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Alle voorzieningen die je kunt wensen bevinden zich aan de overkant van de straat.
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Ideaal voor mensen die aansluiting zoeken bij een bestaand woonklimaat met
Legenda
hoogstedelijke
ambities en alle voorzieningen bij de hand. Mensen die veel aan het
werk zijn, maar ook sociale contacten belangrijk vinden.

0

Rijswijk

E3

A12

Utrecht

Snelweg
Pr.

Be

A4

laa

n

Prinses Beatrixlaan

E30

Delft

Legenda

In de Bogaard Winkelcentrum

Route naar strand

Legenda

Trein Station

Rijswijk

A13

A4

Rijswijk

E3
0

N211

MinisterBuurt

n

Rijswijk Station

laa

ix
atr

Spoorlijn

Rijswijk

A13

ix
atr

Pr.

Nationale weg

Be

A13

A4

trix
ea

ag
iet

Vl

A4

N211

B
Pr.

De locatie is ideaal voor mensen die in een grote stad werken maar de
locale huizenprijzen (nog) niet kunnen betalen. Of voor stellen die in
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Het plan ligt anderzijds in de Ministerbuurt. Dit is een laagbouw woonwijk met een
sterk residentieel karakter.
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De locatie ligt op loopafstand (700m) van station Rijswijk, vanwaar
meerdere malen per uur treinen richting Amsterdam en Rotterdam rijden.
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De Prinses Beatrixlaan wordt de komende jaren getransformeerd tot een
hoogstedelijke avenue.
Het plan ﬂankeert deze Avenue en draagt bij aan haar beleving.
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Prinses Beatrixlaan

Bestaande situatie

E30

"Wonen in het groen" is kenmerkend voor de "avenue" die de Beatrixlaan wordt en
richtinggevend voor de planvorming.
De huidige schijfvormige gebouwen (Markenlaan 3 en 5 en het HBG kantoor)
benadrukken nu nog het doorgaande karakter van de Beatrixlaan.
De ontwikkeling om die schijfvormige gebouwen te transformeren in de gewenste
richting, is met de HBG locatie inmiddels ingezet.
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Pr. Beatrixlaan
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Rol in het stedenbouwkundig kader
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situatie

In de Bogaard

Wateringen

Er zijn een aantal stedenbouwkundige eenheden te benoemen die van belang
zijn voor de teoekomstige Beatrixlaan; elk met hun eigen rol en schaalniveau:
- De vier grote accenten op de hoeken van het plangebied
- De stedelijke laag aan de Beatrixlaan met daarop terugliggende volumes
- De vier gebouwen die de Beatrixlaan ﬂankeren, tussen de hoogteaccenten op
de twee hoeken
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Regionale functie Prinses Beatrixlaan
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Wateringen
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Twee vreemde eenden in de bijt

A4

Zowel nr. 3 als nr. 5 zijn bestaande gebouwen. Ze hebben een afwijkende opzet
ten opzichte van het overige plan. Waar het plan zich kenmerkt door veel
transparantie tussen de volumes en gelaagdheid in de hoogte, zijn nrs. 3 en 5
twee schijven die dicht tegen elkaar aan staan en zonder plint landen op het
maaiveld.
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met ongeveer 1.000 nieuwe woningen. Ook langs de
vernieuwde Prinses Beatrixlaan komen circa 1.000
woningen. Daarnaast wordt het gebied veel groener en
attractiever dan het op dit moment is.

J.C. van
Markenlaan

J.C. van
Markenlaan

De Prinses Beatrixlaan heeft nu een gigantisch profiel
met een brede strook parkeren in het midden. Door deze
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reservering ondertunneling

ecologische verbinding

stadswoningen en parkeren

Transformatie
Kwaliteit bestaand gebouw

Aandachtspunten

Architectonisch concept

Heldere structuur.
Flexibiliteit in de indeling.
(zie foto's hieronder)

Monotone horizontale structuur zonder verticale accenten.
Onopvallende kleine entrees.
Weinig contact met de openbare ruimte op straatniveau.

Heldere structuur behouden.
Geleding aanbrengen.
Alzijdigheid introduceren.
Gebouw laten landen.

Huidige compositie
Rechthoekig volume.
Entree voor en achter.
Dichte wanden in zijgevel.
Accent in dakrand.
Voor-achter oriëntatie.

Horizontale geleding
Gevel boven de twee entrees
terugleggen met een
transparante vulling, waardoor
er twee gebouwdelen ontstaan.

