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Woningaanbod verbeteren

Het project ‘t Leliepark omvat de sloop 

van 144 portiekwoningen uit 1950 zonder 

lift in de goedkope huur. De bouw- en 

woontechnische toekomstwaarde van 

de huidige woningen was laag. In plaats 

hiervan zijn 152 grotere woningen 

in de huur en koop teruggebouwd, 

waarbij mogelijkheden tot verdichting 

zijn benut. Het project bestaat uit een 

appartementengebouw, 19 grondgebonden 

eengezinswoningen en 3 woontorens 

oplopend in hoogte tot 40 meter.

Meer woningdifferentiatie

Met het realiseren van dit project 

is tegemoetgekomen aan de wens 

van de Gemeente Gouda om de 

woningdifferentiatie in de wijk Korte 

Akkeren te verbeteren. Met name aan 

kwalitatief betere woningen is een tekort. 

Dit betekent niet alleen dat duurdere 

woningen aan de voorraad worden 

toegevoegd, maar dat ook ingezet is 

op levensloopbestendige woningen en 

woningen voor senioren, voorzien van het 

woonkeurlabel. De hele wijk zal merkbaar 

profijt hiervan hebben, doordat een 

betere doorstroming binnen de wijk in de 

bestaande voorraad ontstaat.

Behoud beeldbepalende gebouwen

De Mallemolen en het gasgemaal worden 

behouden en gerenoveerd.

Artist’s impression nieuwbouw
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Woningen ‘t Leliepark Gouda Situatie

Mallemolen De oorspronkelijke bebouwing

uit 1950

Doorsnede Mallemolen
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Voortzetting bebouwing Vogelbuurt

Het nieuwe appartementengebouw 

aan de Koningin Wilhelminaweg en 

de nieuwe 19 eengezinswoningen zijn 

architectonisch een voortzetting van de 

bestaande bebouwing van de Vogelbuurt. 

Hierdoor wordt de bestaande wijk 

duidelijk beëindigd met een strook 

laagbouw, waarin de bestaande 22 

eengezinswoningen aan de Koningin 

Wilhelminaweg harmonieus worden 

opgenomen.

Voortzetting torens

Aan de zuidwest rand is gekozen 

voor een voortzetting van torens, 

zoals ingezet door de torens van het 

verzorgingscentrum.

Onder de torens is een parkeergarage 

opgenomen die gedeeltelijk in het 

talud van de dijk is geschoven. De 

parkeergarage is voorzien van een mos-

sedum dak.

Woningen ‘t Leliepark Gouda Stedenbouwkundige studies en concept

Studiemaquette met haakvormig 

appartementenblok en kantige torens

Studieschets appartementengebouw aan 

Koningin Wilhelminaweg

Studiemaquette met afgerond bouwblok 

en torens doorgezet tot aan de Koningin 

Wilhelminaweg

Voortzetting van torens aan de 

zuidwest rand

Concept, uiteindelijk is de garage - met mos-sedum dak - half verdiept met parkeren op maaiveld uitgevoerd



Landschappelijke kwaliteit 

Eén van de ontwerpuitgangspunten van 

het plan was om de landschappelijke 

kwaliteit van de randen van het gebied 

te gebruiken als inspirerend element 

voor het ontwerp. Dit heeft zich 

vertaald in uitzicht op het water en de 

wijde groene omgeving voor de gehele 

buurt. Door de losse situering van de 

3 torens is deze transparantie naar de 

omgeving gewaarborgd. De torens lopen 

op in hoogte, respectievelijk 9, 11 en 13 

bouwlagen, in de richting van de Gouwe.

Geluidsbelasting

De geluidsbelasting van het nabij gelegen 

industrieterrein heeft een grote rol 

gespeeld in het uiteindelijke ontwerp. 

Een aantal gevels moesten als ‘dove gevel’ 

uitgevoerd worden. Mede hierdoor zijn de 

karakteristieke erkers bij de woontorens 

ontstaan. Op deze manier konden toch nog 

te openen ramen in deze geluidsbelaste 

gevels worden toegepast. 

Woningen ‘t Leliepark Gouda Stedenbouwkundige studies en concept

5

De gevels aan de noordoostzijde  zijn dove gevels voorzien van speci-

ale erkers waar delen van te openen zijn zonder de geluidswerende 

functie aan te tasten. In de verte de gerenoveerde Mallemolen. 

Oude situatie over de nieuwe geprojecteerd In rood zijn de gevels aangegeven waar de geluidsbelasting door 

industrielawaai de 55 dB(A) overschrijdt

Oorspronkelijke situatie aan de Molensloot met de achterzijde van 

de portiekflats



Parkeergarage in talud dijk

De 3 torens zijn gesitueerd op een 

overdekte parkeergarage, die als 

het ware in het talud van de dijk 

van de Molensloot is geschoven. De 

parkeergarage wordt voorzien van 

een mos-sedum dak. De entrees voor 

de woontorens liggen op maaiveld. 

Onder en tussen de woontorens ligt 

de parkeergarage. Deze garage is 

toegankelijk op maaiveld vanaf de zijde 

van het Uiverplein.

Aandacht voor buitengebied

Samen met een landschapsarchitect is 

veel aandacht besteed aan de kwaliteit 

van het buitengebied. Groene taluds met 

boomgaarden en een lange zitbank aan 

de zijde van de dijk van de Molensloot 

geven het buitengebied kwaliteit.

