
VERBINDEN MET HOOGTE

In het gebouw zijn openingen aanwezig die ervoor zorgen dat 
er zichtlijnen aanwezig zijn die de stedelijke en natuurlijke 
structuur met elkaar verbinden. Vanaf het park en de ecologische 
verbinding is zicht op de Pierre van Hauwelaan en vice versa, 
ook de positionering en afgeronde hoeken van het gebouw 
zorgen voor zichtlijnen vanuit verschillende hoeken.

Het gebouw is gelegen op de rand van de wijk Voorhof en gaat 
aan de andere kant van de Pierre van Hauwelaan over in de wijk 
Buitenhof. Door zichtlijnen en het plaatsen van openbare en 
publieke functies in en rondom het gebouw, zoals de bibliotheek 
en het park  worden de wijken met elkaar verbonden. Het gebouw 
functioneert als een verbinding tussen de twee wijken en een 
overgang tussen de stedelijke en groene as

BUURTEN VERBINDEN ZICHTLIJNEN

STAD & NATUUR VERBINDEN
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MENSEN VERBINDEN

Het park is gelegen aan de zuidkant van het 
gebouw en biedt ruimte voor inwoners van de 
wijk en het gebouw om elkaar te ontmoeten 
en verbinding te maken in de buitenlucht 
op anderhalve meter afstand. Er is ruimte 
om samen te recreëren en ontspannen en 
vervult hiermee een sociale functie. Het 
gebouw wordt gedeeltelijk bij de openbare 
ruimte betrokken en voegt functies toe die 
iets teruggeven aan de buurt. Naast de 
woonfunctie krijgt ook de maatschappelijke 
functie een plek Er is op de begane grond 
ruimte voor de openbare bibliotheek met 
daarnaast een café met een klein terras.

PUBLIEK TOT PRIVE

In het ontwerp zijn het park en de publieke plint openbaar toegankelijk 
gemaakt voor buurtbewoners, de bovenste verdieping van de eerste 
toren grenzend aan de daktuin behoort tot de semi openbare ruimte 
en de bovenste verdieping bevat een gemeenschappelijke ruimte 
en daktuin die privé te gebruiken zijn door bewoners, daarnaast 
hebben de woningen een privé balkon op het zuiden en een uitzicht 
over het openbare park en de ecologische verbinding. 

ECOLOGIE

De toekomstige aanpassing van de Prinses 
Beatrixlaan geeft de mogelijkheid om aan te 
sluiten op de wens de stedelijke ecologische 
structuur uit te breiden en te zorgen voor een 
verbinding voor fauna tussen stad en land. Er 
wordt gekozen voor een gelaagde structuur 
met hoge bomen, een struiklaag, kruid laag 
en een watergang met een flauw talud 
en rijke oeverbegroeiing. De ecologische 
verbinding faciliteert vleermuizen, vogels, 
bijen, vlinders, insecten en vissen en biedt 
daarnaast natuurlijke afscherming van de 
weg gelegen aan de oostelijke kant. Aan de 
westelijke kant loopt de verbinding over in 
het park gescheiden door een fietspad dat 
loopt tussen de ecologische en de menselijke 

functie van de locatie. 
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Op de bovenste verdieping van de eerste 
toren zijn flexwerkplekken aanwezig die 
direct toegang geven tot het aangrenzende 
semi openbare groene dak, waar ruimte 
geboden wordt om buiten te werken en 
afspraken in te plannen in de buitenlucht. 
Zeker in de huidige anderhalf meter 
samenleving geeft het toevoegen van 
buitenruimte mensen de ruimte om veilig 
samen te werken en los van een scherm 
en de eigen woonruimte met elkaar in 
verbinding te zijn. Daarnaast zorgt het 
toevoegen van groen op de daken er ook 
voor dat de verbinding tussen stad en 
natuur versterkt wordt.

Op de bovenste verdieping van de tweede 
toren is een gemeenschappelijk ruimte 
gelokaliseerd waar door bewoners van het 
gebouw zelf invulling aan gegeven mag 
worden. Deze ruimte grenst aan het tweede 
groene dak, waar bewoners de mogelijkheid 
hebben een gemeenschappelijke tuin 
en buitenruimte aan te leggen. Deze 
ruimte is bedoeld een gevoel van gedeeld 
eigenaarschap onder bewoners te creëren 
en geeft de ruimte om op anderhalve meter 
afstand  en in de buitenlucht met elkaar in 
contact te komen.
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