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Brandweerkazerne Leidschendam-Voorburg Intensief ruimtegebruik

Brandweerkazerne

Meer doen met dezelfde hoeveelheid 

grond. Dat is het devies in de drukbe-

volkte Randstad waar alle functies met 

elkaar strijden om een plek. In Sijtwende 

hielden planalogen op hun tekentafels 

een smal streepje grond over. ‘Is dat een 

goede plek voor de nieuwe brandweerka-

zerne?’ vroeg men zich af. Midden tussen 

de huizen, midden op een kruispunt en 

naast een tunnel? Kun je daar verant-

woord een brandweerkazerne neerzet-

ten? Ja, dat kan. Het bewijs hiervoor 

werd geleverd door het bouwteam, waar-

in ons bureau de verantwoordelijkheid 

voor het ontwerpproces op zich nam.

Belangen wegen

Een project als dit is natuurlijk duurder 

en bewerkelijker dan het neerzetten 

van ‘een rechte doos’ ergens in een vrije 

ruimte. Het is lastiger, gecompliceerder 

en je hebt als architect een zekere behen-

digheid nodig. Je moet met een heleboel 

factoren rekening houden. De relatie 

tussen de woningen en de kazerne bij-

voorbeeld. Op sommige plaatsen zit er 

maar 13,5 meter tussen de woningen en 

de kazerne.

Maquette gezien van de zuidgevel Maquette gezien van de noordgevel

Artist’s impression kruispunt met daaraan 

gelegen de brandweerkazerne
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Brandweerkazerne Leidschendam-Voorburg Remise

Remise

Een brandweerkazerne is 24 uur 

in gebruik en veel uiteenlopende 

functies moeten er een plek krijgen. 

De meest voor de handliggende functie 

is het uitrukken van de brandweer. 

Het gebouw moet in alle opzichten 

‘meewerken’ aan een snel vertrek van de 

uitrukploeg. Op de begane grond, direct 

aan het kruispunt ligt de stallingsgarage 

voor de brandweerauto’s. Meestal is de 

remise een rechte doos. Hier is dat niet 

mogelijk. De rug, de achterkant van de 

remise wordt gevormd door het fietspad 

dat op klimt naar het dak van de tunnel. 

De wisselende diepte van de garage is 

ook functioneel, omdat de voertuigen 

verschillend van lengte zijn.
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Remise

Doorsnede

Legenda

1.  remise

2.  woonkamer en slaapkamers

3.  kantoren

4.  presentatieruimte

2

1

3

4



Brandweerkazerne Leidschendam-Voorburg Remise en begane grond
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Begane grond

Een bijzondere rangschikking van 

ruimten. De gebogen remise ligt tegen 

het fietspad. De multifunctionele ruimte 

is tegen de tunnelbak geschoven. De 

ronde trap heeft een centrale plaats in 

de brandweerkazerne. Op de punt van 

het complex is nog een ruimte voor een 

wasoefenplaats.

Legenda

1.   remise

2.   multifunctionele ruimte

3.   metaalwerkplaats

4.   wasoefenplaats

5.   fietsenstalling

Begane grond

Remise (in aanbouw)
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6.   fitness

7.   berging kleine blusmiddelen

8.   unisex kleedruimte

9.   fietspad

10. ronde trap
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Brandweerkazerne Leidschendam-Voorburg Multifunctionele ruimte

Sporthal werd multifunctionele ruimte

Multifuctionaliteit als vertrekpunt

De bouw ging van start op basis  van 

een programma van eisen. Al werkend 

kwamen we erachter dat we een bezui-

nigingsslag moesten maken, omdat het 

programma van eisen niet spoorde met 

het beschikbare budget. Dat dwong ons 

opnieuw na te denken wat echt nodig is.  

We hebben toen multifunctionaliteit als 

vertrekpunt genomen. Een volwaardige 

sporthal werd een fitnessruimte en een 

ruimte die voor meerdere doeleinden te 

gebruiken is. Het in elkaar schuiven van 

functies bracht natuurlijk extra kosten 

met zich mee, maar netto was het een 

stuk voordeliger.
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Brandweerkazerne Leidschendam-Voorburg Woonlaag

1e verdieping

Woonlaag 

De hoofdentree van de brandweerka-

zerne ligt op de eerste verdieping. Hier 

wonen en slapen de brandweerlieden. 

Deze verdieping van het complex is 24 

uur in bedrijf. Vanuit de woonkamer is 

er een royaal uitzicht over het kruispunt.

Gang op de 1e verdieping met rechts de linnenkast

Legenda

1.  hoofdentree

2.  eetkamer

3.  keuken

4.  woonkamer

5.  slaapkamers
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Woonkamer

De brandweerkazerne is het huis van 

de brandweer -mannen en -vrouwen.

De belangrijkste ruimte is de 

woonkamer. De driehoekige ruimte 

is verdeeld in een ruime zithoek voor 

televisiekijken, een kleiner zitgedeelte 

en een leestafel.



Brandweerkazerne Leidschendam-Voorburg Receptie en kantoren

2e verdieping

2e verdieping

De leiding en de staf van de brandweer-

organisatie zetelt op de tweede 

verdieping. Op het dak, de derde 

verdieping ligt als een soort penthouse, 

een presentatieruimte.

Receptiebalie op de 2e verdieping
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Legenda

1.  hoofdentree 

2.  receptiebalie

3.  kantoor commandant

4.  centrale trap

5.  afdeling preventie

6.  kantoren

7.  presentatieruimte
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3e verdieping
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Brandweerkazerne Leidschendam-Voorburg Trappenhuis als ruggengraat
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Trappenhuis als ruggengraat van de brandweerkazerne

Verbindende trap

In het hart van het gebouw ligt een 

ronde ruimte, waar het daglicht van 

boven komt; het centrale trappenhuis. 

De centrale trap verbindt 5 vloeren met 

elkaar en overbrugt zo een hoogtever-

schil van 13 meter. De uitruk gaat van de 

woonlaag over deze ronde trap. De rode 

kleur accentueert deze actie.

Schetsimpressie van de brandweerkazerne 



Brandweerkazerne Leidschendam-Voorburg Colofon

Locatie:  
Via Donizetti 1 Leidschendam-Voorburg

Opdrachtgever:
Brandweer Leidschendam-Voorburg

Ontwerp:
2001, Aat van Tilburg BNA/BNSP

Interieur: 
Ibelings van Tilburg architecten 

Medewerkers:
Martin Schoenmakers, André Schenk

Start bouw en oplevering:
Mei 2002
Augustus 2003

Oppervlakte:
3.800 m2 

Project Management:
Heuvel-op, Uitgeest

Aannemer:
Boele Van Eesteren, Rijswijk

Constructeur:
CAE Nederland, Capelle a/d IJssel

Adviseur Installaties:
Technical Management, Rijswijk

Fotografie:
Peter Muller, Den Haag
Petra Appelhof, Nijmegen
Fedde de Weert, Alkmaar 

Werknummer:
1513
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Zuidgevel met zicht op het fietspad dat langs de gevel naar het tunneldak loopt





www.ibelingsvantilburg.nl


