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zicht op de voorgevel vanaf de Wildenborghstraat

De voorzijde is opgebouwd uit een ongewone 
combinatie van galerijen en balkons waarbij 

zowel betonnen als houten elementen voor een 
verrassende verfijning zorgen. Door de slimme 

constructieve opzet van het complex was 
binnen het gebruikelijke budget nog ruimte voor 

detaillering.

Naast het gebruik van baksteen in de plint, dat 
aansluit bij het naastgelegen blok, wordt er in de 

toepassing van de gevelbekleding gerefereerd 
aan de omliggende bouwstijl waarbij gevels 

meerdere texturen hebben. 

Bij de Banier is de textuur van de gevelplaten zelf 
ontworpen. Via materiaalonderzoek is gepro-

beerd voordeel te behalen uit de herhaling die 
normaal gesproken ontstaat bij het gebruiken 

van prefab elementen. Het reliëf in het polyes-
terbeton doet denken aan de huid van reptielen 

of de rimpeling van water. Deze structuur heeft 
een tactiele uitstraling en laat het gebouw haast 
leven in het licht van de zon. De contrasterende 
witte tegels van polyesterbeton met glastoeslag 

breken de lengte van de gevel naar een meer 
behapbare schaal en vatten de ramen als een 

druiventros bij elkaar.

Betrokken bij de omgeving

Gebouw de Banier in Moerwijk-Oost valt op door 
de verschillende, bijzonder gedetailleerde, gevels. 

De warme, bijna sensuele gevelbekleding aan 
de achterzijde en koppen geeft het pand zelf 

een uitgesproken uitstraling maar past ook bij de 
bestaande naoorlogse strokenbouw in de wijk.



 

 tactiele gevelpanelen
De gevel is ontworpen als een huid. Het doel was om een paneel te 

ontwikkelen, dat op grote afstand een bepaalde sensatie heeft en meer 
detail vrij geeft bij benadering. De elementen zijn speciaal voor dit 

project geproduceerd waarbij is uitgekomen op een paneelmaat van 
60x60cm.

De gevelpanelen zijn uitgevoerd in polyesterbeton. Hiermee zijn panelen 
te realiseren van ca. 20mm dikte die blind zijn bevestigd op een alumi-
nium achterconstructie. De hele gevel is ontworpen op de 60×60 maat; 

voor de hoeken zijn speciale hoekelementen gemaakt. De panelen 
hebben het beoogde effect. Als een rimpeling op zee, strijkt het zonlicht 

over de gevels
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galerij met balkons

Lage eengezinswoningen aan de achterzijde 
kijken op deze gevel uit. Daarom is er bewust voor 

gekozen de galerij, die anders te massaal zou 
ogen, te ‘verplaatsen’ en te combineren met de 
balkons aan de zonnige voorzijde van de Banier. 

Het idee van een langgerekte galerij wordt op 
deze manier doorbroken. Door de gespiegelde 
plattegronden verspringen de balkons en elke 

buitenruimte is daardoor twee verdiepingen 
hoog. Ook deze ruimtes zijn zorgvuldig gedetail-

leerd. De betonvlakken zijn voorzien van subtiele 
belijning die voor reliëf zorgt en de accoyahouten 

latten, die mede zijn aangebracht als geluids-
demping, geven een warme sfeer.

 
Aan de binnenzijde van de Banier komt het hout 

terug in de leuningen van het trappenhuis dat 

Sociale woningbouw met 
uitgesproken details

Met de integratie van balkons en galerij wordt een 
ontmoetingsplek gecreëerd, waarbij de poorten en 

de details refereren aan de kloostergang die het 
gevoel van gemeenschappelijkheid versterken.

daardoor een huiselijk karakter heeft. De glazen 
doorkijkjes in de entree versterken het gevoel van 
betrokkenheid met de omgeving. Door de trans-

parante omgeving weet je waar je bent. 
Het complex is duurzaam en energie efficiënt met 

een warmte en koude opslag; een regeneratie 
dak levert energie voor de nabijgelegen bebou-
wing. De appartementen kunnen in twee richtin-

gen om de leidingkoker gespiegeld worden; deze 
constructie zorgt voor een speelse gevelindeling 

aan alle zijden. Met een beukbreedte van 7.8 
meter zijn ruime, toekomstgerichte woningen 

ontstaan die rolstoeltoegankelijk zijn. De rationele 
toepassing ervan is kostenbewust. Hierdoor werd 

de rijke detaillering van het pand in tactiliteit, 
warmte en reliëf mogelijk.

