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1/1 5.2009.1 ARCHITECTENBUREAU EN 
WOONHUIS JOOST KÜHNE

Adres: Boomgaardsstraat 34
Wijk: Cool, (postcode 3012)
Bouwjaar: 2009
Typologie en aantal: 1 woning boven kantoor 
Architect: Architectenbureau Kühne & Co
Opdrachtgever: J. Kühne
Aannemer:  Gebr. Verschoor

Bouwgeschiedenis: In de Boomgaardsstraat, een zijstraat van 
de Witte de Withstraat, is het kantoorgebouw met woning van 
Architectenbureau Kühne & Co gerealiseerd. Het gebouw is deels over 
een doorgaande weg en boven een parkeerterrein gebouwd. Op deze 
manier is de Boomgaardsstraat afgebouwd. Het project is mogelijk 
geworden door samenspraak met de gemeente en grondeigenaren 
en door het afkopen van de grondrechten.    
Stedenbouwkundige context: Het is een langgerekt kantoorgebouw 
van 54 m. lang en 5 m. diep, dat in de bestaande straat over een 
parkeerterrein is gebouwd. Het gebouw zweeft als het ware boven het 
maaiveld/parkeerterrein en rust op ronde kolommen. Op de bovenste 
verdieping bevindt zich een woning met daktuin.    
Ontsluiting: De entree van de woning en het kantoor bevindt zich 
aan de straat in het gedeelte op de begane grond naast de doorrit. 
Op de begane grond bevindt zich een lift met trappenhuis en een 
werkplaats met garage.     
Woonoppervlakte: Het woongedeelte heeft een oppervlak van ca. 220 
m2 en bestaat voor het grootste deel uit een doorgaande ruimte met een 
er achtergelegen slaapkamer en doucheruimte. Het kantoor is ca. 510 
m2  met een werkplaats en installatieruimte van ca. 70 m2.  
Constructie: Combinatie van prefabelementen en gietbouw. Het 
gevelgedeelte heeft een raster van 6 m. en is met een hoogte van 
14 m. geheel uit aluminium glaspuien opgetrokken. Het gevelraster is 
deels voorzien van prefab metselwerkstroken die de splitlevelvloeren 
accentueren: de werkverdiepingen hebben afwisselend twee 
verschillende verdiepingshoogten. De achtergevel bestaat uit een 
dichte constructie van industriële, verzinkte doosvormige elementen. 
De verwarming van het gebouw geschiedt door middel van 
aardwarmte
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