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Als juwelen in een groot groen park, een 
verzameling ronde torens verbonden door 
openbaar gebied. Het herinterpreteert de typische 
kwaliteiten van de omliggende naoorlogse wijk.

VMX is begin 2006 gekozen voor een opdracht 
van het ontwerp van woningen in combinatie met 
een woon/zorgcomplex in Schalkwijk, Haarlem. 
Na een lange proces zijn twee van de zes torens 
gerealiseerd.

Deze wijk heeft alle kenmerken van de naoorlogse 
stedenbouw, ontworpen in een democratische 
traditie, met vrijstaande stroken- en haken 
bebouwing en veel openbare, meestal groene, 
ruimte. Het ontwerp neemt de kwaliteiten van 
deze naoorlogse stedenbouw als uitgangspunt, 
met name de openheid, het groen, het licht en de 
ruimte die er is. Het park wordt ‘open’ gehouden 
door het programma onder te brengen in ronde, 
vrijstaande torens. Deze vorm biedt de bewoners 
een panoramisch uitzicht en veel privacy. 
Tegelijkertijd ontstaat saamhorigheid door de 
compacte kern van het gebouw.

De eenvoudige constructieve opzet is flexibel 
genoeg om een grote variatie aan woningtypes 
toe te laten, zonder dat dit de uitstraling van 
de torens beïnvloedt. Er zijn indelingen mogelijk 
met huur-, koop- en zorgwoningen, variërend 
van 200m2 tot 40m2. De begane grond is nu 
ingedeeld met entree en bergingen, maar kan 
ook ruimte bieden aan gemeenschappelijke of 
commerciële voorzieningen. 

De materialen en kleuren van de gevel en 
balustrades zorgen voor het lichte, vrolijke beeld 
van de ronde torens in het park. Er ontstaat 
een markant en transparant complex dat zich 
vloeiend past binnen het parkachtige landschap, 
met extroverte ruimten die optimisme en plezier 
in het leven uitstralen.

realisatie van het park nog niet gereed
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ENTREE VERDIEPING
1. lifthal
2. berging
3. hal
4. trappenhuis
5. entree
6. service

BEGANE GROND
1. lifthal
2. hal
3. trappenhuis
4. woonkamer
5. slaapkamer
6. badkamer
7. berging
8. balkon
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STANDAARD VERDIEPING
1. lifthal
2. hal
3. trappenhuis
4. woonkamer
5. slaapkamer
6. badkamer
7. berging
8. balkon
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TOREN B gevel aanzicht



TOREN A dwarsdoorsnede



DETAIL
1. balustrade, aluminium + acrylaat plaat
2. prefab betonnen balkon, variërend in diepte
3. aluminium kozijnen
4. betonconstructie
5. vloerverwarming
6. aanzicht ronde betonkolom
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