
Stedenbouw & architectuur: In dit ontwerp hebben we gekozen voor 
het creëren van buurten en ‘subbuurtjes’ rond de binnentuin en de 
tuinachtige inrichting rondom het ensemble. De architectuur is ei-
gentijds en herkenbaar en zoekt – vergeleken met de andere ont-
werpen – nadrukkelijk naar aansluiting bij de stijl van de wederop-
bouwarchitectuur van architect Berghoef. 

• Het tuinensemble bevat tien nieuwe gebouwen en de monumen-
ten. Tussen de individuele gebouwen is ruimte voor doorzichten, 
lucht en licht. Deze benutten we als een soort open ‘vides’, waar 
binnen- en buitenruimten logisch samenkomen: denk aan loop-
bruggen/-trappen, groene terrassen, collectieve ruimten en privé 
buitenruimten. 

• Ook in de collectieve binnentuin en op de daktuinen komt het bin-
nen- en buitenleven samen. Zo ontstaat een intieme groene, na-
tuurinclusieve wereld op verschillende schaalniveaus. 

• In de architectuur worden materialen toegepast die mooi verou-
deren, zoals baksteen. Er is aansluiting gezocht bij de monumen-
tale gebouwen met kleuren en materialen, maar ook met betond-
etails, horizontale- en verticale geleding in de gevels en bijzondere 
beëindigingen in de dakrand. 

Zijde Van Alkemadelaan: Zowel met de uitstraling als met de hoog-
te is rekening gehouden met het monumentale deel. De getrapte 
opbouw reikt in eerste instantie dan ook tot aan de naastgelegen 
monumentale schijf en loopt langzaam op. In het midden van het 
complex wordt één keer de maximale hoogte van 47 m bereikt. 

Zijde Clingendael: De gebouwen aan de parkzijde hebben van on-
der tot boven gelijke materialen en kleuren en zijn zo visueel ook met 
elkaar verbonden. Dankzij ruime buitenruimten en veel glas genieten 
de bewoners volop van de parkachtige omgeving.

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 is naast een koffie- of lunchzaak ruimte voor creatieve onder-
nemers, een tentoonstellingsruimte of een plek om kookcursussen 
te geven.

Landschapsontwerp: In dit ontwerp sluit het landschapsontwerp 
aan op het oorspronkelijke landschapsontwerp voor de ANWB lo-
catie van architect Boer. Dat is te zien aan het ontwerp en details en 
ook aan de aandacht voor plekken waar je elkaar kunt ontmoeten. 

• Langs de Van Alkemadelaan is voortgeborduurd op het oorspron-
kelijke ontwerp van Boer, met paden en speelse zitelementen. De 
rotonde sluit aan op dit landschap met royale buitenruimtes in de-
zelfde vormgeving. 

• Langs de Wassenaarseweg is de bestaande situatie zoveel mo-
gelijk behouden. Hier vind je doorgaande paden en zitjes aan de 
zijde van het water. Langs de paden zijn rechthoekige plantvak-
ken met bloeiende beplanting. Hagen begeleiden hier de paden 
en vakken. 

• Aan de Clingendaelzijde is een rij bomen aangebracht voor een 
goede landschappelijke inpassing. 

• Ook tussen de nieuwe woongebouwen is het landschap geïnspi-
reerd op de vormtaal van Boer. Paden en plantvakken wisselen 
elkaar af en vormen ruimte voor verblijf. 

Parkeren: Deels bebouwd, onder het dek in het tussengebied. Daar-
naast op maaiveld: het grote parkeerterrein is opgedeeld in kleinere 
groene parkeerkoffers en aan de parkzijde zijn de overige parkeer-
plaatsen te vinden, net als in de huidige situatie. 
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Betaalbare/sociale 
woningen

Koffie- en 
lunchzaak 
De Rotonde

De promenade aan het 
water

Individuele gebouwen vormen kleine 
subbuurtjes 

Ook in de hogere lagen bevorderen 
subbuurtjes de sociale interactie

Stimuleren van beweging en 
ontmoeting

Deelmobiliteit

De Rotonde als hub voor creatief 
ondernemerschap en buurtactiviteiten 

Koffie- en lunchzaakDe 
Rotonde

Het gemeenschappelijke dak op 
het monument 

De promenade aan het water

Bijzondere woonvormen zijn 
onderdeel van het programma

Appartementen met ruime 
buitenruimtes

Speelplekken in het groen Ontmoeting in het parklandschap 

Betaalbare woningen in het monument

Groene open ‘vides’ als 
verbindend element 

Collectieve tuinkamers 
gecombineerd met lobby’s

De binnentuin met uitnodigende 
verblijfsplekken 
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Relatie met het monument door 
materiaalgebruik en architectonische 

vormgeving

Materialen die mooi 
verouderen

Variatie in ruime privé 
buitenruimtes

Zitelementen voor de Rotonde en langs 
het water

Bloemrijke grasvlaktesHet tuinontwerp van Boer wordt doorgezet 
in het landschapsontwerp

Verharding van de terrassen en 
het dek

Mogelijk gebruik van het zoekgebied

Het tuinontwerp van het collectief dek

Harmonieus ensemble van verschillende materialen 
en kleuren

STAD PARK

Natuur op hoogte - van sedum dak 
met zonnepanelen tot bruine en 

groene daken 

Verticaal groen als uitbreiding van 
het tuinlandschap

Herkenbare groene voegen 
tussen de gebouwen
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