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1. Inleiding
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SIJTHOFF 

De	Sijthoff	locatie	in	Rijswijk	ligt	op	de	snijlijn	van	
de	Vliet	en	de	A4.	Op	deze	plek	is	in	de	jaren	60	
een	bedrijventerrein	ontwikkeld	met	een	haven	aan	
de	Vliet.	Dit	terrein	wordt	thans	getransformeerd	
van	een	monofunctioneel	bedrijventerrein	naar	een	
gemengd	gebied	van	werken	en	wonen.	De	Sijthoff	
locatie	is	onderdeel	van	deze	transformatie.	Op	dit	
terrein	zullen	ongeveer	670	woningen,	een	hotel	en	
een	beperkt	volume	aan	voorzieningen	gerealiseerd	
worden.	Dit	schetsontwerp	laat	de	landschappelijke	
verankering	van	deze	ontwikkeling	in	de	omgeving	
zien	en	geeft	een	aanzet	tot	een	landschapsplan	voor	
de	plek	zelf.	Hierbij	focust	het	schetsontwerp	zich	op	
de	sferen,	de	biodiversiteit	en	de	landschappelijkheid.	

Kaders	voor	het	schetsontwerp	zijn	het	
ontwikkelkader	voor	het	havengebied	en	het	
beeldkwaliteitsplan.	Deze	documenten	geven	richting	
aan	het	ontwerp.	Het	schetsontwerp	is	besproken	
met	de	supervisor	voor	het	havengebied.	Naast	de	
ruimtelijk	richtinggevende	documenten	zijn	er	nog	
diverse	beleidsdocumenten	van	de	gemeente	Rijswijk	
die	gebruikt	zijn	om	het	ontwerp	op	te	stellen.	
Hiervan	is	de	Natuurinclusief	bouwen	Havenkwartier	
Rijswijk,	Inspiratie-	en	toetsingsinstrument	van	22-12-
2021	een	belangrijke	bouwsteen.	

Dit	schetsontwerp	zal	samen	met	de	ontwikkelaar	
en	de	gemeente	Rijswijk	een	stap	verder	gebracht	
moeten	worden	in	een	voorlopig	ontwerp	en	definitief	
ontwerp.	Hierin	kan	nauwkeuriger	ontworpen	worden	
wat	de	precieze	ingrediënten	zijn	voor	het	ontwerp.	

1.	Inleiding

Sijthoff

De	projectlocatie.
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2. Analyse
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2.1  DE LOCATIE

Zoals	gememoreerd	ligt	de	locatie	langs	de	Vliet	
en	aan	de	A4.	Op	een	grotere	schaal	beschouwd	
ligt	de	locatie	in	een	uniek	groengebied.	Aan	de	
overzijde	van	de	A4	ligt	het	Elsenburgerbos	en	
het	golfterrein.	Deze	zijn	weer	onderdeel	van	een	
robuuste	groenzone	langs	de	oude	Zweth.	Daarnaast	
is	de	Vliet	een	zeer	oude	landschappelijke	lijn	in	het	
gebied.	Langs	deze	lijn	liggen	vele	buitenplaatsen	
en	groengebieden.	De	wegen	langs	de	Vliet	worden	
intensief	gebruikt	door	fietsers,	wandelaars	en	
sporters.	De	Vliet	biedt	ook	een	prachtige	aanleiding	
om	te	“ontsnappen”	aan	de	stad	en	het	ruimere	
gebied	te	verkennen.	In	een	provinciale	studie	van	
de	Vlietzone	is	de	Vliet	langs	dit	gebied	benoemd	als	
Parkvliet.	Dit	vanwege	de	vele	parken	die	hier	liggen,	
maar	ook	vanwege	de	parkachtige	oevers	die	de	Vliet	
in	dit	gebied	kenmerken.	

In	de	historische	ontwikkelingsreeks	is	goed	te	zien	
hoe	sterk	dit	gebied	de	afgelopen	eeuw	ontwikkeld	
is.	Mooi	om	te	zien	is	dat	de	landschappelijke	
hoofdrichting	nog	terug	te	vinden		is	in	de	
verkaveling.	Bijvoorbeeld	de	hoofdrichting	van	de	
haven	en	de	ontsluiting	van	het	bedrijventerrein.	
Daarnaast	is	natuurlijk	de	Vliet	een	lijn	die	door	de	
jaren	heen	nog	steeds	zichtbaar	en	beleefbaar	is.	

In	de	hoofdgroenstructuur	van	de	gemeente	
Rijswijk	zijn	de	Vliet	en	de	parken	opgenomen	als	
hoofdstructuur.	De	A4	met	haar	brede	groenstroken	
valt	hier	niet	onder,	maar	is	weldegelijk	een	
belangrijke	groene	corridor	in	het	systeem,	zeker	voor	
de	Sijthoff	locatie.	

2.	Analyse

1900 1934

1970 1921Hoofdgroenstructuur	gemeente	Rijswijk.

Kaart	van	gemeentegrenzen	en	infrastructurele	lijnen. Kaart	van	groen	en	blauw	netwerk.

Kaart	met	deelgebieden	uit	toekomstbeeld	Vlietzone	(concept).
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2.1 Etalagezone 2.2
RANDVOORWAARDEN

 • Dynamische compositie, samenhangend met Sijthoff-gebouw

 • Hoogte-accent met groen omzoomd

UITGANGSPUNTEN

 • Gezicht naar de buitenwereld

 • Krachtig architectonisch ontwerp

 • Verticaliteit in ontwerp toren

De hogere accenten van Sijthoff dragen bij aan de zichtbaarheid van Rijswijk aan 

de A4. In het stedenbouwkundig kader is in het Havenkwartier ter plaatse van de 

Etalagezone het hoogste gebouw in deze gebiedsontwikkeling voorzien. Naast 

het EPO als de liggende glazen reus vormen de hoogte-accenten de verticale 

representanten van Rijswijk als groene woonstad. Rijswijk als een plek waar wonen 

en werken samenkomen. Volumetrisch kunnen ze niet wedijveren met het EPO, in 

hoogte komt het hoogste punt er wel net bovenuit. Ten opzichte van de monoliet 

is veelheid de sprankeling die beide projecten in evenwicht houdt. Daar waar EPO 

relatief abstract is met een onbegrensdheid op de koppen, zo zullen de hoogte- 

accenten van Sijthoff ook relatief abstract zijn, waarbij een onbegrensdheid in 

verticale zin ontstaat. De gebouwen zijn niet bedoeld meetbaar te zijn in hoogte, 

maar juist onschaalbaar. De verticale beëindiging doet de ranke gebouwen 

oplossen in de hoogte, waarmee ze verwant zijn aan het EPO. Sprankelende, 

slanke en alzijdige torens met allure doet recht aan de unieke positie die dit 

ensemble van torens inneemt in Rijswijk en de regio.

Net zoals alle hogere gebouwen in het Havenkwartier wordt het ontwerp van de 

toren beschouwd vanaf verschillende nabijheden. Van de grote afstand is de toren 

van verre zichtbaar komend over de A4, en bovendien precies gepositioneerd in 

de as van de A13, komend vanaf Rotterdam. Het hoogteaccent wordt omzoomd 

door een groene context. Dichterbij maakt de toren deel uit van het ensemble van 

volumes waaruit de Sijthoff-ontwikkeling is opgebouwd, waarin ook het bestaande 

karaktervolle Sijthoff-gebouw is opgenomen; een nieuwe samenhangende 

compositie ontstaat. Met de doorsteek vormt een nieuwe openbare ruimte het 

hart van het Sijthoff. De gebouwen eromheen vormen een ensemble, en worden 

hiermee verankerd aan de omgeving. Door de toepassing van de Rijswijkse Hoogte 

zal de schaal van de bebouwing van het Sijthoff passen binnen het Havenkwartier.
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De Vlietzone neemt een uitzonderingspositie in. Het stedelijke interieur van het 

Havenkwartier wordt hier ingewisseld voor een groene omgeving die meer gericht 

is op de buitenwereld. De Vliet is van iedereen en is dat al heel erg lang. Lineariteit 

en intimiteit komen hier samen. Verblijven en verplaatsen gaan hand in hand. 

Water en groen bepalen het beeld. De bebouwing hier dient de landschappelijke 

kwaliteit te versterken. Om de openbaarheid te ondersteunen, maar tegelijkertijd 

het eigenaarschap van het gebied op zich te nemen. Tegelijkertijd is de Vlietzone 

het gezicht van het Havenkwartier naar de omgeving.

Speciale aandacht gaat daarom uit naar de overgangen tussen openbaar en privé. 

Een transparante, gelaagde en chique verschijning aan de waterkant. Mogelijk met 

een opgetilde begane grond waardoor het gebouw aanraakbaar wordt en het groen 

over de maximale breedte kan worden benut. In het ensemble van bebouwing aan 

de Vliet speelt de combinatie van de Rijswijkse hoogte, aangevuld met hogere 

accenten. Het gehele ensemble toont zich waardoor een nauwkeurige balans 

tussen de verschillende bouwdelen gevraagd wordt.

De buitenruimte langs de Vliet is overheersend groen, aansluitend op de oever 

elders. Het structurele en doorgaande karakter overheerst, maar tegelijk zijn er 

verblijfruimtes die deel uitmaken van de groene zone langs de Vliet, maar door hun 

ontwerp en materialisatie duidelijk maken dat ze behoren tot de identiteit van het 

Havenkwartier.

