
Het woonblok WKLHK001 is een zorgvuldig 
geïntegreerd stedenbouwkundig, architectonisch en 
technisch ontwerp. De harmonie tussen deze drie 
entiteiten is de kracht van waaruit een veilige en 
comfortabele woonomgeving is gecreëerd, waarin 
sociale cohesie in en rondom het woonblok wordt 
gefaciliteerd en het gebouw in al zijn eenvoud 
buitengewone prestaties levert.

De stedenbouwkundige uitgangspunten verrijken het 
Hof van Holland met een ruime ontmoetingsplaats 
aansluitend op het gezondheidsplein. Het hof dat 
wordt gevormd door het woongebouw en de school 
geeft een ruime, beschermde omgeving waarin 
veiligheid en sociale interactie centraal staan. 

Het gebouw voorziet naast 68 appartementen ook in 
een collectieve huiskamer en een ruime daktuin. Door 
de aanwezigheid van het lage dak hebben de 
appartementen in de noordvleugel ruim voldoende 
zonlicht. De poort onder de noordvleugel geeft een 
rijke toegang tot het hof en is ingericht met 
ondergrondse afvalcontainers, zodat bewoners dichtbij 
en droog, hun afval gescheiden kunnen wegbrengen.

Onmiskenbaar is het gebouw opgetrokken uit hout, 
Cross Laminated Timber (CLT). De warmte van het 
materiaal sluit aan bij een sociaal en ontvankelijk 
gebouw, maar tegelijkertijd biedt het enorme 
duurzame en technische voordelen voor de bouw 
(circulair, lokaal produceerbaar, prefabricage, weinig 
afval, etc.). Dit maakt de keuze voor hout zowel 
gebaseerd op architectonische, duurzame en 
technische overwegingen.
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De basis van het gebouw is de typologie van een 
galerijgebouw met balkons aan galerijzijde ten 
behoeve van een ruime beleving en ontmoeting van 
de medebewoners. Vanuit de behoefte om ruimte te 
creëren richting de sporthal, de school en voor het 
parkeren is de maximale hoogte van 24 meter als 
uitgangspunt genomen.

Een galerijgebouw van 8 verdiepingen en 70 
appartementen is als een winkelhaak ingesneden en 
beide delen zijn 90 graden ten opzichte van elkaar 
gedraaid. Door de plaatsing op het plot werkt de 
winkelhaak als geluidsbuffer enerzijds en voorziet in 
zonnige buitenruimtes met uitzicht anderzijds.

Het stedenbouwkundig ontwerp van de school spiegelt 
deze winkelhaak, waardoor een hof ontstaat. Het hof 
wordt ingericht met voorzieningen zoals parkeren, 
schoolplein, kiss and ride, ontsluiting en 
groenelementen. 

In het hof bij het woongebouw wordt geparkeerd. De 
toegang tot het terrein is vanaf de toegangsweg naar 
de sporthal. Parkeer en ontsluitingsvoorzieningen 
lopen zodoende naadloos in elkaar over.
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70 appartementen standaardiseren,
ten einde gelijke kwaliteit en positieve
kosteneffecten te creëren

Ten behoeve van inpassing op de locatie
het gebouw in 2 delen knippen

1

2

3
Gebouw in een dusdanige hoek plaatsen dat de 
oriëntatie ten opzichte van zon en  geluid 
optimaal wordt, het volume op de plot past en 
de basis vormt voor een stedenbouwkundige 
context voor sporthal, woongebouw en 
basisschool.



De typologie van een galerijgebouw is gekozen om 
sociale cohesie tussen de bewoners te faciliteren. Het 
gebouw is verrijkt met een centrale huiskamer en 
leefkeuken en een ruime daktuin, welke worden 
geëxploiteerd door de bewoners zelf. De collectieve 
ruimtes worden gebruikt voor gezamenlijke of 
groepsactiviteiten, zoals lezingen, cursussen of samen 
koken en lekker aan tafel zitten in de daktuin.

