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HERONTWIKKELING VAN DE ANWB LOCATIE

DE LOCATIE

Het terrein van de ANWB ligt op het grondgebied van de gemeente Wassenaar, maar het wordt be-
leefd als onderdeel van de wijk Benoordenhout. Het plangebied ligt tussen de Wassenaarseweg aan 
de zuidzijde, de Van Alkemadelaan aan de westzijde, de Koningin Beatrixkazerne aan de noordzijde 
en het weiland bij Park Clingendael aan de oostzijde. 

De huidige bebouwing is geconcentreerd aan de noordzijde van het terrein, tegen de kazerne aan 
en heeft grotendeels een kantoorfunctie. De open ruimte ten zuiden van de kantoren is hoofdzakelijk 
in gebruik als parkeerterrein voor deze functie. De oudste, oorspronkelijke bebouwing, bestaat uit 
de Rotonde, de Schijf en de bijbehorende terreininrichting. Dit vormt samen een Rijksmonument. De 
overige panden dateren uit verschillende tijdsperioden en zijn architectonisch niet waardevol. 

In het stedenbouwkundig kader wordt uitgegaan van behoud van de beide monumentale gebouw-
delen en sloop van de overige gebouwen (kantoren en parkeergarages), aangezien zij zich slecht le-
nen voor hergebruik. Als plangebied voor de transformatie wordt het hele terrein beschouwd; zowel 
daar waar zich nu de bebouwing bevindt als de open ruimte. Een nieuw woongebied vraagt immers 
niet alleen bebouwing die is toegesneden op de woonfunctie, maar ook om een aantrekkelijke woon-
omgeving.

HET STEDENBOUWKUNDIG KADER

Met de herontwikkeling levert dit gebied een bijdrage aan het oplossen van de woningvraag, die ook 
in de directe omgeving groot blijkt. Mensen kunnen op deze manier ook vanuit de omgeving door-
stromen naar een woning die past bij hun veranderde woonwensen en leefstijl. 

Minstens zo belangrijk is dat herontwikkeling kansen biedt om een ruimtelijk sterker gebied te realise-
ren, dat meer recht doet aan het aanwezige monument én aan de groene omgeving. Het uitgangs-
punt is dan ook dat het realiseren van kwantiteit (in vierkante meters, woningen en overige functies) 
hand in hand gaat met het toevoegen van kwaliteit (in bebouwing en buitenruimte). 

Het Stedenbouwkundig kader stelt daarvoor een aantal voorwaarden op:

De bebouwing moet gerealiseerd worden binnen de aangegeven bouwenvelop. Binnen de aange-
geven bouwenvelop kan de bebouwing op verschillende manieren worden vormgegeven, met een 
afwisseling in hoogte en diepte. Zie kaartje en doorsnede. 

De maximale bouwmassa is gelijk aan de huidige bouwmassa. Door het omzetten van kantoor naar 
wonen betekent dit dat maximaal 54.000 m2 bruto vloeroppervlak wordt gerealiseerd (exclusief de 
halfverdiepte parkeergarage). Met de eisen uit het Stedenbouwkundig Kader ontstaat er per saldo 
meer open en groene ruimte op maaiveld én komen de monumenten beter uit: de Rotonde wordt 
ontdaan van latere aanbouwen en zowel de Rotonde als de Schijf komen meer vrij / in het zicht te 
staan. 

Het aantal woningen is gemaximaliseerd tot 400 tot 425 woningen. Het precieze aantal zal later dui-
delijk worden en kan ook afhangen van de grootte van de woningen. De gemeente Wassenaar hecht 
verder aan een toekomstbestendig gebied met veel aandacht voor plant en dier. Dat houdt onder 
andere in een klimaatadaptief gebied dat een bijdrage levert aan een energiezuinige en circulaire 
wereld.