Vlietzone2.3 2.4
RANDVOORWAARDEN

 • Lineariteit en intimiteit

 • Rijswijkse hooge met ensemble van hoogte-accenten

UITGANGSPUNTEN

 • Verblijven en verplaatsen

 • Bebouwing ondersteunt landschappelijke kwaliteit

 • Soepele overgang tussen openbaar en privé
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De doorsteek tussen Handelskade en de Vliet is een geplande dwarsverbinding 

haaks op de bestaande straten en havens. Aangezien deze verbinding door 

verschillende particuliere percelen loopt kan op voorhand niet vastgelegd worden 

waar deze exact komt te liggen. Indicatief is aangegeven dat de gemiddelde 

breedte ongeveer 30 meter is. Tegelijk is duidelijk dat deze breedte over de volle 

lengte kan variëren en dat ook de lijnvoering discontinu zal zijn. Een dergelijke 

‘schokkerig’ verloopt wordt in het stedenbouwkundig kader omarmd als een 

kwaliteit. Het biedt mogelijkheden om meer verblijfswaarde aan de lijn toe te 

voegen. Ook geeft het kansen om diverse relaties tussen ruimte en bebouwing 

vorm te geven.

Met de gebouwen aan de Doorsteek worden zichtlijnen beëindigd, worden 

verblijfsplekken geduid en de blik gestuurd.  De bebouwing zal gevarieerd zijn, 

afhankelijk van de plek aan de Doorsteek. Tegenover deze afwisseling en dynamiek 

gaat een hoge mate van accuratesse voor wat betreft de wijze waarop de 

gebouwen bijdragen aan de kwaliteit van de openbare ruimte. De manier waarop 

de gebouwen op de grond staan, de wijze waarop volumes zijn geschakeld en 

de manier waarop de bebouwing de hoek om gaat vraag om een hoge mate van 

nauwkeurigheid. Op die manier ontstaat terloops en verfijnd een geheel nieuwe 

lange lijn in het Havenkwartier. 

De doorsteek2.5 2.6
RANDVOORWAARDEN

 • Verspringingen in diepte en lijnvoering als kwaliteit

UITGANGSPUNTEN

 • Gevarieerde bebouwing

 • Aanhechting gebouwen aan doorsteek

 • Doorsteek als nieuwe lange lijn
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In het Havenkwartier worden ontwikkelende partijen uitgedaagd niet alleen 

aantrekkelijke gebouwen te realiseren, maar ook om ruimte, openbare ruimte toe te 

voegen aan het gebied. Hierdoor wordt de relatief eenvoudige structuur van straten 

en stoepen verrijkt met een secundaire laag waardoor ruimtelijke differentiatie en 

keuzemogelijkheden voor de gebruiker toenemen.

Een extra doorgang, een brede stoep met verblijfsmogelijkheden, een voorplein 

voor een hoger gebouw, etc. De extra laag in het plan biedt mogelijkheden voor 

verbinding en ontmoeting. Waardes die in een voller wordende stedelijke omgeving 

alleen maar belangrijker worden. Van belang is daarom dat de keuze en inpassing 

van de bonusruimte optimale condities kent, zowel voor wat betreft bereikbaarheid 

en beschikbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en microklimaat (bezonning, slenterklimaat, 

etc.).

De pocket plaatsen, voor zover gelegen op eigen terrein, kunnen ingericht worden 

met eigen materialen en details, maar maken onlosmakelijk deel uit van het weefsel 

van de openbare ruimte. Het creëren van ruimte binnen een bouwplan betekent 

ook een verrijking van het plan zelf. De wijze waarop de bebouwing reageert en 

profiteert van de pocket plaats is een belangrijke kwaliteit van het architectonische 

ontwerp.

Pocket plaatsen2.6
RANDVOORWAARDEN

 • Openbare ruimte toevoegen aan het gebied

UITGANGSPUNTEN

 • Nieuwe structuurlaag met ruimtelijke differentiatie

 • Plekken met eigen identiteit, deel uitmakend van het weefsel

 • Verbinding tussen bebouwing en openbare ruimte
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De transformatie van bedrijventerrein naar een hoogwaardig 

en gemengd woon-werkgebied vraagt om een hoger niveau 

van inrichting. Het Havenkwartier mag echter zeker iets 

van het oorspronkelijke utilitaire karakter behouden. Dat is 

wat ook het toekomstige Havenkwartier karakter geeft. Dit 

utilitaire en ietwat ‘ruige’ karakter komt ook tot uitdrukking in 

de keuze van de materialen.

Uitgangspunten voor de materialisatie van de ‘vloer’ van het 

Havenkwartier:

• Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het palet van 

gemeentelijke inrichtingselementen;

• De vloer is zoveel mogelijk een doorlopende vloer

• Door middel van materialen worden verschillen in 

gebruik van de openbare ruimte aangeduid

• Toepassing van overwegend stoere materialen

• Bijzondere plekken en binnenterreinen in afwijkende 

materialen

• Maximaal hergebruik van bestaand materiaal

Voetgangers krijgen de ruimte in het Havenkwartier. 

Bestaande straten zullen daarom worden geprofileerd en 

heringericht, en tegelijkertijd vergroenen. Straten krijgen 

brede trottoirs die geschikt zijn voor uitstallingen van 

bedrijven, ateliers of horeca, maar ook voor bewoners om 

aan te wonen. 

Vanwege het nieuwe gebruik als woon-, werk- en 

verblijfsgebied wordt de openbare ruimte van hoger 

kwaliteit, leefbaarder en groener. De stoepen en plaatsen 

spelen hierbij een cruciale rol.

• Op basis van het uitgangspunt om aan te sluiten bij het 

pallet van gemeentelijke inrichtingselementen, worden 

in de stoepen grijze 30x30 en 30x15 betontegels met 

basaltine toeslag toegepast

• Verblijfsruimtes zoals pleintjes of plaatsen en 

verbijzonderingen in de ruimte verkrijgen een 

afwijkende vloer (baksteen, beton, stelconplaat)

• Overrijdbare tegels iets zwaarder uitvoeren of 

toepassing zeskanttegels

Straten

Vanwege de inrichting ten behoeve van zwaar verkeer 

voor de bedrijven is het terrein van oudsher ingericht 

met asfaltwegen. De parkeervakken bestaan nu nog uit 

keiformaat straatbakstenen en de stoepen zijn bestraat met 

standaard 30x30 betontegels. Dit biedt te weinig kwaliteit en 

sfeer in het vernieuwde Havenkwartier en daarom wordt een 

nieuwe materialisatie voorgesteld.

6.1
Inrichting openbaar gebied

PRINCIPEPROFIEL 1:  STRAAT MET FIETSSTROKEN

PRINCIPEPROFIEL 2:  STRAAT ZONDER FIETSSTROKEN

Voor de succesvolle transformatie van het Havenkwartier 

vormt de openbare domein daarom de basis. Een 

hoogwaardige inrichting zorgt ervoor dat de ambities 

voor het Havenkwartier waargemaakt kunnen worden. De 

openbare ruimte moet derhalve echt openbaar zijn, met een 

uitnodigend karakter, geschikt voor een multifunctioneel 

gebruik en goed verbonden met zowel de omgeving als 

met de gebouwen. Eerder in dit document zijn de ambities 

voor de openbare ruimte reeds benoemd. In deze paragraaf 

worden deze uitgangspunten en randvoorwaarden verder 

uitgewerkt.

Daarbij dient te worden opgemerkt dat de realisatie van 

het Havenkwartier lange tijd in beslag zal nemen. Daarom 

wordt nu niet een gedetailleerd inrichtingsplan gemaakt 

maar worden middels beeldkwaliteit het kade neergezet. Dit 

kader:

• garandeert de samenhang bij de toekomstige 

inrichting;

• definieert de gewenste sfeer en de benodigde 

technische randvoorwaarden voor de openbare ruimte;

• wordt toegepast bij de ontwerpen voor de inrichting van 

de openbare ruimte, die gefaseerd worden opgesteld;

• biedt richting wanneer bepaalde delen van het 

Havenkwartier daadwerkelijk worden herontwikkeld een 

gedetailleerd ontwerp voor de openbare ruimte kan 

worden gemaakt.
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met eigen materialen en details, maar maken onlosmakelijk deel uit van het weefsel 

van de openbare ruimte. Het creëren van ruimte binnen een bouwplan betekent 

ook een verrijking van het plan zelf. De wijze waarop de bebouwing reageert en 

profiteert van de pocket plaats is een belangrijke kwaliteit van het architectonische 

ontwerp.

Pocket plaatsen2.6
RANDVOORWAARDEN

 • Openbare ruimte toevoegen aan het gebied

UITGANGSPUNTEN

 • Nieuwe structuurlaag met ruimtelijke differentiatie

 • Plekken met eigen identiteit, deel uitmakend van het weefsel

 • Verbinding tussen bebouwing en openbare ruimte
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Natuurinclusief

De openbare ruimte wordt waar mogelijk natuur inclusief 

uitgevoerd. Gemeente Rijswijk streeft naar een maximum 

aan duurzaam aangelegde voorzieningen, bijvoorbeeld in 

de vorm van ecodaken, vleermuisvoorzieningen, neststenen, 

insectenmuren, bruine daken, rommelplekken etc. De toe 

te passen elementen zijn afhankelijk van de doelsoorten: 

Dwergvleermuis, Zwarte Roodstaart, wilde bijen, IJsvogel, 

duikeenden, etc.

Uitgangspunten:

• ontwikkelingen zo natuurvriendelijk als de functie 

toelaat

• aansluiting op de doelsoorten-en doelbiotopen. 

Openbare ruimte biedt leefruimte aan wilde flora- 

en fauna (stadsbiotoop, watergebonden soorten, 

hoofdgroenstructuur struweel en parkachtige)

• daar waar kades worden vervangen, worden ze hol 

uitgevoerd. Hierdoor ontstaan er rust- en foerageer-

plekken voor vogels en paaiplekken voor vissen

• drijvende tuinen of een natuur inclusief terraseiland

Bomen

Langs de bestaande wegen staan her en der bomen, 

soms robuuste en volgroeid, soms nog klein en nieuw. 

Hoewel door de functionele inrichting het groen in het 

middengebied mager is, bevinden zich langs de randen 

stevige groenelementen in de vorm van bomenrijen, singels 

en houtwallen. Dit is met name het geval nabij de Vliet en 

de begraafplaats. Gezocht wordt om in het raamwerk van 

de openbare ruimte waar mogelijk bestaande bomen in te 

passen en de structuur verder uit te breiden.

