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Het oorspronkelijke Bolwerk Sint-Jan, 
een driehoekig verdedigingswerk met aan 
de kopse kant een nieuwe stadspoort, 
de Sint Janspoort, stamt uit 1528. Het 
werd gebouwd aan de Sint-Jansstraat, ter 
hoogte van de 14e eeuwse Koepoort, de 
uitvalspoort van de stad richting Vlijmen; 
een kwetsbaar punt in de verdediging van 
de stad.    ›

Met een nieuwe invulling voor een oude 
stadsentree heeft ’s-Hertogenbosch er 
met Bolwerk Sint-Jan een fraaie locatie 
bij gekregen. In het gebouw zijn onder 
meer een informatiecentrum en horeca 
ingericht; op het dak is een kleine 
stadstuin met uitzicht over de Dommel 
gerealiseerd.
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Ons historisch erfgoed verdient Janisol Arte

Bij renovatieprojecten ligt de keuze voor stalen raam- en deurprofielen voor de hand. 

Gelukkig leeft het besef dat we ons historisch erfgoed moeten bewaren. Daarbij hoort de 

juiste materiaalkeuze.

De Janisol Arte profielserie is door het Zwitserse Jansen in opdracht van ODS speciaal ontwikkeld voor 

renovatieprojecten van industrieel erfgoed. Monumentale panden, statige fabriekshallen en oude pakhuizen 

worden gekenmerkt door karakteristieke ramen met ranke profilering. Met de slanke Janisol Arte profielen 

zijn deze perfect te reconstrueren én te isoleren. Het prachtige aanzicht van vroeger, gecombineerd met de 

hoogste isolatie- comfort- en kwaliteitseisen van nu. Janisol Arte is een systeem met de uitstraling van de 

nostalgische stoeltjesprofielen, maar dan met zeer hoge isolatiewaarden.

Gelukkig zijn er steeds meer mensen met historisch besef en dat maakt dat bestekken tegenwoordig vaker 

vragen om esthetisch passende oplossingen die uiteraard ook voldoen aan alle geldende eisen en wensen van 

vandaag de dag. Janisol Arte past daar naadloos in. Het voldoet aan de allerhoogste eisen op het gebied van 

wind- en waterdichtheid en thermische isolatie volgens CE productnorm EN 14351-1. Een staaltje Zwitsers 

vakwerk dat gezien mag worden.
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VOCHTPROBLEMEN 
VOORKOMEN
Met de ligging aan de Dommel is het risico 
op vochtproblemen nadrukkelijk aanwezig bij 
Bolwerk Sint-Jan. Alba Vochtwering kwam in 
actie om die problemen te voorkomen, vertelt 
directeur Bart Pieters. “We zijn al in een vroeg 
stadium, al voordat er werd begonnen met 
ontgraven, gaan kijken naar de situatie. We 
kregen de vraag voorgelegd of we konden 
voorkomen dat er in de ontgraven oude 
muren vochtproblemen zouden ontstaan. 
Dat konden we. Aan de hand van bestaande 
tekeningen hebben we vervolgens een plan 
opgesteld.”

Pieters geeft aan dat hij daarna nog een 
aantal malen op het werk is geweest om de 
situatie goed in kaart te brengen. “LAUDY 
Bouw & Ontwikkeling heeft vervolgens eerst 
de muren geïnjecteerd met een fijne mortel, 
om de gaten te vullen. Aansluitend zijn wij 
aan de slag gegaan. We hebben de muren 
geïnjecteerd met onze eigen injectiegel AB 
49. Ook de kimnaad, de aansluiting met de 
wand tegen de kade, hebben we geïnjecteerd. 
Zo hoeft men zich, wat betreft het bolwerk, 
voor heel lange tijd geen zorgen te maken 
over vochtproblemen.”

      Projectinfobepalen en de dagen waarop het materi-
eel er zou staan, vast te leggen. Daar kun 
je dan niet meer vanaf  wijken, want de 
omwonenden, winkels en horeca worden 
over die betreffende data geïnformeerd.”