Asymmetrie
Linker volume voorzien van
een hoge gesloten borstwering
waardoor er asymmetrie ontstaat en
de twee gebouwdelen meer van
elkaar loskomen.

Verticale geleding
Gevel voorzien van een
penthouselaag. Hierdoor
ontstaat een gevelopbouw in
drie delen.

J.C. van Markenlaan

Prinses Beatrixlaan

Landing
Een zachte overgang van
publiek naar privé. Aansluiten
op het toekomstige groene
karakter van de nieuwe avenue.

Alzijdigheid
Op hoogte een oriëntatie in de
lengterichting, gericht op het
verkeer dat van veraf de
Beatrixlaan op komt rijden.

Gevels: vormgeving
Horizontale geleding
Plastiek toevoegen aan de volumes, door balkons en luifels.
Door de balkons verticaal uit te lijnen ontstaat een horizontale
geleding.
Aanzetten van de entreepartij door ﬂankerende "balkonkolommen" en
doorgetrokken balkons op de 2e verdieping die zo een luifel vormen.
Asymmetrie versterken door balkons in het rechter volume op de 9e
verdieping te laten vervallen.

Alzijdigheid
Entree Prinses Beatrixlaan

Entree J.C. van Markenlaan

Vrije plattegrond

De ondergeschikte kopgevels activeren door op de hoeken
"balkonkolommen" te maken.
De oriëntatie verschuift hierdoor naar de zijgevels. De langsrichting
wordt aangezet en gericht op het verkeer van de Beatrixlaan.

Gevels: uitstraling
Gelaagdheid

Entrees
1. Bestaande travertin gevelbeplating

Prinses Beatrixlaan

waar mogelijk behouden

1. De binnenschil - Kozijnen, puien, penthouse
Metaal - warmgrijs - middendonker
2. De buitenschil - Gevelbekleding
Travertin - lichtgrijs - middenlicht
3. Uitkragende delen - Balkons
Beton - wit - licht
Van binnen naar buiten wordt de tint steeds lichter.

De Beatrixlaan blijft ook in de
toekomst een drukke verkeersader.
Een verhoogd maaiveld aan een
brede groenzone maakt deze
confrontatie minder hard.
De groene inrichting sluit aan bij de
parkachtige inrichting die de laan in
de toekomst krijgt.
Een theatrale entree zorgt ervoor
dat het pand zich als woongebouw
presenteert.

2. Hergebruikte travertin gevelbeplating

verwijderd travertin zal breken, maar kan worden
hergebruikt in de inrichting van het landschap

3. Warm grijs aluminium

nieuwe kozijnen en aangrenzende onderdelen
gevel ter plaatse van 'knip' en dakranden

Materialen

J.C. van Markenlaan

1. Bestaande travertin gevelbeplating
2. Hergebruikte travertin gevelbeplating
3. Warm grijs aluminium

De J.C. van Markenlaan sluit met
haar residentiële karakter goed aan
op de woonfunctie in het gebouw.
De woningen liggen twee meter
boven maaiveld waardoor er
voldoende afstand is voor privacy
binnen en sociale veiligheid op
straat.
De entree wordt gelijkwaardig aan
de Beatrixlaan: groen, uitnodigend
en toegankelijk.

4. Wit gevelstuc

nieuwe vlakken en banden in de gevel

4. Wit gevelstuc
5. Wit beton

5. Wit beton

nieuwe balkons
plantenbakken niet haalbaar in verband
met capaciteit bestaande constructie

hergebruik verwijderd
travertin als verharding
in landschap

Entree J.C . van Markenlaan (b o v e n )
Entree Prinses B eatrixlaan (rechts)

The Beatrix
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Prinses Beatrixlaan
Theatrale hoofdentree.
"bedje van groen" loopt helemaal
om het gebouw heen.
Fietsparkeren.

J.C. van Markenlaan
Gelijkwaardige entree aan
rustige woonstraat.
Ontsluiting parkeerplaats en garage.
Groene zone omarmt gebouw.

Ecologie

Mobiliteit

Natuurinclusief

Stimulans ﬁetsgebruik

Diversiteit aan plantensoorten

De gemeente hanteert de CROW normen waarin wordt uitgegaan van een
toename in het ﬁetsgebruik. In het souterrain is ruimte voor minimaal 376
ﬁetsen (2 per woning) met aanvullend een opstelplek voor electrische
scooters en/of bakﬁetsen.