• Door in de profielopbouw de rijbaan te versmallen en 

stoepen te verbreden, ontstaat tussen de rijbaan en 

het trottoir ruimte voor een groenstroken. Niet alleen 

komt deze ten gunste van het wateropvang-vraagstuk, 

het schept ook de mogelijkheid om een solide 

bomenstructuur te realiseren

• De groenere invulling van straten met stroken en 

specifieke bomen komt de verblijfskwaliteit ten 

gunste en draagt bij aan de herkenbaarheid en 

identiteitswaarde van het Havenkwartier

• boombeplanting (soms lineair, clusteren, groepsgewijs)

• Waar mogelijk bestaande bomen handhaven

• Verschillende soorten toepassen

Boomvakken kunnen ook ingericht worden met 

bodembedekkers, struiken en bloemenmengsels. Hiermee 

dragen zelfs de kleine groene oppervlaktes bij aan de 

biodiversiteit. Om deze bijdrage te optimaliseren zijn deze 

boomvakken minimaal 2 x 2 meter.

Ecologische kades

Er worden gestructureerde voorzieningen gemaakt voor 

stadsbiotoopsoorten en watergebonden soorten inclusief 

de daarbij horende biotopen. Zo ontstaat er eenheid in 

het natuurverhaal. Tenslotte wordt er een icoonsoort in het 

Havenkwartier gedefinieerd, namelijk de Zwarte roodstaart. 

De Zwarte roodstaart heeft een sterke voorkeur voor warme 

en droge plaatsen. In stedelijke gebieden vormen alle 

gebouwen, schuttingen en tuinen een prima alternatief voor 

het natuurlijke habitat. In de ogen van een Zwarte roodstaart 

is een gebouw precies een rots en een ventilatiekanaal is 

een uitstekende kloof om in te broeden.

De meest voorkomende ecologische kade bestaat uit een 

poreuze materialen zoals gemetselde stenen, keien en 

mortel (zie referentiebeeld onder). In de holle ruimtes van 

de kades kunnen vele diersoorten zich daardoor vestigen. 

De bestaande kades in het Havenkwartier bestaan echter 

uit stalen damwanden met een betonnen deksloof. Vanwege 

het te gladde oppervlak van de metalen damwanden in het 

Havenkwartier zijn deze ongeschikt voor beplanting.

Vanuit kostenoverwegingen blijven de bestaande 

damwanden en betonnen deksloven gehandhaafd. 

BOMEN GEVEN VERKOELING DOOR SCHADUW

REFERENTIE ECOLOGISCHE DAMWANDEN

Damwanden zijn niet poreus en lijken op het eerste gezicht 

niet direct geschikt voor ecologische aspecten.

De uitdaging ligt er dus in om op de bestaande damwanden 

omstandigheden te organiseren waarbij de doelsoorten 

zich spontaan kunnen vestigen. Een mogelijkheid is om aan 

de bovenzijde uitsparingen in de deksloof te maken en die 

uitsparingen te laten begroeien. een andere mogelijkheid is 

een monteerbaar systeem aan de damwand.

Welke beplanting op damwanden wordt toegepast moet in 

een later stadium worden bepaald. Dit zal in overleg met een 

ecoloog plaatsvinden. Het is hierbij van belang om rekening 

te houden met elementen als windrichting, zon en schaduw, 

de variërende waterpeil en opstuwend water.
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6.3
De weg van het water

Op dit moment ligt er een gemengd rioolstelsel. De 

komende jaren wordt het gemengde stelsel omgebouwd 

naar een gescheiden rioolstelsel met twee buizen: één 

buis voor het regenwater en één buis voor het vuile water. 

Het regenwater wordt hiermee meer in het eigen gebied 

gehouden en wateroverlast in de toekomst voorkomen. Met 

het nieuwe regenwaterriool kan tevens regenwater worden 

opgeslagen en worden gebruikt in tijden van droogte. 

Om de druk op het riool te verminderen wordt het 

regenwater vanaf de gebouwen naar het trottoir, de rijbaan 

en lineaire regentuinen geleid. Hierdoor wordt de kans op 

wateroverlast aan de bebouwing aanzienlijk verminderd.

• Opvangen en vasthouden hemelwater dakvlakken op/

onder de gebouwen.

• Vertraagd afvoeren richting de openbare ruimte.

• Hemelwater via straten oppervlakkig afvoeren naar het 

oppervlaktewater, en als dan niet mogelijk is via een 

ondergrondse buis afvoeren naar het oppervlaktewater.

Lineaire regentuinen/biofilter

De eerste laag die het water in de openbare ruimte 

tegenkomt, zijn de lijngoot of molgoot dat het water afleidt 

naar de lineaire regentuin/biofilter. Lineaire regentuinen 

liggen aan weerszijden van de straten, zijn voorzien van 

beplanting en verzamelen hemelwater van dakvlakken en 

stoepen.

De keuze van beplanting in deze zones is belangrijk voor 

de beleving en een kleurige beplanting gedurende het 

hele jaar wordt door veel bewoners als een verrijking 

van het straatbeeld gezien. Een robuuste beplanting 

kan bijvoorbeeld bestaan uit: Aster x frikartii ‘Mönch’, 

Calamagrostis, Carex, Darmera peltata, Geranium rozanne, 

Hemerocallis, Iris siberica, Persicaria bistorta, Phlomis 

russelliana en Waldsteinia ternata.

Drijvende tuinen

Naast groen in de straten is er in het Havenkwartier ruimte 

om groen aan te brengen in de havenbekkens in de vorm 

van drijvende tuinen. Drijvende tuinen dragen bij aan de 

verbetering van de waterkwaliteit, een toename in macro- 

en microfauna en de aanwezigheid van vissen. Daarnaast 

zorgt het voor een positieve beleving van de omgeving voor 

omwonenden en daaruit voort vloeiend stijgt het onroerend 

goed in waarde.

Zichtbare wateropvang

De zichtbare afkoppeling van het regenwater voegt kwaliteit 

toe aan de openbare ruimte  en zorgt voor een grotere 

klimaatbestendigheid van het Havenkwartier. Het voornemen 

is om via een gescheiden stelsel de straten direct op de 

havenbekkens af te wateren.

• Het water wordt hoofdzakelijk via molgoten, verholen 

lijngoten en kolken afgevoerd.

• Passend bij de materialisatie van het straattype

• Straten: aan weerszijden goten en lineaire regentuinen. 

Hierin wordt het hemelwater van de gebouwen en de 

straten opgevangen en vertraagd afgevoerd naar het 

oppervlaktewater

• Molgoten in graniet of baksteen aan de zijkanten van 

de rijloper met daaronder gescheiden stelsel

• Bijzondere plekken en pleinen: afwatering zichtbaar

• Goten kunnen worden gebruikt om de grens tussen 

openbaar gebied en margestrook te markeren

• Uitlaten naar het oppervlaktewater zichtbaar maken en 

verbijzonderen

REFERENTIES HEMELWATERAFVOER IN TROTTOIR

LINEAIRE REGENTUIN

LIJNGOTEN VOEREN HEMELWATER AF RICHTING 
INFILTRATIESTROKEN.
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voor voorzieningen, voor levendigheid. Ontmoeten in een 

kwalitatieve omgeving is hoofdzaak in de openbare ruimten 

van het Havenkwartier. De openbare ruimte wordt dus 

groener en van hoger kwaliteit. Juist omdat de ontwikkeling 

geleidelijk gaat is het prettig als de openbare ruimte kwaliteit 

uitstraalt. Bovendien wordt het gebruik van de openbare 

ruimte meer divers door het mengen van werken, wonen en 

vrije tijd en bijbehorende wisselende activiteitenpatroon.

Uitgangspunten:

• Groen in de openbare ruimte en in en op gebouwen 

draagt bij aan de eigen identiteit van het Havenkwartier.

• Beplanting versterkt de beoogde sfeer. Door een 

bijzondere beplantingskeuze wijkt dit gebied af van de 

reguliere woonwijken. Dit betekent veel variatie met een 

havenuitstraling. Grijsbladigen, droogtebestendigen, 

grassen,  zuidelijke uitstraling etc. Gevarieerd, 

insectentrekkend, bloeiend. Olijfwilg, Olijfpeer, 

Duindoorn, grassen, kruiden, pioniersvegetatie. 

Biodiverse soortkeus, bij voorkeur inheems. 

• Straten worden zoveel mogelijk voorzien van lineaire 

regentuinen en boombeplanting. Soms zal dat niet 

mogelijk zijn door ondergrondse infrastructuur. In dat 

geval wordt groen aangebracht in plantvakken.

• Margestroken: om een groene uitstraling te verkrijgen 

wordt ingezet op de aanleg van (brede) geveltuinen in 

het gehele plangebied.

• Waar mogelijk worden drijvende tuinen aangebracht in 

de havenbekkens.

Rijswijk wordt gekenmerkt door de historische 

landgoederenzone, de stadsparkzone en de groene lanen 

en parken in het stedelijk gebied. Vooral de ‘Na-oorlogse 

stad’ kent markante lanen met royale boombeplantingen. 

Het beeld is dat van een open en doorgaande groene 

wereld waarin gebouwen vrij en veelzijdig kunnen zijn.

Het Havenkwartier heeft geen expliciete groene uitstraling. 

In sommige straten is een sporadische boom of bomenrij 

gepland, vaak zonder samenhang met andere delen van 

de straat. Aan de randen is wel veel groen aanwezig. 

Aan de noordwestzijde wordt de Korte Haven afgezoomd 

door de bomen van Begraafplaats Oud-Rijswijk en aan de 

zuidoostzijde siert een bosschage het Jaagpad en loopt 

langs de overzijde van de Vliet een doorlopende rij iepen. 

