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Theehuis Tuin Van Noord
Theehuis Tuin van Noord is een kleinschalige 
buurtonderneming en ontmoetingspunt met een 
bijzonder, sociaal programma dat met een beperkt 
budget is gerealiseerd in het Noorderpark in Leiden 
Noord. Onderdelen van het ontmoetingspunt zijn een 
horecaruimte met keuken, het plaatselijke buurtmuseum 
Leiden Noord met kleine expositieruimte en een 
speluitgiftepunt voor outdoor speelactiviteiten. 

Het initiatief voor de Uitdaging is in 2011 ontstaan vanuit 
het bewonerskader en is financieel mogelijk gemaakt 
door het particuliere fonds 1818, het VSB fonds, het 
Druckerfonds en de Gemeente Leiden.

Tuin van Noord
Het theehuis is gelegen in het Noorderpark in Leiden 
Noord. Dit park wordt momenteel in het kader van het 
wijkontwikkelingsplan voor Leiden Noord gerevitaliseerd 
zodat het park als “groene hart” van de wijk een meer 
centrale functie krijgt.

Driepoot
Het theehuis heeft de karakteristieke vorm van een 
driepoot en is vrijwel volledig van geprefabriceerde 
houten delen gemaakt. In het middelpunt van het gebouw, 
daar waar de drie poten samenkomen, bevindt zich het 
zitgedeelte van het theehuis. De overige, ondersteunende 
programmaonderdelen zijn geprojecteerd in de drie 
poten rondom: het buurtmuseum in de kortste poot, 
keuken/speluitgifte en entree/sanitair in de 2 langere 
poten. 

Het uitkragende, afgeronde vegetatiedak en het 
verhoogde, houten buitenterras zorgen voor een visuele 

verbinding van de drie poten en creëren een vloeiende 
overgang tussen binnen en buiten waardoor je binnen het 
gevoel hebt dat je buiten bent.

Alzijdig ontwerp
De karakteristieke vorm maakt het mogelijk het gebouw 
een alzijdig karakter te geven (zonder voor- of achterkant), 
dat recht doet aan de vrijstaande positie in het park 
en aan de wens om vanuit het publieke zitgedeelte de 
omgeving in alle richtingen te kunnen overzien. 

Bouwsysteem en duurzaam ontwerp
Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen het 
ontwerp.Onderscheidend is de toepassing van een 
herbruikbare, demontabele, massieve houtconstructie 
van hernieuwbaar en duurzaam geproduceerd hout. In 
het ontwerp is geëxperimenteerd met de mogelijkheden 
van massief kruislaaghout en zijn de esthetische en 
bouwkundige mogelijkheden ervan verkend en optimaal 
benut. 

De oplossing van een goede energieprestatie is gezocht 
in eenvoudige, passieve maatregelen in plaats van 
complexe installatietechniek. Zo is er o.a. sprake van een 
goede thermische isolatie, passief gebruik van zonne-
energie, optimaal gebruik van natuurlijk daglicht en een 
energiezuinig, doch eenvoudig LT verwarmingssysteem. 

Het dak is voorzien van een groen gras/kruidendak dat 
positief bijdraagt aan waterbeheer, warmte-isolatie en 
biodiversiteit. De uitkraging van het afgeronde dak is 
afgestemd op de stand van de zon, waardoor directe 
zontoetreding en opwarming in de zomerperiode beperkt 
is, maar passief gebruik van zonne-energie mogelijk is in 
voor- en najaar vanwege een lagere zonnestand.

Maatschappelijke doelstellingen
Naast duurzaamheid heeft het theehuis ook een 
aantal belangrijke maatschappelijke doelstellingen 
zoals het vergroten van de sociale samenhang 
en het wederzijds respect tussen bewoners. Het 
theehuis dient een belangrijke schakel te worden in 
het verbinden van mensen uit Leiden Noord: jong en 
oud, vitaal en kwetsbaar, autochtoon en allochtoon. 
Daarnaast dient het theehuis door middel van een 
aantrekkelijk activiteitenpakket, kansen te creëren voor 
maatschappelijke participatie van buurtbewoners en bij 
te dragen aan de leefbaarheid en sociale kwaliteit van de 
buurt.

Buurtonderneming
Het theehuis is een buurtonderneming dat eigendom is 
van een stichting dat wordt geleid door buurtbewoners. 
Het idee van de buurtonderneming is geïnspireerd op de 
‘Trusts’ in Engeland. Trusts zijn organisaties die gerund 
worden door wijkbewoners, met een bestuur waarin naast 
bewoners ook vertegenwoordigers van de lokale overheid, 
van woningcorporaties en andere relevante partijen zitting 
hebben. De stichting heeft geen winstoogmerk. Eventuele 
‘winst’ die wordt gemaakt wordt geïnvesteerd in de wijk 
middels organiseren van activiteiten, groenonderhoud 
e.d..

Projectinformatie
Opdrachtgever: Stichting Leidse Uitdaging
Adres Theehhuis: Joop Vervoornpad 1, Leiden
Architect: GAAGA, Wattstraat 8, 2316 SK, Leiden
Telefoon: 071-888 58 35 
Projectmedewerkers: Esther Stevelink, Arie Bergsma, 
Maaike van der Veer
Fotografie: Marcel van der Burg
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Het buurtproject is tot stand gekomen dankzij 
diverse subsidieverstekkers
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1    entree
2    toilet
3    ontmoetingsruimte
4    bar/uitgifte
5    keuken
6    berging
7    speluitleen
8    expositieruimte / buurtmuseum
9    overdekt terras
10  technische ruimte
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Dak en binnenwanden van massief kruislaaghout elementen(Demontabel) bouwsysteem - geprefabriceerde elementen
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PV cellen en 
collectoren

vegetatiedak, 
wateropslag op 
massief houten 
dak

massief houten 
constructie

dakoverstek 
tbv zonwering

Diverse duurzaamheidsmaatregelen
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