Het gebouw is voorzien van drie stijgpunten, met lift 
en trap. Bewoners kunnen daardoor gemakkelijk 
alternatieve routes nemen door het gebouw om elkaar 
te bezoeken of op te halen. Alle routes, in en rondom 
het gebouw zijn overdekte buitenroutes ter 
bevordering van comfort en veiligheid.

Er zijn 3 type appartementen ontwikkeld: 1 kamer, 2 
kamer en rolstoeltoegankelijke appartementen. Het 2 
kamer appartement kent 3 varianten. Het 
maatsysteem staat toe onderlinge verhouding van de 
aantallen appartementen af te stemmen op de 
uiteindelijke vraag. Het huidig ontwerp voorziet in 59 
2 kamer appartementen, 6 1 kamer appartementen 
en 3 rolstoeltoegankelijke appartementen.

Ieder appartement is voorzien van een keuken met 
een afvalscheidingskast grenzend aan de entreehal. 
Vanuit de keuken kan eenvoudig worden gescheiden, 
vanuit de hal kan het afval eenvoudig worden 
meegenomen richting de overdekte en ondergrondse 
afvalcontainers, die vanuit de colonnade op de begane 
grond bereikbaar zijn.
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Begane grond Verdieping 1,2,3

Verdieping 5,6,7Verdieping 4

Appartement A - 1 kamer - 6x

Appartement B - 2 kamer - 3x

Appartement C - 2 kamer - 25x

Appartement D - 2 kamer - 31x

Appartement E - Rolstoel - 3x

Collectieve huiskamer en leefkeuken

Collectieve daktuin

Bergingen

1:500Schaal

Technische ruimte
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PLATTEGRONDEN en DOORSNEDE 1:100
De plattegronden van de appartementen B tot en met E zijn ontworpen met de leef- 
woonzone aan de galerijzijde en de slaapvertrekken aan de andere zijde. Van het 
type A appartement bevinden alle ruimtes zich aan de galerij. Gezien dit 
appartement zich solo aan het uiteinde van de galerij bevindt is dat voor die locatie 
een kwaliteit.

De keuken bevindt zich in alle types centraal in de woning. Tussen de leefzone en de 
slaapzone is de natte groep gesitueerd. In appartement E is ook een 
eettafelopstelling mogelijk in de keuken, hierdoor ontstaat er extra ruimte in de 
woonkamer.

Alle appartementen hebben een zonnige buitenruimte aan de galerijzijde. De gevel 
tussen galerij en woonkamer is geheel van glas, voor maximale daglichttoetreding, 
Het overstek is maximaal vormgegeven op basis van een daglichtberekening en 
geeft beschutting en voorkomt directe zonbelasting in de woonkamer.

6x Appartement A 
1 kamer 

55 m2 + 4 m2 buitenruimte

25x Appartement C
2 kamer standaard
61 m2 + 4 m2 buitenruimte

3x Appartement B
2 kamer langs

59 m2 + 4 m2 buitenruimte

31x Appartement D
2 kamer +

64 m2 + 4 m2 buitenruimte

3x Appartement E
Rolstoel toeganklijk
85 m2 + 4 m2 buitenruimte

Typische doorsnede 
appartement
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Het gebouw is opgebouwd uit twee maatsystemen: 
een extern maatsysteem van kolommen en balken, als 
basis voor de gebouwvorm en stedenbouwkundige 
inpassing en een intern maatsysteem van dragende 
wanden vloeren, als basis voor de ruimtelijke indeling 
van het gebouw. Het in elkaar schuiven van deze twee 
maatsystemen creëert een spannende interactie 
zichtbaar in de gevels van het gebouw.

De overspanning over de poort wordt geconstrueerd 
door beide systemen. Samen werken ze als een 
enorme vierendeelligger over de volle hoogte van het 
gebouw.
De ontwerpmethodiek biedt vrijheid van invulling van 
het master grid, zonder de stedenbouwkundige 
kwaliteit opnieuw te moeten heroverwegen en is 
daardoor zeer goed aanpasbaar aan de definitieve 
vraag.

CLT in combinatie met het glas in de gevels en het 
zwarte staal van de hekwerken creëert een serene 
uitstraling. Begroeiing en inrichting van de balkons 
geeft kleur en menselijk detail in de beleving van het 
gebouw.