De enige hoofd-boomstructuur die het gebied aanraakt 

wordt gevormd door de drie rijen zilverlindes die aan 

de Burgemeester Elsenlaan staan. Er zijn verschillende 

mogelijkheden om het Havenkwartier te vergroenen. Deze 

hebben betrekking op de diverse openbare ruimte, van de 

gevels en straten tot de kades en zelfs op het water.

Sfeer

Door de transformatie naar een gemengd stedelijk gebied, 

wordt de groenkwaliteit in de leefomgeving belangrijker. Om 

in een stad te willen werken en wonen zijn straten en plekken 

niet alleen utilitair, maar ook de basis voor ontmoeting, 

6.2
Groen

REFERENTIE PLANTVAKKEN IN HET TROTTOIR

BOMEN AANPLANTEN IN GROEPEN OF SOLITAIR

Bijdrage aan een goed klimaat

Schaduw door groen is effectief, omdat bomen niet alleen 

schaduw geven, maar door verdamping de luchttemperatuur 

ook actief koelt. Boomgroepen hebben het meest effect. 

Door ze in gevarieerde soorten aan te planten, creëert zo’n 

groep verschillende gradiënten van schaduw, zodat mensen 

iets te kiezen hebben. Dit is goed toe te passen op de 

verschillende pleinen en in collectieve binnentuinen.

Planten zorgen voor verdamping wat op haar beurt 

weer zorgt voor verkoeling. Zo kunnen bijvoorbeeld 

plantensoorten die veel water kunnen verdampen langs de 

kades worden toegevoegd. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de 

drijvende tuinen. Ook het laten begroeien van constructies, 

zoals pergola’s, met groene klimplanten zorgen voor de 

verdamping van water.
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Havenkwartier beleefbaar. Naast deze majeure ingreep wordt op projectniveau 

bekeken hoe (openingen in) bouwplannen het netwerk voor de voetganger kan 

verbeteren.

Verbeteren verbindingen naar de omgeving

Een kleinere korrel van de bouwblokken zoals hierboven beschreven levert naast 

de interne voordelen in het Havenkwartier ook op dat het gebied beter verbonden 

kan worden met de omgeving. Door de aanleg van de doorsteek wordt het gebied 

opgenomen in de route Oud Rijswijk-Vliet. Met het openen van de bouwstructuur 

aan de Burgemeester Elsenlaan wordt vanaf die kan het Havenkwartier beter 

benaderbaar. En met het verkleinen van de blokmaten elders in het gebied 

kunnen aanvullende routes ontstaan.

Toevoegen van verblijfsplekken

Aanvullend aan de lineaire structuren worden verblijfsplekken aan het 

Havenkwartier toegevoegd. Kwalitatieve plekken voor ontmoeting, voorzieningen, 

levendigheid met extra aandacht voor groen en water. Hierbij moet gedacht 

worden aan de koppen van de havens, ‘balkons’ aan de Vliet en pocketplaatsen 

tussen de gebouwen. Elk van deze plekken biedt ruimte voor het prettig verblijven 

aansluitende bij de functies in de plint, de mogelijkheid voor terrassen, zit- en 

speelplekken. De inrichting van deze plekken is afhankelijk van de functie en de 

eigenschap van elke plek. 

Duurzaam

Een groot deel van het Havenkwartier is momenteel verhard en utilitair. De nieuwe 

functies in het gebied vragen om een andere aanpak, maar ook van ‘buitenaf’ 

zijn er aanleidingen om het Havenkwartier te verbeteren en te verduurzamen. Het 

Principes voor de inrichting van de 

openbare ruimte

1. Continuïteit van de lange lijnen.

2. Elke ontwerpingreep moet 

bijdragen aan het versterken van 

de heldere opzet van de twee 

havenbekkens, de centrale as en 

haaks of parallel lopende straten 

- openbare kades met een ‘tikje 

ruige havensfeer’.

3. Gebouwen dragen bij aan 

levendige openbare ruimten door 

middel van actieve en levendige 

plinten, pocket plaatsen en/of 

margestroken.

4. Het standaardprofiel voor de 

wegen versterkt eenheid, rust 

en beeldkwaliteit. Verblijfsfunctie 

krijgt prioriteit boven de auto.

5. Hemelwater wordt oppervlakkig 

afgevoerd. Ontwerpkeuzes over 

andere aspecten dragen bij aan 

dit principe.

6. Ontwerp-ingrepen die 

bijdragen aan het vergroten 

van de klimaatadaptatie en/of 

biodiversiteit hebben prioriteit 

boven standaardoplossingen.

7. Keuzes over materialen in 

de openbare ruimte worden 

aangestuurd door de beoogde 

sfeer en het gewenste karakter.

8. Het aantal parkeerplaatsen in de 

openbare ruimte is gelimiteerd. 

Deze plaatsen worden door de 

gemeente aangelegd en waar 

mogelijk voorzien van elektrische 

laadpalen.

9. Langzaam verkeer verkrijgt 

prioriteit en is dominant ten 

opzichte van gemotoriseerd 

verkeer.

10. De verblijfsfunctie wordt niet 

verstoort door (utilitaire) 

objecten.

EEN STRAAT WAAR BIODIVERSITEIT DE RUIMTE KRIJGT
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ontwerp van de buitenruimte richt zich daarom op het vergroenen, het ontwerpen 

met water en het streven naar meer biodiversiteit.

Vergroenen

De totale hoeveelheid verharding in het Havenkwartier zal afnemen, door groen 

in de straten en vergroening van de daken. Dit zorgt voor een meer aangename 

leefomgeving maar ook kan het bijdragen aan het voorkomen van hittestress. Een 

nauwgezette inrichting en inpassing van het groen dient ervoor te zorgen dat deze 

positieve effecten het best tot hun recht komen.

De weg van het water

Door klimaatverandering zijn er steeds vaker hevige regenbuien. Het ontwerp 

van de waterafvoer moet hierop worden aangepast. Hemelwater wordt ten eerste 

opgevangen in de gebouwen, bijvoorbeeld door de aanleg van groene daken of 

door het opvangen van water in speciaal daarvoor aangelegde kelders. Wanneer 

deze hun capaciteit hebben bereikt kan het water door middel van een systeem 

van ingrepen in de openbare ruimte worden opgevangen en afgevoerd. Pleinen, 

binnenplaatsen, plantenvakken, wegen en parkeerplaatsen spelen hierbij een rol. 

Tenslotte kan ook het bestaande grote areaal oppervlaktewater worden ingezet 

voor berging.

Stedelijke biodiversiteit

Het Havenkwartier wordt niet alleen een nieuwe leefomgeving voor mensen. Ook 

planten en dieren zullen hier een comfortabel onderkomen krijgen. De structuur 

van het Havenkwartier wordt ingevuld met een rijkdom aan ecologie. De openbare 

ruimte en de gebouwen dragen bij aan de biodiversiteit van het stedelijk gebied.
RUIME PLANTVAKKEN IN DE STRAAT

REFERENTIES DUURZAME BUITENRUIMTE
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Hoofdassen.

Groen	en	blauw.Toegankelijkheid.

Etalagezone.

Vlietzone.

De	doorsteek.

Pocket	parken. Ontwerpprincipes	van	de	openbare	ruimte.

Pocket	tuinen. Bomen	geven	verkoeling	door	schaduw.

Regentuin. Bomen	aanplanten	principes.

Bomen	aanplanten	principes.Een	straat	met	biodiversiteit.

2.3 BEELDKWALITEITPLAN

Het	ontwikkelkader	en	beeldkwaliteitplan	spreken	
over	vier	onderdelen	voor	het	stedenbouwkundig	
plan:	
•	 De	etalagezone,	de	zone	langs	de	A4,	hier	valt	
onze	hele	locatie	onder;
•	 De	Vlietzone,	de	zone	langs	de	Vliet,	deze	zone	
valt	ook	over	de	locatie;
•	 De	doorsteek,	een	ruimtelijk	element	dat	door	de	
verschillende	deelgebieden	heen	loopt	en	begint	in	
de	Sijthoff	locatie;
•	 De	pocketparks,	deze	zijn	bedoeld	als	bijzondere	
groene	ruimtes	in	het	stedelijk	weefsel,	hier	zal	dit	
plan	ook	invulling	aan	geven.

2.2 HUIDIGE SITUATIE

De	huidige	situatie	is	vrij	bedroevend.	Het	betreft	
een	kavel	dat	ligt	te	wachten	op	ontwikkeling.	Op	
het	hoofdgebouw	na	zijn	recentelijk	alle	opstallen	
verwijderd.	Aan	de	zuidkant	en	de	zuidoostkant	is	
een	beplantingsstrook	aanwezig.	Dit	is	voornamelijk	
doorgeschoten	bosplantsoen,	dat	door	de	jaren	heen	
een	behoorlijk	volwassen	stadium	bereikt	heeft.	In	
het	bomenonderzoek	is	deze	zone	als	ecologisch	
waardevol	aangeduid.	

Het	verkeer	is	orthogonaal	opgebouwd,	
zoals	dat	voor	een	bedrijventerrein	i.c.m.	een	
havenontwikkeling	gebruikelijk	is.	Voor	onze	locatie	
zijn	er	twee	zijden	waarop	aangesloten	kan	worden,	
namelijk	de	Limpergstraat	en	de	Van	Benthemlaan.	
De	Tinbergenstraat	en	het	Jaagpad	worden	autoluw	
en	gebruiken	wij	niet	als	ontsluiting.



Sijthoff

A4

parkeerplaatsen

Rijswijkse	hoogte

E.P.O.
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2.3  DE OVERGANG

Daarnaast	zijn	er	profielen	getekend	van	de	openbare	
ruimte	grenzend	aan	de	Sijthoff	locatie	en	hoe	de	
overgangen	gedefinieerd	moeten	worden.	Deze	
overgangen	krijgen	een	plek	in	het	schetsontwerp.

