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Complex 220 - 3 Woongebouwen Pijnacker Locatie
Stedenbouwkundige context
Het bestaande beeld van PijnackerNoord wordt bepaald door de
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Betaalbare huurwoningen
Langs de Thorbeckelaan in PijnackerNoord zijn in 2010 een aantal gebouwen
gesloopt. Deze locaties gaan nu ingevuld
worden met drie nieuwe woongebouwen

Luchtfoto met de locatie van de drie nieuwe woongebouwen

voor 1- en 2-persoonshuishoudens.
Woningcorporatie Rondom Wonen wil
hier kleinere, betaalbare huurwoningen
voor alle woningzoekenden in deze
categorie realiseren. Van Wijnen Stolwijk
heeft opdracht gekregen om, namens
Rondom Wonen deze huurwoningen
te gaan bouwen. Wij zijn door hen
gevraagd het ontwerp voor deze drie
woongebouwen maken.

Locatie met op de achtergrond de bestaande flats

Impressie met de drie nieuwe woongebouwen
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Complex 220 - 3 Woongebouwen Pijnacker Concept
Gebouw I - Advocaat

Drie gelijke woongebouwen

Gebouw II - Doctor

Gebouw III - Raadsheer

Tussen de Kuyperlaan en de
Troelstralaan en aan de rand

entree

van de Thorbeckelaan, zijn drie

Thorbeckelaan

entree

entree

identieke kloeke bakstenen
18P

9P

9P

begane grond hebben een terrasje en
de verdiepingen daarboven een balkon.
De gebouwen zijn 4 lagen hoog. Het zijn
woningen geschikt voor zowel jong als

Troelstralaan

direct naast plaats. De woningen op de

oud.

park
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9P

park
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Daglicht in de centrale hal
De gebouwen zijn compact in hun
opzet, waarbij aandacht in het ontwerp

In het plan worden 108 parkeerplaatsen voorzien. Dit is meer dan de benodigde 103 parkeerplaatsen (66 woningen x 1,55 Parkeernorm).

gegeven is aan een aangename entreehal
en centrale hal. De entreehal heeft een
vide over de volledige hoogte en zowel
vanaf de entreegevel als de parkgevel
valt daglicht tot in het midden van
de centrale hal met lift. Vanuit deze
centrale hal kan je altijd twee kanten op
naar buiten kijken.

Daglicht in centrale hal
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Kuyperlaan

9P

Schaepmanlaan

hoog ontworpen. Het parkeren vindt er

De Savorin Lohmanlaan

appartementengebouwen van vier lagen

Complex 220 - 3 Woongebouwen Pijnacker Bijzondere details
Reliëf in Metselwerk
De gevels van de 3 gebouwen worden
gemetseld in een lichtgele gemêleerde
baksteen. Bijzonder detail zijn de
stukken met reliëf in het metselwerk.
Hier is om en om een strook aangebracht
met een bruin gemêleerde baksteen
die 2 cm terug ligt ten opzichte van het
lichtgele metselwerk.

Voorgevel met reliëf in het metselwerk

De naam van elk gebouw uitgespaard in de betonnen luifel

Betonnen entreeluifel met naam
Voorstel van ons was om elk gebouw in
de betonnen luifel boven de entree een
naam te geven die verbinding heeft met
de straatnaam waar het betreffende
gebouw aan ligt. Rondom Wonen heeft
naar aanleiding daarvan de volgende
gebouwnamen gekozen: Raadsheer,
Doctor en Advocaat. Door middel
van uitgespaarde letters in de prefab
betonnen entreeluifel worden de namen
zichtbaar.
Elke entree hal zijn eigen kleur
De drie appartementengebouwen zijn
los van de namen identiek. Om elk
gebouw op een eenvoudige manier toch
zijn eigen identiteit en uitstraling te
geven is er voor gekozen elke entreehal
over de volle hoogte zijn eigen kleur te
geven. Deze kleuren zijn vanaf buiten
goed zichtbaar en zeker ’s avonds zal dit
met de verlichting aan in de hal goed
zichtbaar zijn.

Gebouw I - Raadsheer - Turkooisblauw

Gebouw II - Doctor - Telemagenta

Gebouw III - Advocaat - Lichtblauw
5

Complex 220 - 3 Woongebouwen Pijnacker Appartementen
Gemeenschappelijke fietsenberging
Op de begane grond wordt bij elk van
de drie appartementengebouwen een
gemeenschappelijke stalling voor
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Voordeel van het maken van een
gemeenschappelijke fietsenberging i.p.v.
separate bergingen is dat, naast dat het
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Fietsen

in totaal drie woningen extra oplevert,
er ook uit oogpunt van sociale veiligheid
op de begane grond een meer open en
levendige plint ontstaat. Dit omdat het

A

Fietsen

gesloten deel van de begane grond zo
tot een minimum beperkt kan blijven.
Ter compensatie hebben de woningen

Begane grond met gemeenschappelijke stalling voor fietsen en scootmobielen

een grotere berging in de woning zelf
gekregen.
3 Woongebouwen - 66 appartementen
Elk appartementengebouw bestaat uit
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22 huurwoningen; 15 stuks 3-kamer
woningen en 7 stuks 2-kamer woningen.
A - 3-kamer woning
oppervlakte
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B - 2-kamer woning
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1e, 2e en 3e Verdieping - Elke verdieping heeft 6 appartementen
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Complex 220 - 3 Woongebouwen Pijnacker Duurzaamheid
Aardwarmte
Rondom Wonen heeft een overeenkomst
gesloten met Ammerlaan The Green
Innovator om de woningen aan te sluiten
op het aardwarmtenetwerk dat in deze
wijk ligt.
Aardwarmte of geothermie is niets
minder dan de belofte van een nieuw
Groningerveld, maar dan met warm
water of zelfs stoom in plaats van
aardgas. Of eigenlijk verschillende
kleine warmwatervelden verspreid
over het land. En anders dan aardgas
zijn de warmwaterbronnen niet van
fossiele oorsprong. Mits goed gepland,
is de warmte van de aarde eeuwig
beschikbaar. En bij het oogsten van de
warmte komt amper CO2 of vervuiling
vrij.
De 66 woningen gaan op deze manier
warm tapwater ontvangen van 60 graden
of meer.
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Complex 220 - 3 Woongebouwen Pijnacker Colofon
Locatie:
Thorbeckelaan, Pijnacker
Opdrachtgever:
Van Wijnen, Stolwijk namens:
Rondom Wonen, Pijnacker
Ontwerp:
2016 december
ir. Marc Ibelings BNA
		ir. Tim Schuijt BNA
Oplevering:
Blok 1 : 21-12-2018
Blok 2 : 22-01-2019
Blok 3 : 19-02-2019
Oppervlakte:
Tweekamerappartementen
Driekamerappartementen
Totaal 		

45,5 m² go
60,6 m² go
5.616 m² bvo

Bouwkosten
5.090.000 €
Constructeur:
Wijcon, Dordrecht
Bouwkundig tekenwerk:
LMV bouw+kundig adviesbureau, Capelle a/d IJssel
Artist impression:
Mills Company
Werknummer:
1853
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Entree met prefab betonnen luifel aan de Thorbeckelaan

www.ibelingsvantilburg.nl

