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Centrale Huisvesting gemeente Leidschendam-Voorburg Locatie

Selectie
Op uitnodiging van IGG heeft Ibelings
van Tilburg architecten meegedaan aan
de architectenselctie voor de renovatie
en uitbreiding van het gemeentekantoor
Leidschendam-Voorburg. Ons ontwerp is
uiteindelijk niet gekozen.
Nieuwe hoofdentree
Een manco van het huidige gebouw is
de plaats van de twee entrees, waarvan
er ook één gecombineerd wordt met de
opstelplaats van afvalcontainers. Vanaf
het winkelcentrum Leidschenhage
komend over de J.S. Bachlaan is het
gebouw over lange afstand zichtbaar.

De ritmiek en parsellering van het bestaande gebouw wordt voortgezet in de uitbreiding.

Juist deze gevel maakt een gesloten
indruk. Door de hoofdentree hier te
situeren kan een belangrijke verbetering

uitbreiding

ontstaan. Een glazen luifel met de naam
van de gemeente geeft een duidelijke
herkenbaarheid.
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Nieuwe vleugel
Het expressieve gebouw van architect

Nu: 2 entrees aan de zijkanten
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Snelder uit 1997 wordt gecompleteerd
met een nieuwe vleugel. De uitbreiding
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is niet een letterlijke voortzetting van
het bestaande, maar heeft een eigen
karakter dat past bij de architectuur van
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het bestaande gebouw.
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Voorstel: 1 entree centraal aan de voorzijde
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nieuwe entree met glazen luifel

Centraal in de voorgevel de nieuwe hoofdentree.
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Centrale Huisvesting gemeente Leidschendam-Voorburg Architectonisch concept

Torentje met lantaarn
De nieuwe entree voor medewerkers
lantaarn met logo

aan de J.S. Bachlaan zorgt voor een fraai
intermediair tussen het bestaande en
het nieuwe deel. Deze entree wordt
bekroond door een torentje met
lantaarn. Het geeft het gebouw ook
aan deze zijde de mogelijkheid, vooral
als men vanaf het oude centrum van

Gevel Johann Sebastian Bachlaan

Leidschendam komt, zich meer te
presenteren als stadskantoor met
bijvoorbeeld het logo van de gemeente
Leidschendam-Voorburg geëtst op de
lantaarn. Mocht de nieuwe aanbouw in
de toekomst eventueel als apart kantoor
worden aangeboden aan derden, dan zal
dit de entree zijn voor het nieuwe deel.
Beeldbepalende oude rode beuk
Aan de Koningin Julianaweg wordt

GEMEENTE LEIDSCHENDAM VOORBURG

uit respect voor de bijna 100 jaar oude
rode beukenboom een hoek uit de

Gevel Koningin Julianaweg

nieuwbouw weggelaten, zodat deze
beeldbepalende boom niet verplaatst
hoeft te worden.

Gevel Konstancin-Jeziornapad
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Gevel Koningin Wilhelminalaan

Centrale Huisvesting gemeente Leidschendam-Voorburg Uitbreiding en renovatie
torentje
optioneel lichtkap
met pv-cellen

Flexibel in te delen vloeren
De uitbreiding krijgt vergeleken met

dak

de bestaande vleugel een diepere

trappenhuis

plattegrond met werkplekken aan
de gevel en een middenzone voor

balkon

3e

overlegplekken, dynamisch archief en
stiltewerkplekken. Daglichtplanken in
de gevel zorgen ervoor dat daglicht van
buiten ook ver in de middenzone wordt

2e

gebracht, terwijl opwarming door de zon
zoveel mogelijk wordt vermeden.
Passend in de schaal van de omgeving

1e

Direct aan de Koningin Julianaweg is
het gebouw een verdieping lager. De
nieuwbouw sluit in hoogte aan bij de
bestaande woningen direct naast de
uitbreiding van het gemeentekantoor
en past in de schaal van de Koningin

entree publiek

grote

BG

Julianaweg.
Parkeren en fietsenstalling
Bij de inwendige hoek van het

kant

oorv
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gebouw wordt een entree met helling
opgenomen voor fietsers, die hier,
gescheiden van de auto’s, toegang
hebben tot een ruime fietsenstalling in
het nieuwe deel van de parkeerkelder.