De Banier, 70 sociale huur 
appartemeten

Herenhuizen
(koop, ntb)

43 appartementen (koop, ntb)

fase 1 (opgeleverd)



fase 1 bestaand

 galerij met buitenkamers
De terrassen zijn aan de buitenzijde van de galerij 

gesitueerd. Doordat de positie van de terrassen 
alterneert, zit je echt buiten. De terrassen zijn 
vormgegeven als buitenkamers. De ‘kolom-

men’ hebben veel detail, vormen de ruimtelijke 
begrenzing en zorgen voor privacy tussen 2 

terrassen.
profiel

fase 1
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 levendig gevelbeeld
Omdat het gebouw aan de achterzijde, noord-
oost-orientatie, grenst aan eengezinswoningen 

(1), is de galerij aan de voorzijde gesitueerd (2). 
Deze zijde is goed voorzien van zon, maar is ook 

geluidbelast. De onderzijde van de galerijen 
en balkons zijn daarom voorzien van geluidwe-

rende isolatie, een plenum en houten latten van 
Accoya.

De hekwerken zijn verschillend van hoogte, 
zodat een geluidbeschutte buitenruimte ont-

staat. De  noodzakelijke voorzieningen zijn 
zodanig ontworpen dat deze bijdragen aan 

een prettige beleving van de gebruiksgalerijen.

Door de koppen te draaien (4), onstaan kortere 
galerijen. De balkons zijn per verdieping gespie-

geld (4) waardoor een levendig gevelbeeld 
ontstaat met prettige buitenruimtes die elk 2 

verdiepingen hoog zijn.

1 2 3 4 

26m

galerij 100m

galerij n
aar voorzijd

e

beter uitzicht

locatie

FASE 1 - eengezinswoningen kortere galerij

koppen gedraaid
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Vanaf de Ulenpassingel heeft het gebouw een andere uitstraling................. doorsnede over de galerij met balkons detail voorgevel
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situatie

zon + geluidbelasting

eengezinswoningen 
1e fase

nivo 2 en 4

nivo 0

nivo 3 en 5

 kostenbewust ontwerpen
Het gebouw is, vanwege het beperkte budget, 

ontworpen vanuit een rationele, consequent 
doorgezette bouwstructuur: een beukmaat van 

7.8 en gedraaide koppen, waardoor dezelfde 
tunnel overal toegepast kan worden.
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doorsnede over het trappenhuis

fase 1

entreehal zijde Wildenborghstraat de lichtkoepel geeft zicht op de galerijen en vice-versa

parkeren
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zicht vanuit de entreehal aan de westzijde beide trappenhuizen hebben daglicht door grote lichtkoepels, de verlichting is opgenomen in de dichte balustrades
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programma fase 2:
 70 Appartementen
76 Parkeerplaatsen

differentiatie volledige opdracht:
78 Eengezinswoningen

20 herenhuizen 
43 Koopappartementen

70 Sociale huur appartementen
140 Parkeerplaatsen in 2 garages

projectarchitect:
Naud Schroeder

Rozemarijn de Jong

opdrachtgever:
Vestia Den Haag Zuidoost

constructeur:
ABT

opdracht verleend in het jaar
2006   

oplevering fase 2:
februari 2013

Bruto vloeroppervlak:
6400m2 

bouwsom, incl installaties:
€ 7.200.000

bouwkosten per m2:
€ 825,00


