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Woongebouw voor 55+ bewoners Vijfhuizen Uitgangspunten

Ontwerp voor nieuwbouwproject
voor 20 appartementen voor 55+
bewoners, 4 groepswoningen en een
dienstencentrum.
Stedenbouwkundige uitgangspunten:
De nieuwbouw wordt binnen
de rooilijnen van de huidige
bejaardenwoningen uit de zestiger
jaren gerealiseerd. De bouwhoogte is in
twee bouwlagen met de voorzieningen
voor Amstelring op de begane grond
gegroepeerd rond een atrium. Het
atrium opent zich richting het Rosarium.
De entree bevindt zich aan de
Groeneweg, waar tevens een
mogelijkheid tot voorrijden wordt
gemaakt. Op de begane grond worden 3
woningen aan de Groeneweg gesitueerd,
de overige 17 woningen voor de
Woonmaatschappij Haarlemmermeer
komen op de verdieping. Aan de
zuidwestzijde wordt een waterpartij
gemaakt, ter compensatie van het
vermeerderd verhard oppervlak. Deze

Luchtfoto met de aangegeven locatie

waterpartij dient tevens als natuurlijke
afscheiding tussen het parkje en het
woongebouw.

Bestaande situatie

Maquette ontwerp woongebouw
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Woongebouw voor 55+ bewoners Vijfhuizen Architectuur en parkeren

Architectonische karakteristiek
Een groep van 5 panden in de schaal en
maat van het dorp Vijfhuizen. Tussen
deze ‘huizen’ ligt een binnenplaats die
overdekt is met een glazen dak. Deze
binnenruimte moet zoveel mogelijk de

Gevel Groeneweg

sfeer van een buitenruimte krijgen. Het
metselwerk van de buitengevels loopt
bijvoorbeeld ook gedeeltelijk door in de
binnenruimte, zodat dit buitengevoel
versterkt wordt. Naar de zijde van het
Rosarium opent de binnenruimte zich,
met zicht op het groene parkje.
Het opdelen van het woongebouw in 5
panden met elk hun eigen kleur baksteen
en de ritmiek in het gebouwvolume,

Gevel Woudweg

die ontstaat door de loggia’s van de
woningen op de verdieping, zorgen
ervoor dat het woongebouw een kleinere
maat en schaal krijgt waardoor het zich
voegt in de omringende dorpsachtige
bebouwing.
Parkeren
Onder het nieuwe gebouw wordt een

Gevel Rosariumzijde

parkeergarage opgenomen met de
in- en uitrit aan de Woudweg. Deze
parkeergarage is geschikt voor 39
auto’s en er is een fietsenstalling en
containerruimte aanwezig.
Aan de Groeneweg worden 4
parkeerplaatsen naast de entree
gesitueerd. Dit geeft een totaal van 43
parkeerplaatsen die worden gerealiseerd.
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Gevel Nes

Woongebouw voor 55+ bewoners Vijfhuizen Begane grond

Begane grond
De hoofdentree met luifel ligt aan de
Groeneweg. Vanaf de entree heeft men
al zicht door het gebouw heen naar het
parkje met Rosarium. Via de entreehal
met (brancard)lift, trap en ruimte voor
postbussen en huistelefoon komt men
in het atrium. Om het atrium worden
de 4 woongroepen en het zorgkruispunt
gesitueerd. Tevens zijn op de begane
grond 3 woningen opgenomen, met de
entree aan het binnengebied.
Het atrium opent zich naar de omgeving
aan de zijde van het Rosarium waar
ruimte voor activiteiten is gesitueerd.
Met mooi weer kan de glazen pui
geopend worden en kan men op het
buitenterras aan het water zitten. Het
terras is gedeeltelijk overdekt door het
glazen dak. Het zorgkruispunt zit direct
naast de entree met het kantoor voor
extramurale zorg, het zorgservicepunt/
monitorruimte/slaapwacht, de

Begane grond

logeerruimte en de voorzieningen voor
het personeel. Het beheercentrum zit
aan het atrium naast het buitenterras
en de activiteiten-/multi-functionele
ruimte, met werk/spreekkamers, repro
en archief.

Langs doorsnede
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Woongebouw voor 55+ bewoners Vijfhuizen Verdieping

Verdieping
Via de trap of lift komt men op de
omloop van de verdieping. Vanaf de
omloop heeft men mooi zicht in het
atrium. Het atrium krijgt een warme
lichte sfeer door de toepassing van
houten kolommen en spanten en
een (gedeeltelijk) glazen dak. Vanaf
de omloop worden de 17 woningen
op de verdieping ontsloten. De
woningen hebben naast de voordeur
een verbreding van de galerij, zodat
er ook een mogelijkheid is om op de
verdieping aan het atrium te zitten. Aan
de zuidwestzijde, waar het atrium zich
opent, kun je zitten op de verdieping in
het atrium met mooi uitzicht over het
Rosarium. De ruimte tussen de woningen
eindigt altijd in een glazen pui, zodat
er zicht naar buiten mogelijk is en er
daglicht naar binnen valt. Hier zijn ook
de (vlucht)trappen gesitueerd.
1e verdieping

Plattegronden woningen - 86 m2 bvo per woning
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Woongebouw voor 55+ bewoners Vijfhuizen Woongroep

Woongroep
Elk woongroep heeft een
gemeenschappelijke woonkamer
met keuken, met zowel zicht naar
buiten als in het atrium. Vanuit de
gemeenschappelijke woonkamer is
er ook toegang tot een kleine tuin
omgeven door een haag. De individuele
bewonerskamers zijn gesitueerd rond
voorzieningen met o.a. badkamers,
sanitaire units en bergruimten. Alle
individuele kamers liggen aan de
buitengevel. De verkeersruimten zijn
breed gehouden om goed te kunnen
manoeuvreren met bedden. De gangen
zijn voorzien van daglicht en zicht naar
buiten.
Materialen
Er wordt met natuurlijke en duurzame
materialen gewerkt.
- Baksteengevels in verschillende
kleuren.

Plattegronden woongroep

- Licht hellende daken, voorzien van
mos-sedum.
- Houten geschilderde kozijnen (FSC).
- Houten Lariks spanten en kolommen
(FSC) voor het binnengebied.
- Dak van het atrium met glas, waarin
photovoltage cellen aan de zuidoostzijde
zijn opgenomen.
- Stenen vloer voor het binnengebied
met daarin opgenomen
groenvoorzieningen.

Dwarsdoorsnede
7

Woongebouw voor 55+ bewoners Vijfhuizen Colofon
Locatie:
Groeneweg/Woudweg, Vijhuizen
Opdrachtgever:
Ymere Amsterdam (voorheen:
Woonmaatschappij Haarlemmermeer,
Amsterdam)
Stichting Amstelring, Amstelveen
Ontwerp:
2007, ir. Marc Ibelings BNA
Gewonnen meervoudige prijsvraag
Medewerkers:
Suresh Debedin, Ralph van de Donk, Rosanne
van Tilburg
Start bouw en oplevering:
nog niet uitgevoerd
Aantal woningen:
20 appartementen voor 55+ bewoners,
4 groepswoningen en een dienstencentrum
Bouwkosten:
nog niet bekend
Fotografie:
Ibelings van Tilburg architecten
Werknummer:
1684

8

www.ibelingsvantilburg.nl

