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De Nederlandse Designprijs voor de 
openbare ruimte 2004 ging naar Buro 
Lubbers landschapsarchitectuur & ste-
delijk ontwerp in ’s-Hertogenbosch. Het 
bureau wist met een sterk lijnenspel de 
binnenplaats van een oud zusterkloos-
ter om te toveren tot een functioneel 
kunstwerk. In het ontwerp vallen de 
strak vormgegeven zitelementen het 
meeste op. 
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ZITTEN OP SERENE KLOOSTERBINNENPLAATS

TEKST  Emiel van den Berg / BEELD Gerdien de Nooy

Het door Buro Lubbers ontworpen binnen-
plein bevindt zich in het historische stads-

hart van ’s-Hertogenbosch, op een steenworp 
afstand van de Sint-Janskathedraal. Aan de 
Choorstraat ligt het zusterklooster dat inmiddels 
een luxe appartementencomplex is. ,,Wat mij 
meteen aansprak was de serene sfeer. Dit bin-
nenplein is de plek voor een stiltemoment. Het 
is ook fascinerend om te ontdekken dat je hier 
de Sint-Jan vanuit een geheel andere hoek kunt 
bekijken”, aldus Peter Lubbers die tekende voor 
het ontwerp. 

Als semi-openbare ruimte is het plein zowel 
voor bewoners van de appartementen bedoeld 
als voor bezoekers van de binnenstad. Volgens 
Lubbers is het eveneens een perfecte plaats voor 
bijvoorbeeld een klassieke muziekuitvoering op 
een stille zondagochtend, of voor het exposeren 

De langwerpige tafel met wa-
tergoot is een beeldbepalend 
element op de binnenplaats.  
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van beelden. Het was voor hem een uitdaging 
om dit soort nieuwe kwaliteiten voor de binnen-
plaats aan te boren. 

Langste lijn als uitgangspunt
Het plein zo groot mogelijk laten lijken, dat was 
het uitgangspunt van de tuin- en landschaps-
architect. ,,De langste lijn heb ik dan ook extra 
benadrukt. Die lijn loopt parallel met de gevel 
van de kapel en staat aan de beide kopse kanten 
haaks op twee andere gevels. Zo ontstond een 
harmonieuze aansluiting op de omgeving waar-
door ik mooier kon detailleren.” 

Bij de invulling van het terrein is gebruikge-
maakt van voornamelijk steen. Gevoelsmatig 
bevestigt dit volgens de ontwerper de serene 
sfeer, maar ook praktisch gezien was het de 
juiste keuze. Pal onder een groot deel van de 
verharding ligt namelijk de parkeergarage van 
het appartementencomplex.  Als verhardings-
materiaal is gebrand Iers hardsteen gebruikt. 
Door het branden wordt het oppervlak van de 
steen ruw en is het kleurverschil onder natte en 
droge weersomstandigheden groter. Daarnaast 
vindt Lubbers het een ideaal product omdat het 
materiaal niet glimt. 

De natuursteen is in drie verschillende leng-
tematen gezaagd maar heeft overal dezelfde 
breedte. Omdat de langwerpige stenen in de 
lengterichting van het terrein liggen, versterken 
ze de lijn van het ontwerp. De stenen liggen in 
wildverband. In een ogenschijnlijk willekeurig 
patroon mengen zich op diverse plaatsen stroken 
hout met het hardsteen. Deze stroken zijn opge-
bouwd uit planken die dezelfde breedte hebben 
als de stenen. ,,Door het toevoegen van dit hout 
haalden we het harde van het plein af. Daarnaast 
waren de houten stroken nodig om de beluch-
ting van de parkeerplaats weg te werken.” Door 
het meubilair van dezelfde houtsoort te maken 
en in dezelfde lijnvoering te plaatsen, ontstond 
de uitstraling die het plein zo kenmerkt. 

Drie vormen van zitten
Het meubilair op het binnenplein is door Buro 
Lubbers zelf ontworpen. ,,We maken vaak ge-
bruik van bestaand materiaal omdat er al zoveel 
is ontworpen. Hier was de situatie echter zo 
specifiek dat we het zelf hebben gedaan.” Op 
het plein staan banken, blokken in verschillende 
lengtematen en een opvallend langwerpige tafel 
met blokstoelen. Er zijn drie manieren van zitten. 

