CPO Geldersedam Den Bosch
Geldersedam 29-34
Den Bosch, Nederland

verbouwing vooroorlogs schoolgebouw tot wooncomplex
10 wooneenheden van 62 - 135 m2 met
gemeenschappelijke ruimten
opdrachtgever:
CPO-vereniging Geldersedam
realisatie:
2015 - 2016
info:
bruto vloeroppervlakte 1.350 m2

de initiatiefgroep was ook al betrokken bij de bieding

initiatiefgroep
werkt mee aan bieding
Gemeente Den Bosch startte begin 2014 een biedingsprocedure voor het vooroorlogse schoolgebouw aan de
Geldersedam. De initiatiefgroep die met ondersteuning van
KilimanjaroWonen een plan heeft ingediend werd als beste
beoordeeld.
Het oude schoolplein aan achterzijde wordt efficiënt
ingedeeld, zodat er een grote gemeenschappelijke tuin
overblijft. De oude overkapping krijgt een nieuwe functie.
Ligging op het zuiden is ideaal om alle woningen op te
oriënteren, inclusief buitenruimten. Aan voorzijde wordt de
oude gangstructuur zoveel mogelijk gerespecteerd, als gang
of als onderdeel van de woning.
Omdat het gebouw deels monument is dient er zorgvuldig te
worden omgegaan met de gevelindeling en met het interieur.
Een uitdaging om op de zolderverdieping voldoende licht
binnen te krijgen en om aan de achtergevel balkons te
plaatsen die recht doen aan de architectuur.

huidige achtergevel met kunststof kozijnen

voorstel om achtergevel weer meer in stijl te brengen met oorspronkelijke uitvoering

oorspronkelijke achtergevel vóór de laatste verbouwing
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112m²
Aesylift Primeur
breedte 1525*
lengte 2250
onderzijde 130-vl
bovenzijde 2450+vl
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BEGANE GROND
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* overleg fabrikant voor smallere pasmaat
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berging

0W03

nieuwe indeling begane grond met 3 woningen en een gemeenschappelijke ruimte; efficiënte indeling buitenruimte.

14.04 KAMELEON - 'S-HERTOGENBOSCH

7 oktober 2014

indeling gemeenschappelijke ruimte en woning 3 beg grond
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karakteristieke
interieur geïntegreerd in ontwerp
10 m

VO 101 - BEGANE GROND
nieuw - schaal 1:200

schets varianten constructie balkons

schets mogelijke woninginrichting begane grond magazijngedeelte

st ud ie
onderzoek bevestiging balkons aan bestaand gebouw
uit vo erin g ba lk o n s
links een variant met 5 balkons; er is gekozen voor een variant met 4 balkons, minder verstorend voor het geheel

