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Er is door de architect getracht het oude stadspaleis zoveel 
mogelijk in oude glorie te herstellen door de geornamenteer-
de plafonds te herstellen. (Foto’s: BDU Uitgevers)

Prinses Beatrix opende – na een jarenlange ver-
bouwing – vorige maand eindelijk het nieuwe 
Museumkwartier in ‘s-Hertogenbosch. De bijzon-
dere locatie in het centrum van de stad herbergt 
zowel het Noordbrabants Museum als het Stede-
lijk Museum. MB afbouwmontage uit Zaltbom-
mel is verantwoordelijk voor een groot gedeelte 
van de afbouwwerkzaamheden in zowel het 
oude stadspaleis (Noordbrabants Museum) als 
het nieuwbouwgedeelte (Stedelijk Museum). In 
deze uitgave van Plafondenwand.info besteden 
we aandacht aan het eerstgenoemde museum. 
Het Stedelijk Museum zal in een volgende uit-
gave worden belicht.
Vanwege de uitdagende architectuur en het spe-
cifieke gebruik van diverse Gyproc-systemen in 
het project is MB afbouwmontage een van de 
genomineerden voor de Nationale Gyproc Trophy 
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2013, die op 27 september zal worden uitgereikt. 
Andere gegadigden zijn Mat Afbouw met het 
Art’Otel, Cobra Afbouwtechniek met de nieuw-
bouw van het Fries Museum, Kwakman Afbouw 
Volendam met het Rijksmuseum en Van Vonde-
ren Interior Contractors met het EMCR Onder-
wijscentrum.

inspectieluiken

Architect Janneke Bierman van Bierman Henket 
architecten is verantwoordelijk voor het ontwerp 
van het vernieuwde Noordbrabants Museum. 

Tijdens de renovatie en restauratie van het stads-
paleis (1769) en de twee aangebouwde vleugels 
(1983) is getracht het gebouw zoveel mogelijk in 
zijn oude glorie te herstellen door onder andere 
schouwen uit die periode terug te plaatsen en de 
geornamenteerde plafonds te herstellen. “De 
oude gebouwtekeningen weken veelal af van de 
praktijk en we dienden, vanwege het oude karak-
ter van de gebouwdelen, natuurlijk extra voor-
zichtig te werk te gaan”, vertelt Martin Burhen-
ne, eigenaar van MB afbouwmontage. “De 
plafonds in de grote en heldere tentoonstellings-



Een van de tentoonstellingsruimten op de begane grond is 
voorzien van een Orcal Premium-plafond van Armstrong.

“Als we elkaar op locatie wilden treffen, waren we soms wel 
een kwartier naar elkaar op zoek”, aldus Randolf de Jong.
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ruimten in het museum zijn ten behoeve van de 
akoestiek uitgevoerd met het Rigitone 8/18- 
systeem van Gyproc. De aanwezige ornamenten 
zijn gerestaureerd en het gedetailleerde lijstwerk 
op de plafonds is aangebracht door een stuka-
door.” 
Vanwege de diverse installaties – ten behoeve 
van onder meer het klimaat – in het pand moest 
de afbouwer diverse inspectieluiken in de pla-
fonds aan te brengen. “Het zijn er uiteindelijk 
meer dan vijfhonderd geworden”, aldus Bur-
henne. 
Een groot gedeelte van de plafonds in het stads-
paleis zijn – zoals eerder genoemd – voorzien 
van het Gyproc Rigitone 8/18-plafondsysteem, 
maar een van de ruimten op de begane grond is 
voorzien van een metalen Orcal Premium-pla-
fond van Armstrong.

zuurvrij

De wanden van de tentoonstellingsruimten zijn 
opgebouwd uit zuurvrij spaanplaat dat is afge-
werkt met Rigidur-gipsvezelplaten. “Er is zuurvrij 
plaatmateriaal gebruikt, omdat zuur de aan de 
wand bevestigde kunst mogelijk zou kunnen 
aantasten”, legt Burhenne uit. “De keuze voor dit 
systeem is dan ook gebaseerd op de mogelijk-
heid om eenvoudig voorwerpen aan de wand te 
hangen en de stoot- en krasvastheid ervan, wat 
in een drukbezocht museum geen overbodige 
luxe is.”