Het	architectonisch	plan	kent	verschillende	
onderdelen.	Het	bestaande	Sijthoff	gebouw	wordt	
verbouwd	tot	een	hotel.	Hier	worden	enkele	
gebouwen	bijgebouwd.	Aan	de	zuidkant	komt	
ook	een	restaurant	en	een	buitenruimte,	een	tuin.	
Tussen	de	A4	en	het	gebouw	zijn	de	parkeerplaatsen	
ingepast	metparkeerplaatsen	op	maaiveld	en	een	
parkeerdek.	De	rest	van	de	locatie	wordt	bestemd	
voor	wonen,	met	op	de	hoek	van	de	Limpergstraat	
en	de	Van	Bethemlaan	een	voorzieningenpunt.	Het	
stedenbouwkundige	plan	geeft	als	basement	van	
het	wonen	vijf	lagen	hoog	aan,	ook	wel	de	Rijswijkse	
hoogte	genoemd.	Op	dit	basement	zijn	op	drie	
plaatsen	torens	geplaatst	van	respectievelijk	70	meter	
(2	keer)	en	120	meter.	Verder	is	in	het	midden	van	het	
gebied	een	doorsteek	gemaakt	die	aan	weerzijden	
aangezet	wordt	met	een	verhoging	van	het	basement	
tot	7	à	10	lagen.	Onder	het	noordelijk	deel	van	de	
ontwikkeling	worden	een	parkeergarage	en	bergingen	
gerealiseerd.

Profiel	A	-	A’.

Profiel	B	-	B’.

A

B

B’

A’
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3. Visie
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Tabel 5. Behoudenswaardige bomen.

Reden Aantal %

Beeldbepalend 37 10%

Biodiversiteit 163 45%

Boomstructuur 18 5%

Markante verschijningsvorm 4 1%

Nee 143 39%

Eindtotaal 365 100%

Afbeelding 5. Hoofd boomstructuur gemeente Rijswijk.
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3.1   DOELSTELLINGEN

De	6	doelstelling	voor	het	Sijthofterrein	komen	voort	
uit	de	vragen	vanuit	de	gemeenteraad	van	Rijswijk,	
de	voorliggende	documenten	en	de	analyses.	Deze	
doelstellingen	worden	in	meer	abstracte	zin	verder	
onderbouwt	in	de	4	ontwerpprincipes	die	hierna	
volgen.	

1.	 Sijthoff	zet	in	op	een	natuurinclusieve	
leefomgeving.	Dit	wordt	niet	alleen	een	fijne	
plek	voor	mensen,	maar	ook	voor	planten	en	
dieren.	Hierbij	hebben	we	de	studie	van	Tauw	
geïmplementeerd	in	ons	plan.	De	ingrepen	voor	
de	ecologie	worden	uitgelegd	in	de	illustratie	op	
pagina	22.

2.	 Sijthoff	gaat	sterk	vergroenen.	Voorheen	het	was	
één	groot	parkeerterrein	met	gebouwen.	In	de	
nieuwe	situatie	wordt	het	een	gemixte	woon-	
en	werkomgeving.	Dit	plan	realiseert	meer	dan	
35%	groene	oppervlakte	in	het	gebied,	zowel	
op	maaiveld	als	op	daken	met	verschillende	
hoogtes.	Daarnaast	wordt	in	het	plan	Sijthoff	

een	deel	van	de	bomen	ingepast	in	het	plan.	
Van	de	bestaande	bomen	staat	een	groot	deel	in	
een	dichte,	bosachtige	structuur	wat	de	bomen	
individueel	minder	waardevol	maakt.	Hiervan	zal	
een	deel	vervangen	worden	door	nieuwe	bomen	
die	met	meer	ruimte	beter	kunnen	uitgroeien	tot	
volwassen	bomen.	De	gekozen	soorten	vergroten	
de	soortenrijkdom	en	versterken	de	biodiversiteit	
in	het	gebied,	door	veelal	inheemse	soorten	te	
kiezen.	In	totaal	herbergt	het	plan	Sijthoff	143	
bomen,	dit	zijn	nieuwe	bomen	en	bestaande	
waardevolle	bomen.	In	totaal	zijn	er	nu	167	
bomen,	waardevolle	en	minder	waardevolle.	Met	
dit	plan	is	het	totale	groenbeeld	voor	Sijthoff	
minimaal	gelijkwaardig	aan	de	bestaande	situatie,	
ons	inziens	neemt	per	saldo	het	component	groen	
aanzienlijk	toe	zowel	kwantitatief	als	kwalitatief.	

3.	 Sijthoff	locatie	gaat	van	een	meer	dan	85%	verhard	
terrein	naar	een	terrein	met	50%	groen	en	
water.	Dus	de	afname	van	verhard	oppervlakte	
is	significant	en	behoeft	geen	compensatie	

Oude	situatie. Bestaande	situatie	van	bomen.

Kaart en tabel bron: 
Boominventarisatie Havenkwartier, 

Boomtotaalzorg, 2019.

Niveau	1.

4520	m2

6260	m2

4408	m2

niveau 3

niveau 1

niveau 2

Niveau	2.

Niveau	3.
Voorgesteld	ontwerp.
Harde	oppervlakken	:	1.397	m2	(50.3%)
Groen:		5.671	m2	(14.7%)
															1.	Groen:	4539	m2
															2.	Parkeerenplaats:	2264	m2
Groene	Terrassen:	10.780	m2	(27,9%)
Water:	2.751	m2	(7.1%)

Bomen:	143

Totale	oppervlakte:	38.564	m2
Harde	oppervlakken:	32.780	m2	(85%)

Groen:		5.784	m2	(15%)

Totale	oppervlakte:	38.564	m2
Harde	oppervlakken:	32.780	m2	(85%)

Bomen	:		163

7.1%

50.3%

27.9%

14.7%

water

groen harde	
oppervlakken

groene
terrassen

85%

15%
groen

harde	
oppervlakken

Wateropvang	schema.

3.	Visie

i.v.m.	toename	verharding.	Daarnaast	vangt	
het	plan	Sijthoff	straks	een	groot	deel	van	het	
regenwater	op	dat	op	de	locatie	valt	om	het	
watersysteem	te	ontlasten	en	het	toekomstige	
groen	te	kunnen	voeden.		In	het	ontwerp	wordt	
voorzien	in	een	“cascade”	van	wateropvang.	
Het	water	vangen	we	zo	hoog	mogelijk	op	om	
het	in	tijde	van	droogte	te	kunnen	inzetten	voor	
lager	gelegen	groenpercelen.	Het	plan	Sijthoff	
voorziet	minimaal	in	de	waterberging	die	vanuit	
de	gemeente	is	opgelegd,	namelijk	50	liter	
per	m2	bebouwd	gebied	en	50%	daarvan	voor	
onbebouwd	gebied.	In	de	verdere	uitwerking	
zullen	we	dit	verder	kwantificeren.	

4.	Sijfhoff	voegt	openbaarheid	toe	aan	het	gebied.	
Nu	is	het	gebied	hermetisch	afgesloten	
voor	iedereen.	Straks	is	het	een	woonwijk	is	
toegankelijk	is	voor	iedereen.	De	doorsteek	
voorziet	in	een	verbinding	op	stadsniveau.	
Hiermee	neemt	de	doorwaadheid	van	het	

Havengebied	sterk	toe	en	wordt	ook	voor	de	
achterliggende	gebieden	de	Vliet	bereikbaar.	Ook	
de	lagere	daktuinen	zullen	overdag	toegankelijk	
zijn	voor	een	ieder.

5.	 Sijthoff	richt	zich	op	de	Vliet.	Jarenlang	heeft	de	
locatie	de	Vliet	genegeerd.	In	de	plannen	wordt	
er	bewust	een	gezicht	naar	de	Vliet	gemaakt,	
door	openheid,	zichtrelaties	en	een	parkachtige	
ruimte	langs	de	Vliet.

6.	Sijthoff	voorziet	in	zorgvuldige	
terreinafscheidingen.	Privacy	wordt	op	een	
duurzame	manier	geborgd.	Schuttingen	komen	
niet	voor	op	de	locatie	Sijthoff.	Slimme	scheiding	
tussen	privaat	en	publiek	en	mooie	groene	
overgangen	geven	vorm	aan	terreinafscheidingen.	
Waar	woningen	grenzen	aan	de	openbare	ruimte	
van	de	straten	wordt	voorzien	in	margestroken	
met	groene	stoepen,	geveltuinen	en	kleine	
voortuinen.	Zo	waarborgen	we	de	privacy	van	
de	toekomstige	bewoners	en	versterken	we	het	
groene	karakter	van	de	straten.
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Merel

Vleermuis

Slechtvalk 

EgelVlinders

Grote bladsnijder 

Huismus

Bijen

Een egel loopt tussen de 
bosplantsoen...

Kijk de merel !

De vlinders houden 
van de bloemen op 

dit terras.

De huismussen komen 
hier elke dag voor een 

zandbad.

Ruik de kruiden

Vl
ie

t
Elzenburgerbos 

Acer	capillipes Euonymus	europaeus. Achillea	millefolium.

Filipendula	ulmaria	(L.)	Maxim.Amelanchier. Crataegus	monogyna. Lythrum	salicaria.

Luronium	natans.Betula	pendula. Fagus	sylvatica. Sedum	telephium.

Tilia	platyphyllos. Viburnum	opulus.

Parthenocissus	tricuspidata.

Prunus	avium	‘Udense	Spaanse’.

Hypochaeris	radicata.

Clematis	vitalba.

Potamogeton	natans.

Gras	met	kruiden.

