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244         Spiegelvilla      ‘s-Hertogenbosch



Projectmatig
2 geschakelde stadsvilla’s

totaal 18 woningen in diverse fasen

Gasthuiskwartier, ‘s-Hertogenbosch

Opdrachtgever:

VOF Projectontwikkeling GZG

2015 - 2020

Architecten: Annemariken Hilberink, Geert Bosch

Medewerkers: Jaap Janssen, Frenske Wijnen, Chris Burghouts, Joost Kolk, Jurre Mattheeuwse, 

Robert van Leur. Stedebouwkundig plan: West 8 Urban design & Landscape architecture

Fotografie: René de Wit

Gasthuiskwartier

Gasthuiskwartier is de nieuwe naam voor het 

voormalige Groot Ziekengasthuis-terrein in het hart van 

‘s-Hertogenbosch. Met de verhuizing van het ziekenhuis 

naar de rand van de stad is een omvangrijke zone 

vrijgekomen. Het ruim vijf hectare grote Gasthuiskwartier 

wordt de komende jaren getransformeerd naar een 

inspirerend woon-, winkel-,  werk- en verblijfsgebied. 

Met een gevarieerd en gemengd woonprogramma van 

vrijstaande woningen tot sociale woningbouw, veelal 

gelegen aan autovrije straten, wordt een levendige 

stadswijk opgebouwd. De oude kelder van het ziekenhuis 

wordt ingezet als grote, ondergrondse parkeerkelder. Zo 

ontstaat een nieuw stuk binnenstad met hoge dichtheid 

waar oud en nieuw, rijksmonumenten, karaktervolle 

nieuwe woningen en appartementen, één geheel 

vormen. 

West 8 Urban design & Landscape Architecture 

is verantwoordelijk voor het stedenbouwkundige 

plan en tevens supervisor van de ontwikkeling. 

HILBERINKBOSCH architecten is samen met Bedaux 

De Brouwer Architecten, HP architecten en Mulleners + 

Mulleners, een van vier ontwerpende bureaus voor de 

woningen en appartementen.

Hoewel een projectmatig plan, zijn alle woningen 

unieke objecten waarbij markante plekken in het 

stedenbouwkundige plan geaccentueerd worden 

met ‘specials’, woningen die zich onttrekken aan de 

samenhang van de wanden. woningen in rood door HILBERINKBOSCH architecten



locatie Chirurgijnstraat

Spiegelvilla

In de eerste fase van plan Blok A is een vier verdiepingen 

hoog dubbel woonhuis ontworpen, de Spiegelvilla. 

Gelegen in de knik van de nieuwe Chirurgijnstraat hebben 

deze woningen een prachtig uitzicht over het Kardinaal 

van Rossumplein tot aan de met bomen omzoomde Zuid-

Willemsvaart. De gespiegelde woningen zijn ontworpen 

als voorname stadswoningen, met een grote entree en 

open trappenhal die zich over drie verdiepingen naar 

boven uitstrekt. Deze ruime hal verbindt visueel de eerste 

twee verdiepingen waar zich de woonruimtes bevinden. 

Grote moderne erkerramen in de voorgevel geven hier 

vorm aan het uitzicht. De twee bovenste verdiepingen 

bieden ruimte aan het slaapprogramma.

De materialisering van de villa’s is geïnspireerd op 

historische panden in de binnenstad. Een genuanceerde 

donkerbruine baksteen op een hoge plint van strak 

geplaatste blauwgrijze hardsteen veroorzaakt een 

zintuigelijke uitstraling die wordt verfijnd door 

hoogwaardige detaillering. Zo vouwt de hardstenen 

plint van het gebouw zich vanaf de stoep naar binnen 

naar de ramen, wat een elegant scherp detail met ranke 

schaduwwerking veroorzaakt. Op subtiele wijze zijn 

brievenbus en huisnummer voor beide panden in de 

plint opgenomen. Ornamentaal vertand metselwerk 

accentueert de grote zwevende erker die zich vanuit 

beide straatrichtingen aankondigt.

Het opvallende pand in de straatwand aan het plein leidt 

de nieuwe stadswijk in.



LEGENDA

1 entree
2    woonkamer
3     werkkamer

begane grond
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de knik in de straat wordt versterkt door de zwevende erker



1e verdieping

LEGENDA

4   woonkeuken

4

entree waarboven een grote glazen pui de trappenhal laat baden in daglicht



3e verdieping2e verdieping

LEGENDA

5 hoofdslaapkamer 
6    slaapkamer 
7 inloopkast
8    badkamer 

6    slaapkamer
9    techniekruimte
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het lijnenspel in de hardstenen plint maakt subtiele aansluitingen zichtbaar, de smalle stenen stoep langs alle huizen hoort bij de panden 



verstilde wanden boven de entrees vormen de inleiding tot de groter erker



de sculpturale trappenhal over drie verdiepingen met doorzicht naar de ruimtes op de verdieping



begane grond met zicht naar de straatzijde



begane grond met zicht naar de tuinzijde
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