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1/1 3.1961.1 WOONHUIS VAN BUCHEM

Adres: Offenbachlaan 5
Wijk: Hilligersberg, Molenlaankwartier
(postcode 3055)
Bouwjaar: 1961
Typologie en aantal: 1 vrijstaande villa
Architect: VandenBroek&Bakema
Opdrachtgever: familie Van Buchem
Aannemer: H. & P. Voormolen

Bouwgeschiedenis: Van den Broek en Bakema werden gekozen 
als architect na (blijkbaar) goede ervaringen met de bouw van het 
warenhuis Ter Meulen, waarvan de heer Van Buchem directielid was. 
Deze wist een dubbele kavel in Hillegersberg te verwerven. Hierop 
ontstond een U-vormig huis, gericht op het zuiden, met een ruime 
tuin waarin o.a. een zwembad. Aan de straatzijde ligt het huis iets 
verhoogd op de onderbouw, met in de voortuin een dwars gesitueerde 
afrit naar de garage. Aan de tuinkant ligt een deel van het huis drie 
treden lager; in het slaapgedeelte trapt ook het dak af, terwijl het in de 
woonkamer gelijk blijft met een grotere verdiepinghoogte tot gevolg.
Stedenbouwkundige context: Het deel van Hillegersberg 
benoorden de Molenlaan is na de 2e wereldoorlog ontwikkeld, met 
langs de noordoostelijke rand een zone met vrijstaande villa’s, 
gelegen aan korte, doodlopende straten. Dit gebied grenst aan het 
recreatiegebied het Lage Bergse Bos
Voorzieningen: Aan de voorzijde bevinden zich onder het huis 
diverse kelderruimten en een ruime garage. 
Aantal kamers: Naast een ruime woonkamer heeft het huis 3 
slaapkamers, waarvan 2 met badkamer.
Woonoppervlakte: het woonoppervlak bedraagt 250 m2.
Constructie: het beeld van de architectuur wordt bepaald door 
donkere baksteen, beton en (veel) blank hout. De kelderlaag is 
geheel van beton; de slaapkamers zijn vooral van baksteen terwijl de 
woonkamer eigenlijk geheel van glas is met een houten ‘pet’ erop. De 
hoofdconstructie daarvan is van staal.
Renovatie: Omdat het huis een gemeentelijk monument is kon een 
door een nieuwe eigenaar gewenste uitbreiding alleen ondergronds 
worden gerealiseerd. Het plan hiervoor is gemaakt door Broekbakema 
en is gerealiseerd in 2011.
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