EEN SAMENHANGENDE BEELDKWALITEIT

In de totaalcompositie is aandacht voor de architectonische samenhang tussen de gebouwen op 
het terrein en de omliggende buurten van belang. Er is samenhang in materiaalgebruik, opbouw van 
de gebouwmassa, gevelindeling, kleur en detaillering. Dit betekent niet dat alle gebouwen hetzelfde 
zijn, wel dat zij deel uitmaken van dezelfde familie. 
De architectuur van de nieuwe gebouwen dient zich goed te verhouden tot de baksteen- en be-
tonarchitectuur van de rijksmonumenten. Daarbij zijn verschillende richtingen denkbaar: aansluiten 
op het bestaande monumenten, contrasterend met het monument of juist aansluiting zoeken bij ar-
chitectuurstijlen in de nabijgelegen buurten. Belangrijk is te kiezen voor een heldere identiteit en een 
zorgvuldige uitwerking. 

Het toekomstige architectonische en landschappelijke ensemble sluit kwalitatief en ruimtelijk aan bij 
de structuur van de landgoederenzone. Met woningen, (buurt)voorzieningen en met uitnodigende 
wandelpaden en zitplekken maakt het straks meer deel uit van de buurt en levert het een bijzondere 
bijdrage hieraan. Een monument met toekomst! 

CULTUURHISTORIE - EEN MONUMENT MET TOEKOMST

De oorspronkelijke gebouwen zijn toonbeelden van de wederopbouw-architectuur. Architect Berg-
hoef en landschapsarchitect Wim Boer hebben deze compositie van gebouwen, de inrichting van het 
parkeerterrein, de routing vanaf de Wassenaarseweg en het omringende landschap als een geheel 
ontworpen. 

Met de voorgenomen sloop van alle latere uitbreidingen ontstaat de kans om de heldere structuur 
van dat ontwerp terug te brengen. Meer lucht en doorzichten vanuit de Van Alkemadelaan richting 
Park Clingendael en andersom, herstel van de coulissewerking en herstel van de compositie en de-
tails van de monumentale gebouwen en de terreininrichting. 

DE 3 ONTWERPEN

De drie ontwerpen kiezen elk een verschillende identiteit, look & feel. Dat uit zich onder meer in de 
opbouw van de bouwmassa, de architectuurstijl, materialisering en landschapsontwerp. De invulling 
van de Rotonde is ook verschillend in elk ontwerp. 

In alle gevallen wordt een groot aantal parkeerplaatsen in een halfverdiepte parkeergarage onder-
gebracht. Qua parkeren gaan de verschillen tussen de ontwerpen dan ook alleen over de resterende 
parkeerplaatsen op maaiveld. Ook de autoverkeersontsluiting is in alle gevallen gelijk. Aan de Van 
Alkemadelaan is er alleen een inrit die rechtstreeks naar de parkeergarage leidt. Het autoverkeer 
verlaat de parkeergarage via de ontsluiting aan de Wassenaarseweg, die ook als inrit kan functi-
oneren voor het parkeren op maaiveld. De parkeergarage is alleen voor bewoners van Residentie 
Parkzicht. 

Belangrijk doel van de ontwerpen is om het gesprek te stimuleren en verschillende mogelijkheden te 
verkennen. Sommige aspecten uit de ontwerpen zijn onderling nog wel uitwisselbaar. Dat geldt bij-
voorbeeld voor de invulling van de Rotonde. Maar niet alles is inwisselbaar, de ontwerpen zijn immers 
bewust zo integraal mogelijk ontworpen: elk met een eigen identiteit en sfeer. 

Om die verschillende identiteiten kracht bij te zetten, zijn de ontwerpen als volgt benoemd: 

LEVEN IN HET PARKBOS TUINENSEMBLE DUINLANDSCHAP

AANLEIDING EN OPGAVE

Met het vertrek van de ANWB transformeert de huidige locatie aan de Wassenaarseweg naar een 
groen stedelijk woongebied. Op 18 maart 2021 ging de gemeenteraad akkoord met een steden-
bouwkundig kader dat voor deze ontwikkeling is opgesteld. Dit kader vormt de basis waarmee drie 
architecten van MLA+, samen met landschapsarchitect BoschSlabbers, uitgedaagd zijn om verschil-
lende, creatieve varianten te ontwerpen.

Deze drie ontwerpen vormen de basis voor het proces in het najaar van 2021 waarin een breed pu-
bliek van omwonenden, toekomstige bewoners en belangenorganisaties kan meedenken over de 
toekomstige invulling van het terrein. 

STAD HISTORIE LANDGOED