Omdat het nieuwe bolwerk aan het 
water is gebouwd, was de Dommel 
eveneens een punt van aandacht. De 
al aanwezige damwand bleek achteraf 
net hoog genoeg om het water buiten 
te houden, aldus Goossens. Verder 
moest er rekening worden gehouden 
met archeologisch onderzoek. “Dat was 
ingepland, maar liep iets uit. Eén van de 
eerste werkzaamheden was het plaatsen 
van de csm-wand als achterzijde van het 
gebouw, dat overigens tussen de vier en 
vijf  meter onder straatniveau ligt. Nadat 
de wand was geplaatst, zijn we begonnen 
met uitgraven. Daarbij werden allerlei 
archeologisch interessante ontdekkingen 
gedaan. Gedurende de bouw kwam men 
tot de conclusie dat in verband met een 
optimalere exploitatie het horecagedeelte 
gebaat was bij meer ruimte. Dat is toen 
alsnog aangepast.”

Bouwinfo
OPDRACHTGEVER Gemeente ’s-Hertogenbosch
ARCHITECT Van Roosmalen van Gessel architecten E.P. Delft
BOUWKUNDIGE UITWERKING De Twee Snoeken bv ‘s-Hertogenbosch
PROJECTMANAGEMENT Tekton Bouwmanagement & Advies ’s-Hertogenbosch
ADVIES CONSTRUCTIE Van de Laar b.v. Eindhoven
ADVIES INSTALLATIES Huisman & van Muijen ’s-Hertogenbosch
ADVIES HORECA Vijverborgh Breda
AANNEMER LAUDY Bouw & Ontwikkeling Sittard
INSTALLATIES Wolter & Dros ’s-Hertogenbosch (W), Willem Bos Someren (E)
BOUWPERIODE september 2013 – maart 2015

SPEELS GEBOUW
Zo is er een heel bijzonder bouwwerk 
gerealiseerd, vindt Goossens, met mate-
rialen als cortenstaal, staal en beton en 
met veel glas in ranke profielen voor een 
zo goed mogelijk uitzicht. “Het is een heel 
speels gebouw, niets is hetzelfde. Er zijn 
veel schuine vormen en kolommen met 
takken in verwerkt, evenals een deel van 
de oude bestrating. Vanwege de speelse 
vormgeving moesten we wel alles heel 
secuur inmeten. Bijzonder aspect is dat de 
restanten van de oude flankmuren zijn be-
houden en zijn ingekapseld in een nieuwe 
muur van in koppenverband gemetselde 
platte St. Jansstenen. Ook hebben wij de 
aangetroffen restanten van de oude stads-
muur gerestaureerd. Deze stadsmuur is nu 
weer zichtbaar in het nieuwe Bolwerk.” 

Wat Goossens uniek vindt, is dat historie 
en heden elkaar op deze plek op een heel 
aparte manier raken. “Vroeger was dit een 
plek van handel en commercie, een plek 
waar veel mensen samenkwamen en infor-
matie uitwisselden. Met het informatiecen-
trum is die functie weer helemaal terug.”   ❚
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Dat bolwerk is nu met een heel eigen 
vorm gereconstrueerd op de restanten van 
de oude muurdelen. De werkzaamheden 
werden uitgevoerd door LAUDY Bouw & 
Ontwikkeling en zijn inmiddels afgerond.
 
BOUWTEAMTRAJECT
De afronding was in maart, vertelt Roel 
Goossens, projectmanager namens LAU-
DY. In 2013, net voor de bouwvak vond 
de aanbesteding plaats, zegt hij. “Meteen 
na de bouwvak kregen we te horen dat 
de keuze op ons was gevallen. Vervolgens 
zijn we een bouwteamtraject ingegaan en 
zijn de ontwerptekeningen vertaald naar 
een bestek. In september zijn we met de 

'Er een heel bijzonder 
bouwwerk gerealiseerd,

 met materialen 
als cortenstaal,
 staal en beton'

uitvoering begonnen.” Goossens noemt 
het project een logistieke uitdaging, 
bouwen op een postzegel in de binnen-
stad. Met eveneens krappe aanvoerrou-

tes. “Terwijl we met groot materieel aan 
de slag moesten. We zijn daarvoor al in 
een vroeg stadium met de gemeente in 
overleg gegaan – om de aanvoerroutes te 