par

receptiebalie
service balies

Gemotoriseerd verkeer blijft gebruik
maken van de bestaande helling naar
de parkeergarage aan de Koningin
Wilhelminalaan. De bestaande
parkeergarage wordt uitgebreid onder
de nieuwbouw.
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entree medewerkers
toiletten en service-unit
kopieren/printen
fietsenstalling
trap met lift
entree fietsenstalling
met helling
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Centrale Huisvesting gemeente Leidschendam-Voorburg Interieur nieuwbouw

Centraal punt

restaurant/multifunctionele ruimte

De transparante ruimte bij de entree
voor medewerkers, vormt een goed
intermediair waar het centrale
punt, met lockerkastjes, postvakken,
koffieapparaat, aanlandplekken en

vide publiekshal
trap

lift
goederen lift

informeel zitten in de werkruimte
gestalte krijgt. De inrichting van
bestaand en nieuw sluit zo naadloos op
elkaar aan. In onze visie is er sprake van
één vernieuwd complex van ruimten.

pantry

Open kantoorconcept

hoofdtrap
lift

Meer dynamiek, ontmoetingsplekken

informeel
overleg

service-unit
printen/kopiëren

en een grote mate van ruimtelijke
openheid verbetert de communicatie.
Belangrijk bij een open kantoorconcept

daglichtplanken

open kantoorruimte

is dat door een slimme plaatsing van
de kamerkantoren, vergaderruimte en
concentratiecockpits de medewerkers
niet verloren in een grote ruimte
komen te zitten, maar dat een gevoel
van geborgenheid op de werkplek
gewaarborgd blijft.

kamerkantoor
open kantoor
ruimte
vide entree
medewerkers

informeel
zitje
lockers en
postvakken
aanlandplekken
vergaderen

Een licht en warm interieur.
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standpunt
impressie

dynamisch
archief

stilte/concentratie
werkplekken

Centrale Huisvesting gemeente Leidschendam-Voorburg Interieur bestaand gebouw

Licht en warm interieur
Het afwerkingniveau is doelmatig, van
goede kwaliteit en weerspiegelt de zorg
voor de medewerkers. Alle materialen

restaurant/multifunctionele ruimte

hebben een rijke uitstraling, zijn

concentratie
werkplekken/
belplekken

middenzone met dynamisch
archief, vergaderen, informeel overleg en
concentratie werkplekken

onderhoudsarm, makkelijk schoon te

keuken en
free flow

maken en zijn bestand tegen intensief
gebruik. De toepassing van hout of
bamboe in het interieur geeft hier een

trap
lift

goederenlift

aangename sfeer.

toiletten

De kantoorvloer kenmerkt zich door

open kantoor
ruimte

een combinatie van open werkplekken
en kamerkantoren. De kamerkantoren
hebben semitransparante glazen

stoelenberging

binnenwanden, zodat daglicht ook hier
diep in het gebouw kan doordringen.

lift
Veel aandacht zal besteed worden aan
een goede akoestiek door het toepassen
plafondpanelen met een hoge mate van

vide entree medewerkers

geluidsabsorptie.

lockers en postvakken
pantry
toiletten

standpunt impressie

trap

kamerkantoor

Rond de vide meer dynamiek.

vergaderruimte

flexibele werkplekken
rond de vide van de
publiekshal
bamboevloer
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Centrale Huisvesting gemeente Leidschendam-Voorburg Duurzaamheid
gewicht

BREAAM very good

beschikbare
punten
beschikbare
15 punten

punten

%

punten
12

%
80

gemiddelde
score
gemiddelde
score9,6%

Management

gewicht
12,0%

Management
Gezondheid

12,0%
15,0%

15
16

12
15

80
94

9,6%
14,1%

Gezondheid
Energie

15,0%
19,0%

16
26

15
14

94
54

14,1%
10,2%

Energie
Transport

19,0%
8,0%

26
12

14
10

54
83

10,2%
6,7%

Transport
Water

8,0%
6,0%

12
9

10
6

83
67

6,7%
4,0%

een daglichtplank voor een goede

Water
Materialen

6,0%
12,5%

9
13

6
2

67
15

4,0%
1,9%

verdeling van het licht en ook dat het

Materialen
Afval

12,5%
7,5%

13
7

2
4

15
57

1,9%
4,3%

daglicht ver in de ruimte wordt gebracht.

