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Bossche School woning

Rosmalen

150

Bossche School woning van der Laan

Daarnaast is er ook behoefte aan ruimte voor enkele

maken samen een tegengestelde L-vorm ten opzichte

nieuwe functies waarin de woning niet voorziet.

van het huis. Door de ontstane tussenruimtes wordt

In 1956 heeft de architect Nico van der Laan aan

de tuin in verschillende invloedsferen opgedeeld.

de Driebergenlaan in Rosmalen zijn eigen woning

Terrassen en balkons in de nieuwe volumes vormen een

ontworpen. Het architectenbureau ‘van der Laan, Hansen

intermediair tussen het binnen en buiten zijn.

en van Hal architecten’ werd gevestigd in de vleugel
aan de straatzijde. Wonen en werken vonden plaats in

Het nieuwe volume grenzend aan de voorhof is in zijn

afzonderlijke ruimtes verbonden door een gezamenlijke

maatverhoudingen een afgeleide van het bestaande

verkeersstructuur. Het huis is een vroeg voorbeeld van

pand dat is opgebouwd uit drie onderdelen: een dichte

Bossche School architectuur. Het stamt uit de jaren

muur met gaten, een opengewerkte fries en een

dat Dom Hans van der Laan en zijn broer Nico net

pannendak. Deze driedeling is ook in het nieuwe volume

begonnen waren met hun lessen kerkelijke bouwkunst

toegepast waarbij de maten van een kleinere rangorde

in Het Kruithuis in Den Bosch. In de woning zijn de nog

in de Bossche School verhoudingreeks zijn gehanteerd.

rudimentaire, authentieke verhoudingsreeksen van het

Hoewel onmiskenbaar nieuw zijn de toevoegingen

Plastisch Getal ingezet om de ideale maatverhoudingen

daardoor verwant aan het statige pand. Elementen

van de volumes, de ruimtes en de gevels te bepalen. Met

Om tot de essentie van het concept van het pand door

en materialen uit de bestaande woning zijn opnieuw

de net niet haakse L-vorm vormt de woning de hoek

te dringen zijn alle mutaties verwijderd. De hoofdopzet

geïnterpreteerd en op een eigentijdse manier ingezet in

van een grotere stedelijke ruimte waarbij de voorhof

van de woning is intact gehouden wat betekent dat de

de nieuwe volumes. Zo wordt de overgang tussen het

beschouwd kan worden als de patio van deze grotere

goed gemaatvoerde ruimtes aan een zijde grenzen aan

bestaande schilddak en de het metselwerk gemaakt door

ruimte. Helaas heeft de woning, hoewel gelegen op een

de tuin en aan de andere zijde aan de gang. Nieuwe

houten sporen die op een ruwe betonband liggen. In de

prachtig kavel met twee monumentale beuken aan de

aanpassingen in het interieur hebben de woning

nieuwe volumes is deze betonband uitvergroot wat de

noordwestzijde van het huis, nauwelijks relatie met het

opgewaardeerd naar de huidige woonstandaard:

overgang dramatiseert. De houten constructie is los van

hof aan de achterzijde van het huis.

de keuken is centraal in de woning geplaatst, de

deze band gehouden, het laat het daglicht onder het dak

gangstructuur op de begane grond is doorgetrokken en

naar binnen vallen en maakt zware architectuur lichter in

In de loop der jaren is de woning door verschillende

de oude kantoren zijn samengevat tot woonkamer. De

zijn verschijningsvorm.

bewoners aangepast waardoor het originele karakter

toegevoegde functies: garage, herenkamer,

behoorlijk is aangetast en aan functionaliteit heeft

installatieruimte en tuinkamer zijn in twee nieuwe

De nieuwe volumes omarmen de bestaande woning en

verloren. Voor de huidige bewoners is dat aanleiding om

volumes ondergebracht. Deze terzijde van het huis

leggen een verbinding met de tuin. De woning straalt

de woning rigoreus onderhanden te nemen en terug te

staande ruimtes vormen geen onderdeel van de

weer als een opgepoetse diamant.

brengen naar de oorspronkelijke hoofdopzet en sfeer.

oorspronkelijke opzet. De oriëntatie en positionering
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Voormalig woonhuis en kantoor architect van der Laan
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plastisch getal: toegepaste authentieke maten en verhoudingen

BEGANE GROND HISTORIE + MUTATIES 1956-2010
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oorspronkelijk pand uit 1956
mutaties
verwijderde aanpassingen 2010

BEGANE GROND NIEUWE SITUATIE
1		entree
2 		garderobe
3		woonkeuken
4 		woonkamer
5		tv-kamer
6		wasruimte
7		garage/ berging
8		terras
9 		buitenkeuken
10 sauna
11 techniek
12 beukenbomen 150 jaar oud

EERSTE VERDIEPING HISTORIE + MUTATIES 1956-2010
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oorspronkelijk pand uit 1956
mutaties

verwijderde aanpassingen 2010

EERSTE VERDIEPING NIEUWE SITUATIE
13
14
15
16

slaapkamer
inloopkast
logeerkamer
werkruimte

zicht vanuit de tuin op het geheel (RH)

gerestaureerde hoofdgebouw met nieuwe oorspronkelijke kozijnen

woonkeuken (RH)

lange zichtlijn woonkamer - woonkeuken - terras (RH)

woonkeuken (RH)

keuken (RH)

nieuwe glazen deur op de eerste verdieping met oorspronkelijk glas in lood uit de villa (RH)

zicht tuinzijde op verbouwd en deels nieuw volume, wasruimte begane grond, slaapkamer op eerste verdieping

zicht voorzijde op verbouwd en deels nieuw volume met garage

bestaand volume met nieuwe oorspronkelijke kozijnen

zicht vanuit de slaapkamer op de door Pieter Buys ontworpen tuin die door hem ook in 1956 ontworpen is (RH)
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