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Stedenbouw & architectuur: Dit ontwerp sluit aan op de sfeer van 
het parkboskarakter van landgoed Clingendael. De kern van het 
ontwerp gaat uit van drie herkenbare lagen, een bijzonder groene 
tussenruimte en een mix van moderne en traditionele architectuur 
en materialen. 

• De eerste laag werkt qua uitstraling verbindend tussen de monu-
menten, de nieuwe bouwdelen en de kazerne. Een klassieke plint-
functie dus. Hier komen woningen en appartementen met een 
voordeur aan de groene buitenruimte, ideaal voor gezinnen. 

• In de tussenlaag woon je als het ware tussen de bomen. Hier is 
ruimte voor woningtypen met collectieve ruimten: huiskamers of 
tuinkamers met collectieve buitenruimte zorgen voor verbinding, 
zowel sociaal als ruimtelijk. 

• Het leven ‘tussen de bomen’ wordt nog eens versterkt door ‘forest 
walks’: bruggen tussen het monument en de tussenlaag van de 
nieuwbouw. Deze bruggen nodigen uit om van het groene uitzicht 
te genieten en elkaar op te zoeken. Ze verbinden de collectieve 
ruimtes. 

• Tot slot is er de bovenste laag. Hier zijn lichte en luchtige volumes 
geplaatst van verschillende omvang. Herkenbare bouwdelen met 
een divers woonprogramma: stadswoningen, betaalbare (socia-
le) woningen en parkwoningen met ruime buitenruimten. Modern 
qua uitstraling en voorzien van duurzame materialen.

Zijde Van Alkemadelaan: Hier is het volume bewust gelijk gehouden 
aan de hoogte van de monumentale schijf. De hogere nieuwbouw-
delen beginnen pas verderop, het verst verwijderd van de bestaan-
de woningen in de omgeving. 

Zijde Clingendael: Aan de parkzijde heeft dit ontwerp losse bouw-
volumes met lichte kleurstelling, waardoor het ensemble lichter en 
luchtiger oogt. Bewoners genieten hier optimaal van het zicht op de 
stad, het groen en de zee. 

Invulling monumenten: In de monumentale schijf is plaats voor ge-
mengde woonconcepten, zoals woon-/werkwoningen en woon-/
zorgwoningen. De Rotonde krijgt openbare (buurt)functies zoals een 
koffie- of lunchzaak en een mobiliteitshub: de plek waar je elektri-
sche fietsen huurt bijvoorbeeld. 

Landschapsontwerp: Landschappelijk sluiten we aan op de sfeer 
en het parkboskarakter van landgoed Clingendael. Het beeld wordt 
gevormd door bomen, meerstammige heesters, grassen en varens. 
Bijzondere blikvangers zijn de ‘zwevende paden’ door en tussen het 
groen. 

• Aan de zijde van de van Alkemadelaan krijgt het gebied een open 
parkboskarakter. De ‘rotonde’ komt daarin mooi tot zijn recht. 

• Dit parkbosbeeld breidt zich verder uit richting de Wassenaarse-
weg. Langs de watergang is ruimte om te flaneren, te zitten en 
te genieten. Hier ligt het parkbos tussen de parkeerplaatsen en 
langs de paden aan het water, wat een geborgen gevoel geeft. 

• Deze parkbossfeer komt uiteraard ook aan de zijde van landgoed 
Clingendael. Dit zorgt voor een landschappelijke overgang rich-
ting Clingendaal, waar de wandelaar mooi op uitkijkt, over de wei-
de. 

• Tussen de nieuwe bebouwing komt een stevige leeflaag op de 
garage waar bomen en struiken in kunnen groeien. Grassen en 
varens maken het beeld compleet. De zwevende paden (‘forest 
walks’) door het groen ontsluiten hier ook de woongebouwen. De 
overgangen zijn zo natuurlijk mogelijk vormgegeven met taluds en 
klimplanten. 

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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Betaalbare/
sociale woningen

Terrassen aan 
het water

Koffie- en 
lunchzaak De 
Rotonde

Collectieve en privé buitenruimtes 
langs de ‘Forest Walk’

‘Forest Walk’ een route voor 
ontmoeting en beweging 

Deelmobiliteit

Levensloopbestendig wonen Spelen in de 
natuur

De Rotonde als centrale plek 
voor flexwerken, overleggen en 

bijeenkomsten

Koffie- en lunchzaak 
De Rotonde

Stadswonen

Parkwonen

Wandelen langs de kade

Uitnodigende entrees langs de 
bosrand

Woningen met voordeur aan 
het groen

Banken langs de wandelpaden Terrassen aan het water

Hybrid Living in het monument - een 
combinatie van wonen en werken
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Bovenlaag met lichte 
architectuur en afleesbare 

volumes 

Plint is geaard en verbindt

Natuurinclusiviteit integraal 
in het ontwerp 

Wandelen op verhoogde paden Integratie van beplanting en 
groene daken

ZitelementenRuimte voor flora & fauna

De groene ‘Forest Walk’ als 
verbindende tussenlaag

Duurzame en mooi 
verouderende materialen 

Schelpenpad Houten dek

De groene rustige boszone tusssen de 
bebouwing

Mogelijk gebruik van het zoekgebied
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