Treken	aan:	bijen,	vlinders

Nectarwaarde
Stuifmeelwaarde

Treken	aan:	bijen,	vlinders

Nectarwaarde
Stuifmeelwaarde

Treken	aan:	bijen,	vlinders

Nectarwaarde
Stuifmeelwaarde

Treken	aan:	vogels,	kleine	
zoogdieren
Nectarwaarde
Stuifmeelwaarde

Treken	aan:	bijen,	vlinders,	
vogels
Nectarwaarde
Stuifmeelwaarde

Treken	aan:	insecten,	bijen,	
vlinders
	Nectarwaarde
Stuifmeelwaarde

Treken	aan:	bijen,	vlinders

Nectarwaarde
Stuifmeelwaarde

Treken	aan:	insecten

Nectarwaarde
Stuifmeelwaarde

Treken	aan:	insecten,	bijen,	
vlinders
Nectarwaarde
Stuifmeelwaarde

Treken	aan:	insecten

Nectarwaarde
Stuifmeelwaarde

Treken	aan:	insecten,	bijen,	
vlinders
Nectarwaarde
Stuifmeelwaarde

Treken	aan:	insecten,	bijen,	
vlinders
Nectarwaarde
Stuifmeelwaarde

Treken	aan:	nsecten,	bijen,	
vlinders
Nectarwaarde
Stuifmeelwaarde

Treken	aan:	insecten

Nectarwaarde
Stuifmeelwaarde

Treken	aan:	vogels,	kleine	
zoogdieren
Nectarwaarde
Stuifmeelwaarde

Treken	aan:	bijen,	vlinders,	
vogels,	kleine	zoogdieren,	
Nectarwaarde
Stuifmeelwaarde

Treken	aan:	bijen,	vlinders

Nectarwaarde
Stuifmeelwaarde

Treken	aan:	bijen,	vlinders,	
vogels,	mensen
Nectarwaarde
Stuifmeelwaarde

Treken	aan:	bijen,	vlinders

Nectarwaarde
Stuifmeelwaarde

Kaart	voor	ecologie. Wateraansluiting.

Onderhoud.

Oeverplanten	.

Stromend	water	(zuurstof).

Vriendelijke	vleermuisverlichting.

Zandbad.

Ruige	vegetatie

Bosplantsoen.

Bruin	dak.
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De	klimaatadaptieve	stad. De	biodiverse	stad.De	verbonden	stad.

Insecten

Grote	bladsnijder,	Huismus,	Merel

Slechtvalk

Vleermuis

Egel

De	gezonde	stad.

BIODIVERSE STAD
Het	Havenkwartier	is	van	oorsprong	een	blackspot	
op	de	kaart	van	ecologie.	Met	de	ontwikkeling	van	
een	gemengde	wijk,	wordt	ook	de	biodiversiteit	
enorm	vergroot.	In	de	oude	situatie	was	het	terrein	
meer	dan	85%	verhard	en	in	de	nieuwe	situatie	zal	
meer	dan	50%	uit	groen	en	water	bestaan.	De	nieuwe	
gebouwen	worden	dragers	voor	de	natuur	en	krijgen	
waar	het	kan	groene	daken.	Op	gevels	worden	
voorzieningen	getroffen	voor	vogels	en	insecten.	
De	verschillende	daken	krijgen	verschillende	
vegetatietypen(dikte	substraat)	zodat	hier	ook	
verschillende	flora	en	fauna	ontstaan.	

3.2  DE ONT WERPPRINCIPES

De	visie	voor	het	landschapsplan	is	gestoeld	op	een	
viertal	pijlers:

1.	 Verbonden	stad
2.	Gezonde	stad
3.	Klimaatadaptieve	stad
4.	Biodiverse	stad

VERBONDEN STAD
De	verbonden	stad	is	een	belangrijk	uitgangspunt	
voor	de	visie.	Verbonden	in	eerste	plaats	door	de	
ecologie	en	natuur.	In	de	visie	willen	we	een	groen	
plan	maken	dat	een	basis	vormt	voor	diverse	dieren	
en	planten.	Deze	zijn	via	groenstructuren	verbonden	
met	de	omgeving.	

Verbonden	in	letterlijke	zin	voor	de	mens,	dat	
betekent	verbonden	met	de	omgeving	via	de	Vliet	
en	andere	wegen	en	paden.	Zodat	toekomstige	
bewoners	het	gebied	kunnen	gaan	ontdekken,	maar	
ook	vise	versa,	zodat	de	omgeving	ook	gebruik	kan	
maken	van	deze	locatie.	Daarnaast	ook	verbonden	
in	overdrachtelijke	zin.	In	de	visie	en	schetsontwerp	
zijn	diverse	plekken	gecreëerd	om	ontmoeting	te	
stimuleren.	Zo	zijn	er	gemeenschappelijke	tuinen	
en	zijn	er	plekken	in	de	openbare	ruimte	die	plaats	
bieden	voor	verblijf	en	gezamenlijke	activiteiten.	

Verbonden	in	praktische	zin	dat	de	locatie	bereikbaar	
is	voor	mobiliteit	(te	voet,	te	fiets,	met	OV,	de	auto).	

Voor	de	voetganger	liggen	overal	goede	trottoirs.	
Voor	de	fiets	is	de	Vliet	een	prima	uitvalsbasis	
en	langs	de	wegen	liggen	fietssuggestiestroken	
of	vrijliggende	fietspaden.	Voor	het	OV	is	er	een	
tramhalte	in	de	Burgermeester	Elsenlaan	op	lijn	17.	
Voor	de	auto	willen	wij	de	Limpergstraat	gebruiken	
om	het	kavel	te	ontsluiten.	

Als	laatste	zal	de	locatie	aangesloten	worden	op	
alle	netwerken	die	vandaag	de	dag	nodig	zijn	om	te	
kunnen	wonen.

GEZONDE STAD
De	stad	wordt	steeds	gezonder!	De	steden	waren	
in	de	19e	eeuw	ongezonde	plekken	om	te	wonen.	
Met	de	Woningwet	is	hierin	een	sprong	voorwaarts	
gemaakt.	Door	de	tijd	heen	is	het	steeds	gezonder	
geworden	in	de	stad.	De	laatste	jaren	maken	we	
grote	stappen	in	gezondheid.	Dit	wordt	gedaan	
door	groene,	klimaatadaptieve	steden	te	maken	met	
goede	abiotische	omstandigheden.	Naast	een	beter	
geluidsniveau	en	betere	luchtkwaliteit,	wordt	er	ook	
vooral	gestimuleerd	om	te	bewegen	in	het	gebied.	
Dit	wordt	gedaan	door	in	te	zetten	op	wandel-	en	
fietsgerichte	ontwikkeling.	In	het	plan	wordt	het	
STOMP	ontwerpprincipe	(stappen,	trappen,	OV,	
MaaS	en	privé	auto)	gehanteerd	om	bewoners	zo	veel	
mogelijk	te	verleiden	te	gaan	bewegen	in	plaats	van	
de	auto	te	pakken.	Daarnaast	worden	publieke	en	
collectieve	ruimtes	zo	ontwikkeld	dat	deze	beweging	
zullen	stimuleren,	denk	hierbij	aan	aantrekkelijke	
collectieve	ruimtes,	fitnesstoestellen,	etc.	

KLIMAATADAPTIEVE STAD
Een	gezonde	stad	is	ook	een	klimaatadaptieve	stad.	
Dit	plan	voorziet	in	een	stadsdeel	die	qua	water	zijn	
eigen	broek	ophoudt.	Daken	houden	op	verschillende	
niveau	water	vast	en	maken	dat	weer	beschikbaar	
voor	lagergelegen	daken	om	groen	te	kunnen	voeden.	
Ook	voegen	we	beleefbaar	water	toe	in	het	gebied,	
langs	de	doorsteek.	Hier	is	het	langs	weelderig	
groene	randen	van	waterplanten	heerlijk	en	koel	
toeven.	

De	locatie	kent	een	open	stedenbouwkundige	
structuur	wat	een	goede	basis	vormt	voor	wind	
en	de	daarmee	samenhangende	verkoeling.	Ook	
de	combinatie	met	hogere	gebouwen	werkt	hierin	
positief	mee,	zonder	daarmee	windhinder	te	
veroorzaken	op	het	maaiveld.	De	positionering	
en	vormgeving	van	de	gebouwen	dusdanig	dat	
windhinder	en	windval	voorkomen	wordt.	Verder	
zijn	de	hoven	altijd	aan	één	zijde	open,	zodat	hier	
verkoeling	kan	plaatsvinden.		
Op	de	daken	wordt	niet	alleen	water	geborgen	voor	
de	voeding	van	groen	gebieden,	maar	de	daken	
worden	ook	groen	ingericht.	Het	is	bewezen	dat	
groene	daken	helpen	de	stad	koel	te	houden,	een	
standaard	bitumen	dak	kan	tot	meer	dan	70	graden	
warm	worden,	terwijl	een	groen	dak	gemiddeld	bij	
hete	dagen	30	graden	wordt.	Verder	wordt	er	in	het	
plan	voorzien	in	voldoende	plekken	met	verkoeling	
(met	schaduw).	Dit	wordt	gerealiseerd	door	bomen,	
maar	ook	hoge	bebouwing	geeft	de	mogelijkheid	om	
schaduw	te	zoeken.	

Plekken	voor	fauna.
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4. Uitwerking
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Landschap	context.

4.1 DE VIER ZIJDEN

Voor	de	beschrijving	van	het	ontwerp	worden	de	
verschillende	“lagen”	in	het	ontwerp	gevolgd.	De	
eerste	laag	is	de	laag	van	de	publieke	ruimte.	Deze	
bestaat	uit	de	vier	zijden	van	het	plangebied	en	de	
doorsteek.	Daarna	volgen	de	lagen	op	de	gebouwde	
parkeergarage	en	bergingen,	namelijk	de	collectieve	
tuinen,	dan	krijg	je	de	laag	van	de	Rijswijkse	hoogte	
en	daarna	de	hogere	gebouwen.

A

A’

B’

B

Limpergstraat

Steenplaetsstraat

Van	Benthemlaan

Zoom	van	de	Etalage	zone

Landshap

Park	sfeer
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Profiel	B	-	B’.

Profiel	A	-	A’.
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Profiel	van	Jaagpad.

