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IBM-Toren Park Krayenhoff Uithoorn Situatie

Werelderfgoed

N196 - Koningin Máximalaan

Park Krayenhoff is gelegen op het
voormalige IBM-terrein langs de
Provinciale weg N196 - Koningin
Máximalaan - richting
Aalsmeer. Het terrein is ca. 9 hectare
groot en langgerekt van vorm. De
langszijden worden begrensd door de
provinciale weg in het noordoosten en
de Vuurlijn in het zuidwesten.
De Vuurlijn is onderdeel van de als
werelderfgoed aangewezen Stelling van
Amsterdam. Park Krayenhoff heeft over
de Vuurlijn heen uitzicht op een open en

Vuurli

waterrijk landschap.
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Situatie

Park Krayenhoff met in de waterpartij de IBM-toren
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IBM-Toren Park Krayenhoff Uithoorn Historie

De IBM Toren in Uithoorn
IBM besloot in 1956 in Nederland een
ontwikkelingslaboratorium te vestigen
in Uithoorn, gekozen vanwege de nabije
ligging van Schiphol. De architecten
Van Mourik & De Pon ontwierpen het
gebouw, bestaande uit een toren en
platte hallen. Het eerste ensemble werd
in 1959 voltooid. Tussen 1961 en 1986
zijn een aantal uitbreidingen opgeleverd,
zodat als het testlaboratorium, nieuw
bedrijfsrestaurant en programmeurs
kantoren. De architecten beschreven de
toren prozaïsch als volgt: ‘Het verheven
kantoorvolume boven de hoofdentree,
de denktank, ontstijgt en overziet het
polderlandschap’. In de toren werden
de directie, financiële administratie,
personeelszaken en het patentbureau
gehuisvest. Nu is IBM vertrokken, de
hallen zijn gesloopt, maar het torentje is
gebleven.

Entreegebouw met toren (de eerste vliesgevel in Nederland)

De oorspronkelijke tekening van het ontwerp
als logo op een suikerzakje. Hierop is te zien,
dat de toren oorspronkelijk was ontworpen met
vier verdiepingen.
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IBM-Toren Park Krayenhoff Uithoorn Icoon

Op het terrein is de nieuwe woonwijk
‘Park Krayenhoff’ gerealiseerd. Het
bestaande torentje is als icoon behouden
en in het plan opgenomen als verwijzing
naar de historie van het terrein.
Het markante gebouw, dat op één
pilaar staat, heeft een plek midden
in de parkvijver en vormt daarmee
hét herkenningspunt van Park
Krayenhoff. Per verdieping wordt
één appartement gerealiseerd. De
drie loft-appartementen hebben hun
eigen terras op het dak en hebben een
oppervlakte van ruim 210m2. Een lift
komt midden in het appartement uit.
Ook zijn er parkeerplaatsen voor drie
auto’s per appartement in de afgesloten
parkeergarage.

IBM-toren als hét herkenningspunt van Park Krayenhoff.
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IBM-Toren Park Krayenhoff Uithoorn Plattegronden

Deze exclusieve loft-appartementen
geven de mogelijkheid om de indeling
grotendeels zelf te bepalen. Elk loftappartement beslaat één van de drie
verdiepingen van de historische IBMtoren die helemaal gerenoveerd en
gemoderniseerd is.
Uitzicht
Door de vele raampartijen rondom
is de loft een zee van licht en heeft
een fantastisch uitzicht naar alle
windstreken
Door de vele raampartijen rondom is de loft een zee van licht.

Kelder
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Begane grond

Dakterras

IBM-Toren Park Krayenhoff Uithoorn Interieur en techniek

Eigen indeling bepalen
De bewoners konden samen met de
architect een eigen indeling bepalen.
IBM toren techniek
•

Glazenwasinstallatie op het dak

•

Zwevende vloer met ruimte voor
leidingen

•

Warmtepomp

•

Gebalanceerde ventilatie systeem

•

Lift

Artist impression interieur loft-appartement

Doorsnede

Vrij in te delen appartement

Indeling 2e verdieping

Indeling 3e verdieping
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IBM-Toren Park Krayenhoff Uithoorn Colofon
Locatie:
Geometrielaan, Uithoorn
Opdrachtgever:
UBA, Uithoorn
Eigen Haard, Amsterdam
Ontwerp:
2003,
Aat van Tilburg BNA/BNSP
ir. Marc Ibelings BNA
Medewerker:
Marcel Vermeer
Start bouw en oplevering:
2010
2012
Aant. woningen:
3 appartementen
Stedenbouwkundige:
van Tilburg Ibelings von Behr architecten
Landschapsarchitect:
Hollandschap, Moerkapelle
Artist’s impressions:
Yucon, Amsterdam
Fotograaf:
Iemke Ruige, Amstelveen
Werknummer:
1627
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Interieur loft/appartementen in voormalige IBM-toren

www.ibelingsvantilburg.nl