Woningen ‘t Leliepark Gouda Parkeren
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Parkeergarage (geel) - 139 auto’s en op maaiveld 87 auto’s Parkeergarage in het talud van de dijk geschoven, met een lange zitbank langs de rand

Legenda

1. parkeergarage

2. lange zitbank

3. Molensloot met lelies

4. eengezinswoningen

1
3 2 4



Woningen ‘t Leliepark Gouda Woontorens
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Woontorens - 99 appartementen

A Oppervlakte 100 m2 gbo

 Woningbreedte 5.10 m

 Woningdiepte gem. 21.50 m

B Oppervlakte 96 m2 gbo

 Woningbreedte 12.00 m

 Woningdiepte gem. 15.00 m

C Oppervlakte 82 m2 gbo 

 Woningbreedte 10.00 m

 Woningdiepte gem. 12.00 m

A, B en C hebben elk 3 kamers

Contrasterend, maar familie

De torens zijn contrasterend met 

het appartementengebouw en de 

eengezinswoningen gematerialiseerd, 

maar zijn ook duidelijk familie van 

elkaar. Aan de zijde van de Vogelwijk 

hebben de torens rechthoekige 

bakstenen gevels, bestaande uit 

aubergine kleurige geëngobeerde stenen. 

Naar het landschap toe hebben de torens 

een gebogen gevel bekleed met leien. 

Loggia’s

Alle loggia’s zijn georiënteerd op de zon 

en het uitzicht naar de Gouwe. Plattegronden woningtype A, B en C

B
C

A
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H

Sk SkBkB

Appartement type A

Type B

Type C

De gebogen gevels van de torens zijn bekleed met leien



Rode baksteen gevels

De gevels bestaan grotendeels uit 

rode baksteen. Extra aandacht 

is besteed aan de gevel aan de 

Koningin Wilhelminaweg, die een 

galerijontsluiting heeft, maar zich 

niet  als zodanig manifesteert. 

Beschut wonen Gemiva

In het appartementengebouw 

zijn op de begane grond en eerste 

verdieping 18 woon-units beschut 

wonen voor meervoudig verstandelijk 

gehandicapten gesitueerd. Op de 

kop is een gemeenschappelijke 

woonkamer met groot terras.

Woningen ‘t Leliepark Gouda Appartementengebouw
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34 Appartementen

Oppervlakte 46-109-92 m2 gbo 

Woningbreedte 3.75-7.50 m

Woningdiepte 12.25-14.50 m

Dwarsdoorsnede

Begane grond woon-unit

voor Gemiva

Totale plattegrond.

3e verdieping

Tussenverdieping Bovenste verdieping
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Loggia’s met uitzicht op de Molensloot



De eengezinswoningen hebben een voordeur 

voorzien van een L-vormig betonnen 

luifeltje met glazen bouwstenen erin en 

hebben zoals de andere gebouwen ook de 

met aluminium beklede bloemkozijnen. 

De erfgrensafscheiding bij de kopgevels 

van de eengezinswoningen is  voorzien van 

een gemetselde muur van rode baksteen. 

Bijzonder is ook hier de net als bij het 

woongebouw toegepaste onderhoudsvrije 

aluminium dakrand met felsen.

Woningen ‘t Leliepark Gouda Eengezinswoningen
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Eengezinswoning - totaal 19

Oppervlakte 122 m2 gbo 

Aantal kamers: 5

Woningbreedte 5.10 m

Woningdiepte 10.00 m

Doorsnede eengezinswoningen

Begane grond 1e verdieping 2e verdieping

Wk

KH Sk

Sk

Bk
B

Terras

Sk

Artist’s impression begane grond 1e verdieping 2e verdieping

Eengezinswoningen



Woningen ‘t Leliepark Gouda Colofon

Locatie:
Uiverplein, Gouda

Opdrachtgever:
Woonpartners Midden-Holland, Waddinxveen

Ontwerp:
2004, ir. Marc Ibelings BNA

Medewerkers:
Jan Bijl, Rob Grauwmeijer, Marcel Vermeer, Stefan van der Padt

Start bouw en oplevering:
Sloop: begin 2006
Start: April 2007 - Oplevering gefaseerd: begin 2009 - medio 2009

Aantal woningen:
152 woningen, waarvan 19 eengezinswoningen
34 appartementen, waarvan 18 Gemiva’s
99 appartementen verdeeld over 3 woontorens
Parkeergarage voor 139 auto’s en 87 auto’s op maaiveld.

Stedenbouwkundige:
Ibelings van Tilburg architecten

Aannemer:
Heijmans Bouw Amersfoort bv

Constructeur:
Hopman Ingenieursburo bv, Haastrecht

Adviseur installaties:
Galjema BV, Rijswijk

Adviseur Bouwfysica:
Peutz & Associes bv, Zoetermeer

Landschapsarchitect:
Van Hees tuin- en landschapsarchitectuur, Gouda

Bouwkosten:
€ 19.671.000,- 

Fotografen:
Luuk Kramer, Amsterdam / Petra Appelhof, Nijmegen /
Iemke Ruige, Amstelveen / Rob Hoekstra, Kalmthout

Werknummer:
1609
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www.ibelingsvantilburg.nl


