
van St. Leonarduskerk
via Brabants Dagblad 

tot BD Lofts
1905 ~ 2017
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1905

Een knipoog naar het verleden
Niemand kon er destijds omheen:  
de twee indrukwekkende torens van  
de St. Leonarduskerk in de wijk ’t Zand.  
De ingang van deze imposante kerk 
lag pal tegenover het eerste station 
van de stad. Decennialang was deze 
plek, samen met ‘De Draak’, de  
binnenkomer vanuit het westen van 
Nederland.
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In 1973 kon de kerk  
vanwege teruglopend 
bezoek niet meer gered 
worden van de slopers- 
hamer. Drie jaar later 
ontstond er een kantoor-
pand, met maar liefst vijf 
lagen, opgetrokken uit 
beton. In die tijd een zeer 
eigentijds ontwerp.
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1980 Foto 8

In 1980 betrok het Brabants 
Dagblad het pand op num-
mer 25 omdat hun oude 
kantoor aan de overzijde 
van het Emmaplein te klein 
werd. 32 jaar lang was 
nummer 25 het bastion  
van het Brabants Dagblad.
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2012

Na het vertrek van het 
Brabants Dagblad in 
december 2012 uit dit 
markante gebouw in het 
centrum van het levendige 
’s-Hertogenbosch stond 
dit gebouw enkele jaren 
leeg. Dit resulteerde in een 
verlaten en treurig gebouw 
dat gewoon riep om weer 
permanent in gebruik te 
worden genomen en niet 
slechts tijdelijk als werk-
plek voor diverse bedrijven 
te dienen.
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2016

Vanaf februari 2016 vond op 
deze bijzondere historische 
plek opnieuw een transformatie 
plaats. Helemaal in lijn met  
deze tijd. Van een bestaand 
kantoorpand naar het nieuwe 
wonen, leven en werken.
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2017

BD Lofts heeft 59 koop- 
appartementen variërend 
van 50 tot ca. 170 m2.  
Alle appartementen zijn 
voorzien van een Frans 
balkon, loggia of terras.
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De transformatie van een kantoorgebouw naar een levendig 
wooncomplex met uniek gevormde appartementen is een 
gecompliceerd proces waarbij veel bedrijven zijn betrokken.  
Na eerst goed nadenken over en bijschaven aan wat uit-
eindelijk het definitieve ontwerp is geworden, vergt de 
uitvoering van deze enorme operatie veel inspanningen van 
iedereen. Iedereen die op wat voor manier dan ook hieraan 
heeft bijgedragen, hiervoor hartelijk dank! Van dit alles is 
een en ander te zien in dit foto-album.
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BD Lofts. Hartje stad met 

alle gemak en comfort. 

Dat is eigentijds wonen, 

werken en genieten van 

het leven in een bruisen-

de stad.
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Bronvermelding

Foto 1 t/m 8

uit het Stadsarchief ‘s-Hertogenbosch

Foto 9 t/m 13

Van Robert Delpeut, www.peutograaf.nl

Overige foto’s

De overige foto’s komen uit de eigen collectie van Wijkerzand Projecten.
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rouweler
installatietechniek WDBouwconsultancy B.V.

Wout Dijkshoorn
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