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190        Jaren ‘50 in Boschveld      ‘s-Hertogenbosch



Jaren ‘50 in Boschveld

Het plangebied Boschveld 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. Verschillende 

architectenbureaus ontwerpen woonblokken in het 

plangebied. HilberinkBosch heeft het ontwerp gemaakt 

voor fase 2 en 3. Beide fasen bestaan uit 37 woningen 

rondom een parkeerhof en bevatten drie verschillende 

woningtypen.

Aan de hoofdstraat, de Copernicuslaan, is een sculpturale 

stedelijke wand gevormd die in schaal en geleding 

aansluit op een naburige bouwblok en de grootschalige 

parkzone. Op de kop bevindt zich een pleintje. In de 

dwarsstraten hierop zijn woningen gepositioneerd 

die nauw aansluiten bij deze grotere schaal. De 

tussenstraten hebben een fijnere schaal door tweelaags 

woningen met een traditionele kap waardoor intiemere 

woonstraten ontstaan. Het samenspel van grote en 

kleine schaal wordt versterkt door het gebruik van twee 

kleuren metselwerk. Donker metselwerk voor de randen 

en licht metselwerk voor de gevels aan de woonstraten 

en parkeerhoven.

De architectuur wordt gevormd door stevige, gemetselde 

volumes met gevelopeningen in een verticaal ritme en 

bijzondere metselwerkpatronen op de straathoeken. oude situatie aan de Copernicuslaan

plangebied

Boven de entrees  zijn speciaal ontworpen luifels 

toegepast die voor een extra koppeling met de plek 

zorgen. Typerende symbolen van de natuurkundigen 

waarnaar de straten zijn vernoemd: Copernicus, 

Kamerlingh Onnes, Lorentz, Volta en Ampère, zijn 

opgenomen in de betonnen luifels. Ook zijn 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 en het plan 

zichtbaar hedendaags is.
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TYPE A

in de tuinmuren zijn fragmenten van de straatnamen in het metselwerk opgenomen



hoek Volta- en Kamerlingh Onnesstraat
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verbijzondering entree door betonnen luifel en bankje



aan de Copernicuslaan vormen de vierlaagse woningen een stevige wand en vormen ze de overgang naar het naastgelegen stedelijke blok



LEGENDA

1    Brabantse stoep
2    bankje
3    entree
4     woonkamer
5    keuken
6    tuin
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8    slaapkamer
9    techniek
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zijgevel met bijzonder metselwerk



hogere woningen in donkere baksteen vormen de rand van de nieuwe wijk



symbolen op de speciaal ontworpen luifels verwijzen naar de bekende natuurkundigen waarnaar de straten zijn vernoemd



klein pleintje op de hoek Copernicuslaan en Kamerlingh Onnesstraat 
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