Jaagpad

De	rand	met	de	Vliet	wordt	ingericht	als	een	
parkachtige	ruimte	in	lijn	met	het	noordelijker	
gelegen	deel	langs	de	Vliet.	Hier	staan	vrijstaande	
bomen	en	ligt	het	accent	op	recreatie	en	verblijf.	
Langs	de	Vliet	wordt	volop	gefietst	en	gewandeld	
en	daarin	wordt	in	de	publieke	ruimte	voorzien.	De	
driehoekige	ruimtes	in	ons	plangebied	worden	ook	
parkachtig	ingericht	zodat	deze	echt	een	onderdeel	
worden	van	de	Vlietzone.	Hierdoor	woon	je	hier	echt	
aan	de	Vliet	en	komt	het	hotel	ook	aan	de	Vliet	te	
staan.	De	woningen	krijgen	hier	een	smalle	voortuin	
die	weelderig	ingeplant	wordt	met	vaste	planten	en	
siergrassen.	Deze	beplanting	krijgt	een	verloop	naar	
meer	grasachtige	vegetatie	langs	de	Vliet.	Op	de	
hoek	met	de	Limpergstraat	ligt	een	groene	driehoek	
die	een	mooi	parkje	vormt	aan	het	begin	van	deze	
ontwikkeling.	Ook	is	dit	een	mooi	rustpunt	voor	de	
recreant	die	voorbij	komt.	Deze	groene	driehoek	
wordt	parkachtig	ingericht,	zodat	het	een	logisch	
element	langs	de	Vliet	vormt.	

Jaagpad

Xuhui Runway Park, Sasaki,  China.

Stad van Edina, fietspad overgang , CDG, Minnesota.

Passeig de Sant Joan,  Lola Domenech,  Barcelona.

Kempenstraat,	OMGEVING	Landscape	Architecture,	Antwerp.Presqu’île	Rollet	park,	Atelier	Jacqueline	Osty,	Frankrijk.
Passeig	de	Sant	Joan,		Lola	Domenech,		Barcelona.
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Profiel	van	Tinbergenstraat.

Tinbergenstraat

Langs	de	A4	ligt	de	Tinbergenstraat.	Deze	rand	
wordt	zo	optimaal	groen	mogelijk	ingericht	om	
zoveel	mogelijk	aan	te	sluiten	op	de	ecologische	
kwaliteiten	van	de	zone	langs	de	A4.	Dit	krijgt	vorm	
door	een	robuuste	klimconstructie	te	realiseren	langs	
de	parkeerplaatsen	van	het	hotel	met	hierin	een	
gevarieerde	beplanting	van	inheemse	klimplanten,	
zoals	kamperfoelie,	bosrank	en	klimop.	Ook	wordt	er	
langs	de	parkeervoorziening	een	rij	bomen	geplaatst.	
Voor	deze	rij	passen	we	diverse	soorten	toe,	zoals	
linde,	eik	en	esdoorn.	Deze	diversiteit	vergroot	
de	biodiversiteit.	De	bomen	staan	in	een	lage	
kruidenrijke	beplanting,	zodat	het	straatprofiel	open	
en	transparant	wordt.	Sociale	controle	en	overzicht	
is	op	deze	plek	belangrijk.	In	onze	visie	wordt	de	
Tinbergenstraat	echt	een	fietsstraat	die	de	fietser	op	
één	zet,	als	automobilist	ben	je	hier	echt	te	gast.	

Tinbergenstraat

MFO park, Raderschallpartner, Zurich.

Fietsstraat , foto door H+N+S.

Issaquah	Transit	Center,	Washington.Groenblauw,	foto	door	straatbeeld.nlFietsstraa, foto door google.
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Profiel	van	Van	Benthemlaan	optie	2.

Profiel	van	Van	Benthemlaan.

Van Benthemlaan

Aan	de	Van	Benthemlaan	ligt	het	hotel.	Hier	
ontwikkelen	we	een	mooie	siertuin	met	een	vijver	
voor	het	hotel.	Aan	de	overzijde	van	de	straat	worden	
de	bestaande	bomen	gehandhaafd,	evenzo	de	bomen	
(platanen)	aan	de	zijde	van	deze	ontwikkeling.	
Deze	worden	opgenomen	in	een	doorlopende	
groenstrook.	Op	de	hoek	van	de	Van	Benthemlaan	en	
de	Limpergstraat	is	een	voorziening	bedacht	(bv	een	
horecapunt),	hiervoor	zijn	enkele	parkeerplaatsen	op	
het	maaiveld	toegevoegd.	Deze	zijn	groen	ingepast	
met	hagen	en	bomen.	De	woningen	krijgen	hier	een	
geveltuin	aan	de	straat.	De	voorziening	zelf	staat	met	
zijn	voeten	op	een	pleintje	waar	evt.	een	terras	een	
plek	kan	krijgen.	

Van	Benthemlaan

Lovedon Fields, B|D landscape architects, UK.
Werkspoorpad Utrecht,  Flux Landscapsarchitectecten, 
Nederlands. Groen en speciale bloemen, Manchester, foto door MIG. Groen straatprofiel, foto door Strada.
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Profiel	van	Limpergstraat	optie	2.

Profiel	van	Limpergstraat.

Limpergstraat

De	Limpergstraat	zal	een	transformatie	ondergaan	
van	een	echte	bedrijfsterreinstraat	naar	een	
meer	groene	woonstraat.	In	het	straatprofiel	zijn	
groenstroken	met	waterretentie	voorzien.	De	
woningen	krijgen	hier	een	geveltuin	en	entrees	
aan	de	straatkant.	Hier	komt	ook	de	entree	van	de	
parkeergarage	te	liggen.	

Limpergstraat

Mendès, LAND’ACT / SCHEMA, Frankrijk. Jaktgatan and Lövängsgatan, AJ Landskap, Sweden.
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De	gebouwen. De	openbaarheid.

groene	daken

tuinen

waterbeheer

Ecologische	waarde.
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A

B B’

A’

Plankaart.

Spelen

Werken De	doorsteek

Groene	driehoek

Stadstuin

Boom	/	oriëntatiepunt

Klimplanten

Kruidenrijke	tuin

Watertuin

4.2 MASTERPLAN

Het	schetsontwerp	legt	de	focus	op	de	sfeer,	
biodiversiteit	en	het	landschap	in	zowel	publiek	als	
privaat	gebied.	De	doorsteek	wordt	een	landmark	
voor	de	omgeving,	een	plek	waar	men	kan	wandelen,	
kan	genieten	van	de	zon	en	het	water	en	groen	kan	
beleven.	De	privétuinen	stimuleren	buitenactiviteiten	
van	bewoners	(spelen,	het	kweken	van	groentes	en	
kruiden	en	ontspanning)	en	leveren	een	bijdrage	aan	
de	biodiversiteit.	De	lage	vegetatie	die	zich	op	de	
hogere	terrassen	kan	ontwikkelen	draagt	verder	bij	
aan	het	vergroenen	van	het	projectgebied.
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4.3 DE PUBLIEKE RUIMTE:  DE DOORSTEEK

De	doorsteek	wordt	een	openbare	ruimte	van	
formaat.	Deze	openbare	ruimte	ligt	op	de	
parkeergarage	en	krijgt	maat	boven	het	dak	van	de	
garage	van	1	meter.	Hier	is	een	waterpartij	voorzien	
die	aan	de	Vliet	begint	en	een	robuuste	beëindiging	
krijgt	aan	de	Limpergstraat.	Dit	is	een	vijver	die	niet	
in	verbinding	staat	met	de	Vliet.	Langs	de	oevers	van	
deze	waterpartij	liggen	riante	wandelzones	langs	de	
woningen	en	hebben	de	woningen	hun	entrees.	Ook	
twee	torens	hebben	hun	entree	aan	de	doorsteek.	
Deze	wandelzones	krijgen	een	speelse	verharding	
met	uitsparingen	waar	groen	in	kan	groeien	en	
bankjes	een	plek	krijgen.	In	de	wandelzones	is	plek	
voor	verspreid	staande	meerstammige	kleine	bomen	
en	banken	die	het	mogelijk	maken	om	even	te	gaan	
zitten.	Langs	de	waterlijn	zijn	brede	groene	zones	
ingetekend	met	waterplanten	die	zorgen	voor	kleur,	
geur,	biodiversiteit	en	seizoensbeleving.	Ook	zijn	er	
vlonders	getekend	langs	het	water	die	het	mogelijk	
maken	om	dichterbij	het	water	te	kunnen	komen.	
Dit	nodigt	uit	voor	informeel	gebruik,	even	zitten	en	
elkaar	ontmoeten.	In	het	midden	van	de	doorsteek,	
tussen	de	twee	torens	en	tussen	de	twee	collectieve	
tuinen,	is	een	verbinding	gemaakt.	Hier	is	het	
mogelijk	om	met	stapstenen	naar	de	overkant	van	het	
water	te	lopen,	een	uitdagend	spelelement.	

Waterelement	als	verbinding	met	Vliet.

Vegetatie	en	ontwerpstramien	voor	elementen	en	materialen.

Doorgaande	route	en	watervegetatie.

Meubilair,	stapstenen	en	verlichting. Plankaart. Lichtplan.

1 1’
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Profiel	1	-	1’	. Grote	markt,	Omgeiving	Landschapsarchitecten,	Vilvoorde.Zitmeubilair citymall Almere, , Nederland.WolkenWerk, Team mavo Landschapsarchitecten, Zurich.

Europaallee, KCAP, Zurich.

Europaallee, KCAP, Zurich.

LSBU Public Realm, B|D landscape architects, Londen.

De Roombeek, Buro Sant en Co. Landschapsarchitecten, Enschede.

Pancras Square,  Townshend Landschapsarchitecten, Londen.
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De	doorsteek	standpunt	2.

De	doorsteek	standpunt	1.

1

2

De	collectieve	tuinen.

