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Renovatie Chrysalis Den Bosch Concept

Een duurzame ontwikkeling

Het voormalige Essent 3 gebouw aan de 

Koningsweg in Den Bosch maakt een 

verouderde indruk. In een competitie 

tussen drie architecten werd Ibelings 

van Tilburg architectenw de winnaar. 

Met behoud van het casco is een geheel 

nieuw kantoor concept ontwikkeld. Aan 

de zijde van de Koningsweg komt boven 

de bestaande 3 lagen een extra glazen 

verdieping, een penthouse kantoor. Het 

gebouw krijgt 3 entrees, zodat meerdere 

huurders onafhankelijk van elkaar het 

gebouw kunnen gebruiken.

De gevel wordt geheel vernieuwd. De 

grauwe baksteen wordt vervangen door 

fris rood. De nieuwe kozijnen krijgen 

neutraal zonwerend glas. Intern worden 

vloerstroken weggebroken, zodat het 

daglicht kan binnendringen. Kortom, er 

ontstaat een duurzaam gebouw “zo goed 

als nieuw”.
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Conceptschets van de bouwmassa

Bestaand Nieuw



4

Entree en passage

De ingang aan de Koningsweg wordt door een passage verbonden met 

een nieuwe entree aan de zijde van de spoorlijn. In de passage ligt 

de receptie. De rode baksteen loopt door in het 3 verdiepingen hoge 

atrium. 

Flexibiliteit

Chrysalis biedt circa 13.000 m2 kantoorruimte, verdeeld over de 

begane grond en 5 verdiepingen. Onder het gebouw bevindt zich een 

parkeergarage met circa 125 parkeerplaatsen en op het maaiveld achter 

het gebouw liggen ook nog 41 parkeerplaatsen. De verdiepingen zijn 

flexibel indeelbaar en variëren in oppervlak van 1.050 - 2.900 m2.

Renovatie Chrysalis Den Bosch Entree en passage

VerdiepingenEntree
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Indelingsmogelijkheden van de 

kantoorvloeren

De kantoorvloeren van Chrysalis lenen 

zich uitstekend voor uiteenlopende 

indelingsmogelijkheden, van een 

kantoor met cellenstructuur tot volledig 

open kantoorconcepten. Via de centrale 

kern zijn de verdiepingen per lift of trap 

bereikbaar, ook vanuit de parkeergarage 

heeft u toegang tot de lift en het 

trappenhuis. Op elke verdieping vindt 

u de benodigde faciliteiten waaronder 

toiletgroepen en een pantry.

Renovatie Chrysalis Den Bosch Indelingsmogelijkheden
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Renovatie Chrysalis Den Bosch Van gedateerd naar tijdloos

Het oude en het nieuwe Essent gebouw

Van gedateerd naar tijdloos

Chrysalis ligt op een markante plaats 

bij de westelijke entree van Den Bosch. 

De huidige gevelopbouw met veel 

verspringingen en afschuiningen wordt 

getransformeerd in een helder strak 

gebouw van rode baksteen. Samen met 

het nieuwe Essent hoofdkantoor vormt 

Chrysalis een fraai ensemble.
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Renovatie Chrysalis Den Bosch Transparantie

De glazen entree aan de Koningsweg

Atrium

Transparant en flexibel

Constructief is het bestaande 

gebouw heel degelijk en de opzet is 

functioneel. Met het wegnemen van het 

sombere, gesloten uiterlijk, de zware 

dakopbouw, de verborgen entrees, de 

niveauverschillen en de rommelige 

achterzijde, wordt het gebouw volledig 

getransformeerd. Van Tilburg heeft 

bij het ontwerp de kop- en langsgevel 

opengebroken en in het hart van 

het gebouw verdiepingsvloeren 

weggebroken, zodat er een atrium 

ontstaat en er tot diep in het gebouw 

daglicht naar binnen kan vallen.
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Flexibele hoofdopzet

Tussen het Essent hoofdkantoor en 

Chrysalis wordt de Willemstraat 

afgesloten voor het verkeer.  Hier 

komt een verbindingsbrug over de 

spoorlijn naar het paleiskwartier. De 

Ponte Palazzo wordt mogelijk over de 

Koningsweg doorgetrokken naar de 

binnenstad.

Op brugniveau is ruimte voor een sport 

en fitness voorziening. Het sportgebouw 

snijdt als een glazen mes tussen de twee 

bakstenen gebouwen.

Renovatie Chrysalis Den Bosch Ponte Palazzo

Vogelvluchtperspectief

Artists’s impression
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Renovatie Chrysalis Den Bosch Ponte Palazzo



Locatie:
Koningsweg 101, Den Bosch

Opdrachtgever:
Delta Projectontwikkeling, Dordrecht

Ontwerp:
2008, Aat van Tilburg BNA BNSP

Medewerker:
Evert van Knotsenburg

Start bouw en oplevering:
nog niet uitgevoerd

Kantooroppervlak:
13.000 m2

  
Aannemer:
nog niet bekend

Constructeur:
ABT, Delft

Adviseur installaties: 
Techniplan, Rotterdam

Artist’s impressions: 
DPI, Den Haag

Werknummer: 
1687
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Renovatie Chrysalis Den Bosch Colofon
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