Ontwerp i.s.m. ecologisch adviesburo

Nestgelegenheid in de gevel

nestkasten opnemen
in de kopgevels

Voor diersoorten zoals genoemd in de leidraad

Buiten het gebouw worden naast de entrees voorzieningen gemaakt voor
het stallen van ﬁetsen voor bezoekers. Het meerendeel wordt gesitueerd
aan de Beatrixlaan, direct aan het doorgaande ﬁetspad.

Vlinder- & insectentuin
Rondom het gebouw

hydrofoor
19,03 m2

plaats beperkt
bruikbaar ivm
speedgate

14 elektrische deelﬁetsen

Deelmobiliteit

Landschapsontwerp
Nader uit te werken door BoschSlabbers

stallingsruimte auto
1.047,83 m2

40 stallingsplaatsen
laag plafond

Volledige ruwbouw - Travertin gevel - liften en trappenhuizen

Energielabel A

Blijkt de pilot met deelauto's niet zo succesvol? Dan zijn er parkeerplaatsen
beschikbaar in naastgelegen parkeervoorzieningen.
Wordt de pilot een succes? Dan kan de exploitant snel opschalen met extra
auto's, ﬁetsen of scooters zodat aan de toenemende vraag kan worden
voldaan.

Nieuwe kozijnen, HR++ glas, dak Rc=6
Gevelontwerp afgestemd op
bestaande travertinpanelen.
Zo veel mogelijk panelen
behouden en alleen hele
panelen verwijderen.
Ritme van het gevelontwerp
volgt het ritme van de
travertinpanelen.

Energiezuinig verwarmen
Door middel van een warmtepomp

Gebruik duurzame materialen
FSC hout, demontabele stalen dakopbouw

Geen extra parkeerdruk
Het toepassen van deelmobiliteit om de parkeereis te verlichten, betekent
dat er voor de gebruikers van het pand geen recht is op vergunningen in de
wijk. Dit wordt contractueel vastgelegd. Dit houdt in dat ook wanneer de
beschikbare parkeerplaatsen in het gebouw bezet zijn, er geen
vergunningen meer worden uitgegeven. Ook kortingsregelingen voor
bezoek zijn niet van toepassing. Hierdoor wordt het voor bezoekers niet
aantrekkelijk om in de straat te parkeren, maar zullen zij eerder hun auto
overdekt stallen in de nabijgelegen parkeergarages in De Bogaard.

Landschapsontwerp door Bosch Slabbers

Doorsnedefragmenten (v.l.n.r.):
parkeerplaats aan Noordzijde
groenzone Van Markenlaan
groenzone en dek aan Prinses Beatrixlaan
groenzone aan Zuidzijde

The Beatrix

VANWILSUMVANLOON
a r c h i t e c t u u r

&

s t e d e n b o u w

laag plafond

16 ﬁetsplekken

16 ﬁetsplekken

14 ﬁetsplekken

38 ﬁetsplekken

38 ﬁetsplekken

30 ﬁetsplekken

26 ﬁetsplekken

26 ﬁetsplekken

20 ﬁetsplekken

27,97 m2

plaatsen beperkt
bruikbaar ivm
breedte
mogelijk vervalt
1 plaats

berging
17,13 m2

plaatsen beperkt
bruikbaar ivm
breedte
mogelijk vervalt
1 plaats

4 deelscooters

4 deelscooters

warmtepomp

16
ﬁetsplekken

zone constructie

plaatsen beperkt
bruikbaar ivm
breedte
mogelijk vervalt
1 plaats

16
ﬁetsplekken

24 ﬁetsplekken

Door deelauto's kunnen we de de hoeveelheid auto's in en rond het gebouw
terugdringen. En niet alleen voor de bewoners van The Beatrix, maar voor
de buurt. Want de Mobility Hub wordt openbaar toegankelijk.

Behoud van zoveel mogelijk materiaal

10,12 m2

34 ﬁetsplekken

Duuurzaam

berging

26 ﬁetsplekken

Voor de doelgroep van The Beatrix is het bezit van een auto geen
vanzelfsprekendheid meer. Bezit is ballast. Er wordt dan ook ingezet op
maximaal gebruik van deelmobiliteit. Een diverse vloot volledig electrische
auto's waarvan er altijd eentje beschikbaar is.

zone constructie

26 ﬁetsplekken

