
Stedenbouw & architectuur: Dit ontwerp is onderscheidend door zijn 
zachte golvende gevels, waarmee de architectuur aansluit op het 
karakter van het park. Het vele groen, ook op de royale terrassen, 
versterkt de biodiversiteit van de wijk. In relatie tot de monumenten 
kun je spreken van een ‘duinlandschap’ dat zich als een coulisse ach-
ter de monumenten manifesteert. 

• In dit ontwerp is de architectuur qua kleuren en materialen gelijk 
in de gehele nieuwbouw. Dat brengt samenhang aan én geeft een 
duidelijk onderscheid ten opzichte van de monumenten. De diver-
siteit is onder meer gevonden in de organische vormen, de speel-
se balkons en in de hoogteverschillen. 

• In de lagere delen van het duinlandschap zorgen bijzondere ‘tui-
nen op hoogte’ voor extra lucht en licht, bijvoorbeeld op de vierde 
verdieping, waar met een centrale dakroute een bijzondere sfeer 
gecreëerd wordt.

• Omdat de onderkant van de uitkragende balkons zo’n belangrijke 
rol speelt in de architectuur van dit ontwerp, krijgt die een warme, 
duurzame uitstraling mee met circulaire materialen. 

• Dit ontwerp maakt een grote verscheidenheid aan woningtypes 
mogelijk, van kleine betaalbare appartementen tot dubbelhoge 
penthouses op de topverdiepingen. 

Zijde Van Alkemadelaan: Hier is duidelijk naar contrast gezocht met 
de monumentale schijf. Het geterrasseerde woongebouw loopt aan 
de stadskant op tot ca 35 meter. De groene terrassen en balkons 
zijn fantastisch op de zon georiënteerd.

Zijde Clingendael: Aan de parkzijde sluiten de terrasvormige gebou-
wen met hun groene en organische uitstraling vloeiend aan op Park 
Clingendael. Dankzij de grote glazen gevels profiteren de bewoners 
optimaal van het uitzicht over het park, de duinen en de zee. 
Invulling monumenten: In de monumentale schijf komen betaalbare 
(sociale) huurwoningen. Met bijzondere woonkwaliteit, dankzij extra 
hoge plafonds. Op het dak komt een collectief dakterras. In de Ro-
tonde komen naast een koffie- of lunchzaak voorzieningen op het 
gebied van gezondheid en sport. 

Landschapsontwerp: Het thema ‘verbonden duinlandschap’ komt 
terug in de tuinen en openbare ruimte. Met lange gebogen lijnen en 
openheid is er altijd zicht op het omringende landschap. De sfeer ap-
pelleert aan de duinen met de toepassing van dennen, grassen en 
typische duinvegetatie. 

• Aan de zijde van de Alkemadelaan verloopt het karakter van 
duinachtig nabij de nieuwe woongebouwen naar meer watersfeer 
richting Wassenaarseweg. De rotonde krijgt een extra krans van 
terrassen. Op de hoek met de Wassenaarseweg zuivert een zo-
geheten wadi het water. 

• Aan de zijde van de Wassenaarseweg ligt een pad langs het water 
met robuuste banken die uitnodigen om hier in de zon te zitten. 
Tussen het parkeren en het pad ligt een strook met duinlandschap 
om het pad te begeleiden. 

• Aan de zijde van Clingendael komt een robuust duinlandschap, 
dat refereert aan de westelijke delen van Clingendael. Daarnaast 
zorgen bomen voor luwte en inpassing vanaf de Clingendaelzijde. 

• Tussen de nieuwe gebouwen ligt een golvend duinlandschap dat 
aansluit op de golvingen in de gebouwen. De paden slingeren hier 
tussen gewelfde duinen met gras en dennen. De overgangen tus-
sen dek en maaiveld zijn vormgegeven met duinen, taluds van 
gras en heesters. 

Parkeren: Deels bebouwd, onder het dek in het tussengebied. Daar-
naast op maaiveld: geconcentreerd bij het monumentale parkeer-
gedeelte. Dit geeft zo veel mogelijk ruimte voor een groen rondje. 
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Het Health Café in 
de Rotonde

Centrale dakroute met bijzondere sfeer Variatie van privé- en collectieve 
dakterrassen

Appartementen met uitzicht op 
het park 

Deelmobiliteit

De Rotonde combineert verschillende 
programma’s tot een ‘Health-Hub’

Het Health Café in de Rotonde

Ruime multifunctionele entrees

De promenade aan het water

Wonen in de monumentale schrijf Deeleconomie 

Speelplekken in het groen Bijzondere plekken voor 
ontmoeting en buurtactiviteiten

Bijzondere woonkwaliteit met ruime 
buitenruimtes voor iedereen

Tweelaagse
penthouses

Rustige groene plekken 
op het dak

Wandelen door het duinlandschap 
van het collectieve dek 
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Betaalbare/sociale 
woningen



Lange banken aan het waterDuinlandschapStenen pad aan het water De inrichting van het collectieve 
dek

Wadi’s voor berging en infiltratie 
van hemelwater geïntegreerd in het 

landschapsontwerp

Coherente achtergrond 
voor het monument

Organische vormgeving  en 
moderne architectuur

Circulaire en natuurlijke 
materialen

De zitelementen en 
open bestrating rond 

de Rotonde

Mogelijk gebruik van het zoekgebied

Het duinlandschap tussen de gebouwen

 De verschillende buitenruimtes langs de woningen

Ruime dakterrassen 
met uitzicht op het park
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