building and the outspoken masonry details.

een gelijk aantal woningen gevraagd, met grotere
woonoppervlaktes, bergingen en de mogelijkheid tot

The city quarter ‘de Muntel’ is one of the first urban

Bricks in two colours have been used. The dark brown

parkeren op het eigen krappe terrein. Deze paradox

extensions of the city of ‘s-Hertogenbosch. Because the

bricks are placed vertical and form ridges thus making a

vormt de grootste uitdaging in het ontwerpproces.

urban structure is still intact and enhanced by the much

reference to the demolished roofing tiles.

loved and flawless original architecture of the 1930’, the
Het blok bevat een grote variëteit aan woningen:

entire quarter is appointed as a national conservation

The rich detailing and the expressive block-composition

van grote stadswoningen, loftappartementen tot

area. The focal point of this quarter, located on one of

provide an effortless scaling of the building block. Thus

eenpersoons-appartementen. Een uitgebreide analyse

the most important access routes to the historic city

the building acquires its focal point not only in the

van de Muntel levert een toolbox op die de basis

centre, was built in 1930. The complex of duplex houses

quarter but also in fabric of the city. Finally a real urban

vormt voor de sculpturale vorm van het gebouw en

was built in a traditional style in brick with wooden

access to the historic centre is being formed

de uitgesproken metselwerkdetailleringen. Deze

window-frames and a pitched roof. It had a cubistic
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derde verdieping / third floor

vierde verdieping / forth floor

commerciële ruimte / commercial space
trappenhuis en galerij / staircase, lift and walkway
parkeergarage / car park
berging / storage
woningen Willem Mariastraat / dwelling Willem Mariastraat
woningen Citadellaan type W1 / ground-access dwelling Citadellaan type W1
woningen Willem van Nassaulaan type W3 / ground-access family dwelling Willem van Nassaulaan type W3
tuin of terras / garden or terrace
appartement type A / apartment type A
bovenwoning Citadellaan type W2 / dwelling Citadellaan type W2
loftwoning Willem van Nassaulaan / loft appartment Willem van Nassaulaan
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tweede verdieping / second floor

APARTMENT TYPE A4 - A5 - A6
1. gallerij / walkway
2. trappenhuis / staircase
3. lift / lift
4. entree / entrance
5. woon- en eetkamer / living/dining room
6. slaapkamer / bedroom
7. geluidsluwe buitenruimte / loggia

bijzondere kozijnen en metselwerk op de hoek van het nieuwe bouwblok
special window-frames and brickwork on the corner of the new appartment building

6

experessieve kop van het nieuwe bouwblok, de ‘vleugels’van het bouwblok volgen de gekromde rooilijn van het perceel
expressive head of the new building, the ‘wings’ of the building follow the curved perimeter of the plot

kunstwerk gemaakt met de historische gevelstenen uit het oude gebouw, kunstenaar Karin van Pinxteren
artpiece made with the old building historical facade stones, artist Karin van Pinxteren

Willem van Nassaulaan: loftwoningen liggen bovenop drielaags gezinswoningen
Willem van Nassaulaan: loft apartments are situated on top of the three-storey family dwellings
6
7
1. entree / entrance
2. werkkamer / study, bedroom
3. parkeerplaats / parking-lot
4. keuken / kitchen
5. woonkamer / living
6. terras / terrace
7. berging / storage
8. slaapkamer / bedroom
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begane grond
ground floor
TYPE W3
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eerste verdieping
first floor
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tweede verdieping
second floor

derde verdieping
third floor
LOFT

door de sculpturale hoeken van het bouwblok wordt een relatie gezocht met de aangrenzende woningen in de Willem van Nassaulaan, toegang naar de parkeergarage geschiedt via entree in de zijstraat
the sculptural corner of the building makes a direct relationship with the adjacent houses in the Willam van Nassaustraat, access to the parking garage is situated in the side street

1. entree / entrance
2. keuken en eetkamer / kitchen and dining
3. woonkamer / living room
4. berging / storage
5. tuin / garden
6. slaapkamer / bedroom
7. terras / terrace
8. gallerij / walkway

Impressie Citadellaan
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second floor
TYPE W2
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derde verdieping
third floor

hoek van het bouwblok aan de Citadellaan met een commerciële ruimte op de begane grond
corner of the block on the Citadellaan with a commercial space (a hairdresser) on the ground floor

de kromming van het blok aan de Citadellaan wordt versterkt door het donkere staande ribbel-metselwerk en de doorstekende scheidingsmuren van de terrassen van de bovenste woningen
the curvature of the building in the Citadellaan is enhanced by the ridged vertical dark masonry and the partition walls of the terraces

hoek van het bouwblok aan de Willem van Nassaulaan, loftappartementen met grote terrassen op de ochtendzon liggen bovenop de drielaags gezinswoningen
corner of the block in the Willem van Nassaulaan, loft apartments with large terraces with sun in the morning and evening are situated on top of the three-storey family dwellings

door het bijzondere metselwerk, aandacht voor detail en de hoekoplossing, wordt aansluiting gezocht bij de bestaande bouwblokken in de Willem van Nassaustraat
due to the special masonry, the detailed window-frames and the explicit corner solutions, a connection is being made with the existing buildings in the Willem van Nassaustraat

bijzondere metselverbanden markeren de kop van het bouwblok, vertand metselwerk markeert de entreepartij
special masonry details mark the corner of the building, toothed brickwork marks the entrance area

doorsnede van de hoek met de verspringende metselwerkverbanden
section of the corner with overhanging brickwork

de sculpturale hoek is niet alleen het aandachtspunt van het gbouw maar ook de aankondiging van stadswijk de Muntel
the sculptural corner is not only the focal point of the building but it also forms the focal point for city quarter De Muntel

geveltekening van het metselwerk
drawing of the brickwork

gebogen straatgevel aan de Citadellaan, doorstekende baksteen wanden vormen de terras afscheiding op de derde verdieping
curved facade on the Citadellaan, large brick walls form a deviation between the terraces on the third floor

het woningblok vormt een nieuwe stedelijke entree waarbij de kromming van het blok aan de Citadellaan je de stad in geleidt
the housing block forms a new urban entrance to the city, the curvature of the block in the Citadellaan guides you into the centre
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