Afval
Landgebr & eco

7,5%
10,0%

7
11

4
6

57
55

4,3%
5,5%

Landgebr
Vervuiling& eco

10,0%
10,0%

11
13

6
6

55
46

5,5%
4,6%

Vervuiling

10,0%
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Totale BREEAM 6score

46

4,6%
60,8%

Het aspect gezondheid krijgt veel
aandacht. De daglichttoetreding in
het gebouw wordt zoveel mogelijk
geoptimaliseerd. Bij ieder raam zorgt

Een prettig klimaat op de werkplek
is voor elke persoon verschillend.
Individuele beïnvloeding is belangrijk.
In het ontwerp voorzien wij daarom in

Totale BREEAM score

60,8%

Inclusief innovatiepunten

61,8%

Het gebouw krijgt een ‘BREEAM very good’ label.

te openen ramen en individuele regeling
voor verwarming, koeling en verlichting.

Roosters buiten zorgen dat opwarming door de zon zoveel mogelijk wordt vermeden.

Het gebouw wordt aangesloten op een
warmte-koude-opslag en krijgt een goede
isolerende schil, die voorzien wordt van
drievoudig glas. Er wordt energiezuinige
verlichting toegepast die voorzien
wordt van schakelingen op daglicht en
aanwezigheid. Het dak wordt voorzien
van PV panelen en een zonneboiler ten
behoeve van de kantine. Medewerkers
worden, door goed zichtbare trappen,
gestimuleerd om de trap te nemen.
Landgebruik en ecologie is een van de
onderwerpen in BREEAM. De oude beuk

extra daglicht

zal worden behouden en er zal ruimte
worden gegeven aan planten en dieren,
door bijvoorbeeld kastjes voor zwaluwen
en vleermuizen in de gevel te integreren.
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Daglichtplanken zorgen ervoor dat daglicht ver in de middenzone wordt gebracht.

Centrale Huisvesting gemeente Leidschendam-Voorburg Materiaalgebruik

Het gebouw wordt opgebouwd uit
eenvoudige heldere volumes. De
verhouding tussen dichte gevel en
glasvlakken is hierbij essentieel.
Toepassing van natuurlijke materialen,
die mooi blijven bij veroudering
en weinig onderhoud vragen, zoals
baksteen, natuursteen en gemoffeld
aluminium.
Het volume van de uitbreiding sluit

Baksteen middendeel (bestaand gebouw)

Baksteen vleugels (bestaand gebouw)

Zonwerend glas

goed aan bij de bestaande bouw, maar
onderscheidt zich door een kleurnuance

Natuursteen accenten

Zilverkleurige aluminium kozijnen

in de baksteen. Zo wordt het geheel een
ensemble dit zich op een subtiele wijze
in de bestaande maat en schaal van de
omgeving voegt.
Natuursteen wordt voorgesteld voor de
plinten onder de ramen op de begane
grond, het torentje bij de entree en voor
een bijzondere gevelinvulling in de
inwendige hoek van het gebouw bij de

Baksteen (uitbreiding)

oude rode beuk.

Bamboe (Interieur)

Accentkleur (Interieur)

Accentkleur (Interieur)
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Centrale Huisvesting gemeente Leidschendam-Voorburg Colofon
Locatie:
Koningin Wilhelminaweg 2
Opdrachtgever:
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Adviseur bouweconomie:
IGG, Wassenaar
Ontwerp
2012 aug		

ir. Marc Ibelings BNA

Medewerker:
ir. Tim Schuijt
Bruto vloer oppervlakte:
Renovatie		
4540m2 BVO
Nieuwbouw
3200m2 BVO
Parkeergagare
830m2
Adviseur duurzaamheid:
DGMR, Arnhem
Werknummer:
1768

Kruising J. S. Bachlaan en Koningin Julianaweg, met zicht op de uitbreiding en de oude rode beuk. Tussen het bestaande en nieuwe deel komt
een torentje. Hier bevindt zich de toegang voor medewerkers.
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www.ibelingsvantilburg.nl