De stalen hekwerken aan alle langsgevels van het 
gebouw zijn slank vormgegeven. Naast 
doorvalbeveiliging dienen ze ook als houvast voor 
klimplanten vanuit het maaiveld en vanaf de galerijen 
en franse balkons. De begroeiing biedt veel ruimte 
aan lokale fauna en stimuleert de biodiversiteit.

MAATSYSTEEM en 
MATERIALEN
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Koude zone

Ventilatie zone

Warme zone

Het ontwerp van de appartementen is gezoneerd in 
een “warme” en een “koude” zone. De gevels aan de 
koude kant zijn zo dicht als mogelijk (daglicht, energie 
en geluid), in tegenstelling tot de warme kant waar 
deze zo open mogelijk zijn. Het overstek van de 
galerij voorkomt directe opwarming door de zon en 
voldoet tegelijkertijd aan de benodigde hoeveelheid 
daglicht in het woonvertrek. De vensters in de 
slaapvertrekken zijn draaikiepramen, met viervoudig 
glas en suskasten ten behoeve van de geluidswering.

De appartementen worden geconditioneerd door een 
CO2 gestuurd mechanisch WTW ventilatiesysteem in 
combinatie met vloerverwarming en PCM’s (Phase 
Changing Materials). Deze voordelige combinatie van 
systemen resulteert in een zeer lage energievraag per 
appartement.

De benodigde centrale technische ruimtes voor 
stadsverwarming, tapwater en omvormers zijn in de 
oksel van het gebouw gesitueerd om zo efficiënt 
mogelijk en met zo kort mogelijke leidingen de 
appartementen te faciliteren.

TECHNIEK

CO2 gestuurde MV met WTW

Badkamer met VV en MV en WTW 
douche

Wasmachine/droger

Leidingschacht

WC met VV en MV

Keuken

Afvalscheidingskast

Stadsverwarming/meterkast

Koude zone met VV

Warme zone met vloerverwarming
en PCM’s in de vloer

VV = vloerverwarming
MV = Mechanische ventilatie
PCM = Phase Changing Materials
WTW = Warmte terugwinning
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vuile 
lucht

vuile lucht

verse lucht
opgewarmdeverse lucht

Geintegreerde  gevelmodule voor WTW 
MV, deurbel, verlichting en 
huisnummerindicatie

Draai/kiepraam met suskast



Prefabricage verkleint bouwfouten, 
ongevallen en beperkt afval

Levering Just In Time 

Assemblage veilig, snel en in componenten

De combinatie van CLT met de toegepaste ontwerp en 
gebouwinstallatietechniek resulteert in zeer 
comfortabele woningen met een zeer lage 
energievraag. Alle systemen grijpen ineen en 
versterken elkaar. Het gebouw is dus zowel circulair 
als energiezuinig.

Energetische en circulaire maatregelen die worden 
genomen zijn:
- Goede isolatie, luchtdichting en isolerend glas
- Goede oriëntatie en zonering woning in een warme 
en een koude zone
- Overstek bij zonbelaste gevels
- CO2 gestuurde WTW ventilatie woning en douche 
WTW
- Toepassen recyclebare PCM’s in warme zone
- Passieve koeling door zomernachtventilatie
- Stadsverwarming op restenergie
- Vloerverwarming (laagtemperatuur)
- Toepassen van +/- 800 m2 PV panelen op het dak

Ook tijdens het productieproces en de bouw zijn er 
maatregelen die worden genomen zoals:
- Bouwen met CLT (circulair, opslag CO2)
- Gebruik van hout uit Nederlandse productiebossen 
(beperken transport)
- Hoge mate van pre-fabricage (bouwsnelheid, lage 
foutmarge, veilig, minder overlast)

Beter dan circulair bouwen is het beperken van 
materiaal. Regenwater wordt in het terrein via 
infiltratie verwerkt. Zo worden kostbare en onnodige 
ondergrondse systemen en terreinbekleding 
voorkomen. De infiltratie laag zorgt eveneens voor 
een natuurlijke begroeiing door de halfopen 
straatbekleding. Integrale toegankelijkheid wordt 
geborgd door volledige verharding onder de colonnade 
rondom het gebouw die aansluit op de 
stoepontsluiting van het omliggende terrein en de 
invalidenparkeerplaatsen. 
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Nadia

Nadia woont in het kleinste appartement beschikbaar in het woongebouw. 
Ze merkt dat ze vaker mensen uitnodigt dan vroeger. Dat komt omdat ze 
zich erg thuis en verbonden voelt met de plek waar ze woont.