De plattegrond van het plein 
aan de Choorstraat.2

Peter Lubbers. 3
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De banken zijn bestemd voor het ontspannen 
zitten, op de langwerpige blokken kan worden 
gezeten of gelegen en aan de tafel staan 24 zit-
blokken voor het functionele zitten. Lubbers ver-
telt dat het de bedoeling was om verschillende 
vormen van zitten op verschillende plaatsen te 
creëren. Zo zijn er zitplaatsen in de zon en in de 
schaduw, onder bomen of juist in de open ruimte 
en met zicht op de Sint-Jan of op de gevel van 
het oude klooster. Door grote en kleine meubels 
af te wisselen, is er de mogelijkheid om alleen 
of juist met anderen te zitten. ,,We hebben het 
maximale uit het zitten gehaald.”

De extreem grote tafel was een langgekoester-
de wens van Lubbers en ook de watergoot die er 
doorheen loopt, wilde hij altijd al in een ontwerp 
verwerken. Op zijn netvlies staat nog het beeld 
van de tuinen in het Italiaanse Frascati. ,,Daar 
stroomt water door de hele tuin, zelfs door een 
smalle goot die over een lange tafel loopt en als 
wijnkoeler dient. Dat is me altijd bijgebleven. Op 
de binnenplaats hier heeft de waterloop in de 
tafel vooral decoratieve waarde.” 

Aan slechts een klein gedeelte van de tafel be-
vinden zich de blokstoelen. De rest van de tafel 
loopt als blokvorm door in de lijn van het ont-
werp. Dat deel van de tafel is voor allerlei andere 
doeleinden te gebruiken. ,,Er is nooit één reden 
voor een ontwerp. Mensen kunnen op de tafel 
zitten of liggen, bewoners van de appartemen-
ten kunnen met eigen stoelen aanschuiven en de 
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tafel kan als buffet dienen tijdens festiviteiten 
of samenkomsten. Daarbij is het ook een sierele-
ment en is de omvang van de tafel in balans met 
de schaal van het binnenplein.” 

Volgens de ontwerper wordt de krachtige 
uitstraling van de tafel versterkt door de paral-
lellopende oude gevel van de kapel en de rij 
bomen die tussen de gevel en de tafel in een 
smalle strook grond staan. De keuze viel op Gym-
nocladus dioica omdat het dubbelgeveerde blad 
van deze boom het zonlicht mooi filtert. 

Mediterraan buitenleven
De grote tafel is iets waar Lubbers in de toe-
komst meer mee wil doen. ,,In die tafel zie ik 
een centraal punt, een sociaal hart. Het beeld 
dat ik daarbij voor ogen heb, komt uit landen als 
Frankrijk, Spanje en Italië. Daar speelt het buiten-
leven een belangrijkere rol dan bij ons.” Hij vindt 
wel dat je dat Mediterrane buitenleven  moet 
vertalen naar de Nederlandse leefstijl. ,,Maar al 
is die anders, ook bij ons is er een buitencultuur. 
Denk aan het leven op een dorpsplein. Naast 
een sociale ontmoetingsplaats is dat de plek om 
mensen te bekijken en bekeken te worden. Lang-
zaam maar zeker zoeken ook wij Nederlanders 
steeds meer het sociale leven in de straat of op 
het plein. Het groeiende aantal terrassen in elke 
binnenstad de laatste tien tot vijftien jaar geeft 
dat duidelijk aan.”     ■
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Door grote en kleine zitelementen af 
te wisselen is er zowel plek om alleen 
of juist in groepen te zitten.
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Langs een deel van de tafel staan 24 
zitblokken.
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De tafel wordt ook wel getypeerd als 
die van ‘het laatste avondmaal’. 
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De blokken contrasteren qua vorm 
met de lange lijnen in het ontwerp.
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Op het plein staat een aantal banken 
waar de gebruiker op kan uitrusten.
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