Ook de oppervlakte en de logistieke toegankelijk-
heid van het project hebben een aanzienlijke in-
zet van MB afbouwmontage gevraagd. “Op het 
drukste moment waren we hier met vijftig men-
sen aan het werk.” Randolf de Jong, commercieel 
adviseur bij Gyproc, vult aan: “We hebben gedu-
rende de werkzaamheden intensief contact met 
elkaar onderhouden. Als we elkaar op locatie 
wilden treffen, waren we soms wel een kwartier 
naar elkaar op zoek.”
Omdat het museum in het centrum van ‘s-Herto-
genbosch staat, diende de afbouwer zich te hou-
den aan de strenge milieuwetgeving. “Het was 
niet toegestaan radio’s aan te hebben, we moch-
ten geen materiaal aan laten leveren voor zeven 
uur ‘s ochtends en voor elke vrachtwagen moest 
een vergunning worden aangevraagd”, vertelt 
Burhenne. De aanvoer van al het materiaal ver-
liep via het plein aan de voorkant van het paleis. 
“Er zijn hier heel wat steigers via het raam naar 
binnen gegaan.” 
De historische bibliotheek van het museum op de 
tweede verdieping is door de afbouwer voorzien 
van het Gyproc Classic wandsysteem met dub-
bele beplating. “Om dit voor elkaar te krijgen 
hebben we, vanwege de hoogte, diverse loop-
bruggen moeten aanbrengen op de houten span-
ten in de ruimte”, legt Burhenne uit.

betimmering

In een van de opvallendste ruimten van het 

“We hebben diverse loopbruggen moeten aanbrengen op de 
houten spanten in de ruimte”, aldus Martin Burhenne.

De wanden zijn opgebouwd uit zuurvrij spaanplaat, omdat 
zuur de kunst mogelijk zou kunnen aantasten.



Achter de blauwe wandbekleding is door MB afbouwmonta-
ge het Gyproc Classic-wandsysteem toegepast.

plafonds en wanden
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Noordbrabants Museum, een in blauw uitge-
voerde vergaderzaal, zijn de wanden achter de 
authentieke houten betimmering door de afbou-
wer tevens voorzien van een Gyproc Classic 
wandsysteem, maar dan met enkele beplating. 
“Hier overheen is een blauwe wandbekleding 
aangebracht om het oude karakter van de ruimte 
te behouden”, aldus Burhenne. 
In de overdekte binnenstraat, die de ingangen 
van de twee aparte musea met elkaar verbindt, 
is zowel binnen als buiten onder de overkapping 
een akoestisch StoSilent-paneelplafond aange-
bracht. Deze glasgranulaatplaat is namelijk toe 
te passen in spatwatervrije ruimten.
De wanden in het kleine maar gemoedelijke mu-
seumrestaurant – dat zich in de binnenstraat 
bevindt en uitkijkt op de paleistuin – is wederom 
vanwege de akoestische eisen voorzien van Gy-
proc Rigitone 8/18. 
De diverse werkzaamheden die de afbouwer voor 
het project heeft uitgevoerd hebben er voor ge-
zorgd dat zowel Burhenne als De Jong het project 
voorafgaand aan de oplevering vaker hebben 

bezocht dat normaal. Burhenne: “We zijn trots op 
het behaalde resultaat en natuurlijk blij met onze  
allereerste nominatie voor de Nationale Gyproc 
Trophy. De Jong vult aan: “Het afwerkingsniveau 
is van hoge kwaliteit en de diversiteit is bewon-
derenswaardig.”

bouwpartners
Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant
Aannemer: Bouwcombinatie De Bonth van 
Hulten en Stam + de Koning, Vught
Architect: Bierman Henket architecten, 
Esch Montage plafonds en wanden: 
MB afbouwmontage, Zaltbommel
Leveranciers plafonds en wanden: 
Saint-Gobain Gyproc, Vianen; Armstrong, 
Breda; Sto Isoned, Tiel; Saint-Gobain 
Ecophon, Etten-Leur; Saint-Gobain API, 
Harderwijk.
Leverancier isolatiemateriaal: Saint-Gobain 
Isover, Vianen

“Het afwerkingsniveau is van hoge kwaliteit en de diversiteit 
is bewonderenswaardig”, vindt Randolf de Jong.

De keuze voor het Rigidur-wandsysteem is gebaseerd op de mogelijkheid om eenvoudig voorwerpen aan de wand te hangen en de 
stoot- en krasvastheid ervan.