Nadia is zeer actief geworden in de huurdersvereniging; ze organiseert 
bijeenkomsten, dansavonden en is een moestuin gestart op het dak. 
Edsilia die vanavond gaat koken doet dat onder andere met verse 
groenten en kruiden uit haar tuin!

Als ze uitgaat komt ze zonder problemen in de avond laat thuis. Door de 
overzichtelijke, veilige bergingen en de beschutting van de colonnade op 
de begane grond zet ze haar fiets veilige weg en loopt ze beschut naar de 
entree. In de zomernachten ziet ze dan vaak meneer Seefuik nog zitten 
op zijn balkon met een kaarslichtje aan. Hij knikt en zij zwaait, meer is er 
vaak niet nodig om je gezien en veilig te voelen.

Frans en Jannie

Frans en Jannie hebben recent wat tegenslag gekend. 
Frans is door een hersenbloeding in een rolstoel 
terechtgekomen. Even zag het er naar uit dat hun 
geplande toekomst in het Hof van Holland ook in het 
water zou vallen totdat de woonstichting hun 
tegemoet kon treden met een rolstoel toegankelijk 
appartement.

Het appartement is volledig rolstoel toegankelijk, 
maar ziet er tegelijkertijd niet anders uit dan de 
andere. Dit geeft Frans het gevoel dat niet alles voor 
hem hoeft te veranderen. Door de goede integrale 
toegankelijkheid van het gehele gebouw kan Frans 
zijn volledige rol als man van het huis vervullen. Hun 
auto staat dicht bij de entree en hij kan zijn 
scootmobiel plaatsen in de berging die direct 
toegankelijk is vanuit de entreehal.

De sociale cohesie in het woongebouw is een zegen 
voor zowel Jannie als Frans: “Hier ken je niet alleen je 
buurman of buurvrouw, maar je ontmoet ook de 
buurvrouw van drie lagen hoger, in de daktuin of in de 
collectieve huiskamer, dat maakt dit gebouw meer een 
gezellig wijkje dan een galerijflat!” zegt Frans 
opgetogen.

Sanne en Joep

Sanne en Joep wonen in een 2 kamer appartement. 
Beide hebben hierdoor een eigen slaapkamer. Sanne 
werkt veel thuis. Dat is soms wel een uitdaging. Het 
saamhorigheidsgevoel in het woongebouw heeft er 
gelukkig toe geleid dat er activiteiten voor kinderen 
worden georganiseerd in de collectieve huiskamer. Er 
wordt samen huiswerk gemaakt, maar ook gespeeld 
en zo nu en dan even lekker gegamed. Medebewoners 
houden een oogje in het zeil, zodat Sanne soms ook 
even door kan werken. 

Doordat Sanne nu meer thuis is dan ze gewend is, 
ontdekt ze hoe prettig haar leefomgeving eigenlijk is. 
In de ochtend zit ze samen met Joep op haar balkon 
te ontbijten. Joep wordt dan opgehaald door een 
groepje kinderen om naar de huiskamer te gaan. ’s 
Avonds na het werken heeft ze afgesproken in de 
daktuin met vrienden uit het gebouw. Ze gaan samen 
eten, want Edsilia gaat namelijk Surinaams koken in 
de collectieve leefkeuken.

BEWONERS

Frans en 
Jannie
Nr. 12

Sanne en 
Joep

Nr. 39Nadia
Nr. 19
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DOORSNEDE en AANZICHTEN 1:500MOTTO: SAMEN WONEN WKLHK001

Oostgevel

Zuidgevel

Westgevel

Noordgevel

Doorsnede AA