De	hogere	bouwdelen.

Ruimte	voor	parkeren.

Identificeren	van	de	verschillende	vegetatietypes.

De	Rijswijkse	hoogte.
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4.4 DE COLLECTIEVE TUINEN (POCKET PARKS)

Het	plan	kent	drie	collectieve	tuinen	op	het	dak	
van	de	bergingen	die	op	de	garage	staan.	Daardoor	
liggen	de	collectieve	tuinen	ruim	1,50	meter	boven	
maaiveld.	Het	hoogteverschil	tussen	collectieve	
tuin	en	maaiveld	wordt	samen	met	de	balustrade	
(doorvalbeveiliging)	langs	de	tuinen	op	een	groene	
manier	vormgegeven.	Dit	groen	groeit	vanaf	het	
maaiveld	tot	over	de	balustrade.	Deze	tuinen	zijn	
primair	bedoeld	voor	de	mensen	die	er	omheen	
wonen,	maar	zijn	overdag		mogelijk	toegankelijk	
(in	ieder	geval	de	twee	grootste	van	de	drie).	De	
toegangen	van	de	collectieve	daktuinen	liggen	aan	de	
doorsteek,	zodat	deze	ook	goed	te	bereiken	zijn	vanaf	
openbaar	gebied.	De	thema’s	voor	de	tuinen	zijn	de	
stadstuin,	de	kruidentuin	en	de	watertuin.	

De	stadstuin	is	de	grootste	van	de	drie.	Deze	tuin	
herbergt	een	aantal	functies	die	gezamenlijk	gebruik	
en	ontmoeting	stimuleren.	Denk	hierbij	aan	een	
speelplek	voor	de	jongste	kinderen,	een	plek	om	
te	werken	en	te	ontspannen	en	een	stadstuin	waar	
bewoners	groente,	fruit	en	bloemen	kunnen	kweken.	
De	stadstuin	krijgt	een	organische	vormgeving.	Aan	
de	collectieve	tuinen	grenzen	ook	de	privetuinen	
van	de	stadswoningen,	afgeschermd	met	hagen.	De	
collectieve	tuinen	krijgen	een	beperkte	substraatdikte	
van	ongeveer	40	cm.	Hierin	kan	je	goed	vaste	planten	
laten	groeien.	Op	plekken	waar	constructie	mogelijk	
is	(bv.	boven	de	kolommen)	kan	meer	dikte	gemaakt	
worden	voor	een	heester	of	een	plantenbak	om	
gezamenlijk	in	te	tuinieren.	 Profiel	2	-	2’	.

2 2’
Bloemen

Groenten & kruiden

Klimplanten

Vogels

Insecten

Bomen

Struiken

De	kruidentuin	heeft	een	ligging	volop	op	het	zuiden.	
Ook	deze	tuin	is	overdag	openbaar	toegankelijk.	Het	
idee	voor	deze	tuin	is	om	deze	in	zijn	geheel	eetbaar	
te	maken	en	volledig	te	beplanten	met	soorten	die	
je	ook	als	kruiden	kan	gebruiken.	Denk	hierbij	aan	
rozemarijn,	laurier,	tijm	en	bieslook.	Dit	levert	een	
zeer	gemixt	beeld	op,	dat	door	de	seizoenen	heen	
attractief	en	bruikbaar	is.	Als	toegift	geeft	de	tuin	
ook	nog	heerlijke	geuren	af	en	zijn	veel	kruiden	hele	
dankbare	leveranciers	van	nectar	voor	insecten.	

Vogels	&	insecten
• Grote	bladsnijder
• Huismus
• Merel

Bomen
• Acer	capillipes
• Acer	japonicum
• Amelanchier	
• Magnolia	
• Prunus

Struiken
• Crataegus	monogyna	
• Euonymus	europaeus
• Rosa	rubiginosa
• 	Rubes	tridel	“Benenden”

Bloemen
• 	Achillea	millefolium
• Campanula	trachelium	
• Hypochaeris	radicata
• Lythrum	salicaria
• Sedum	telephium
• Siberian	iris

Groenten	&	kruiden
• Lavandula	
• Origanum	vulgare	
• Salvia	officinalis
• Salvia	rosmarinus
• Thymus	vulgaris

Klimplanten
• Boomwurger	
• Vitis	vinifera
• Wilde	kamperfolie

Urban Forest, Herzog & de Meuro, Munich.

BrouwerIJ-Zeeburgereiland daktuin, 
BoschSlabbers-landschapsarchitecten, Amsterdam

Sayer	Street	&	the	Meadow,	B|D	landschapsarchitecten	,	Londen.Heel Europa, DELVA, Nederlands.
Inselpark Wilhelmsburg, RMP Stephan Lenzen Landschaftsar-
chitekten, Hamburg. 

Woodeum , Jean-Michel Wilmotte en  Jean-Marie Duthilleul 
architecten, Meudon.

Televisie Centrum, Gillespies Landscape Architects, Londen.

CEIP Villimar, AGi architects, Burgos.
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4.5 DE RIJSWIJKSE HOOGTE

De	daken	op	de	Rijswijkse	hoogte	(5	bouwlagen)	
worden	groen	ingericht.	De	daken	worden	niet	
gebruikt	als	buitenruimte	van	aanpalende	woningen,	
maar	functioneren	natuurlijk	wel	als	belangrijk	
zichtgroen	voor	de	hogergelegen	woningen.	De	daken	
worden	ingericht	met	een	kruidenrijke	laag	met	een	
beperkte	substraat	dikte.	Het	is	een	grazige	vegetatie	
met	op	plekken	waar	de	constructie	het	toelaat	
lage	heesters.	Dit	zijn	voor	veel	vormen	van	flora	en	
fauna	hele	veilige	plekken.	De	kruidenrijke	vegetatie	
en	de	groepen	met	heesters	vormen	een	ideale	
voedingsbodem	voor	diverse	vogels	en	insecten.	
Insecten	kunnen	de	heesters	gebruiken	om	enigszins	
uit	de	wind	te	blijven	en	vogels	kunnen	erin	nestelen	
en	voedsel	vinden.	De	kruidenrijke	vegetatie	is	een	
bron	van	voedsel	voor	diverse	soorten	vlinders,	bijen,	
en	andere	nectar	liefhebbende	insecten.	Mogelijk	
is	er	op	de	daken	van	deze	bebouwing	ook	nog	een	
gedeelte	nodig	voor	technische	installaties.	Dit	zal	in	
de	verdere	uitwerking	moeten	blijken.	

Vogels	&	insecten
• Grote	bladsnijder
• Huismus
• Voedselgebied	voor	bijen	en	vlinders
• Nestplek	grote	bladsnijder
• Vleermuizen

Mos
• Hypnum	cupressiforme
• Thuidium	delicatulum

Profiel	3	-	3’	.

3’

3

Waterbeheer

Bijenhotel

Vogels

Insecten

Mos

Bloemen

Bloemen
• Alchemilla	vulgaris	
• Chamaemelum	nobile
• Coreopsis	verticillata
• Lamium	maculatum
• Sedum
• Siberian	iris
• Waldsteinia	ternata

Waterbeheer
• 	Vang	water	op	in	retentielaag.

Bijenhotel
• 	Stimuleer	de	bijenpopulatie.

Gary	Comer	Youth	Center,	Hoerr	Schaudt	Landscape	Architects,	
Illinois.	Groen dak, foto door Meristem design.Groendak op zonne-energie, foto door Optigrun.

China Fortune Tian Di, Design Land Collaborative, China.

Rooftop Garden, Urbio, Sweden.

Groen dak, foto door Andrew Clements.

Rooftop Garden, Urbio, Sweden.

China Fortune Tian Di, Design Land Collaborative, China.
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4.6 DE HOGERE BOUWDELEN

De	hogere	bouwdelen	krijgen	geen	groene	daken.	
Hier	is	alle	ruimte	nodig	voor	installaties	en	
dakterrassen	van	de	penthouses	en	is	de	ecologische	
meerwaarde	te	verwaarlozen.	Op	deze	hoogtes	
komen	bijna	geen	vogels	en	insecten.	Wel	wordt	er	
op	de	hogere	torens	rekening	gehouden	met	een	
mogelijke	broedplaats	van	de	slechtvalk.	

Vogels	&	insecten
• Slechtvalk	

Grond
• Grind
• Stenen	

Waterbeheer
• Vang	water	op	in	retentielaag

Zonne	energie
• 	Ruimte	voor	installatie,	bv	zonnepanelen.

Vogels

Grond

Waterbeheer

Zonne energie

Profiel	4	-	4’	.

4 4’
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Bruin	dak,	foto	door	Natuurinclusief	bouwen	Havenkwartier	Rijs-
wijk	Inspiratie-	en	toetsingsinstrument,	TAUW.

Bruin dak, foto door Natuurinclusief bouwen Havenkwartier 
RijswijkBruin dak, foto door PermaRoof UK.

Bruin dak met zonnepanelen, Geurst & Schulze architecten, 
Ijsselstein.

Bruin dak, foto door PermaRoof UK.

Grind textuur.

Bruin dak , foto door  yabram.com.

Bruin dak, foto door Geissler. roofing.
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Profiel	5	-	5’	.

5’

5

Waterbeheer

Klimplanten
Grastegels

Vogels

Insecten

Bomen

4.7 RUIMTE VOOR PARKEREN

De	parkeerplaatsen	worden	groen	ontworpen.	
Bomen,	klimplanten	en	grastegels	trekken	vogels	en	
insecten	aan.	Het	parkeergebouw	wordt	omkaderd	
door	een	robuust	raster	wat	begroeid	verschillende	
typen	klimplanten.	Gedurende	verschillende	
groeiseizoenen	zal	dit	raster	transformeren	tot	een	
bloeiende	groene	muur	welke	extra	waarde	op	het	
gebied	van	biodiversiteit	toeveogd	.	De	verharding	
in	de	parkeergarage	wordt	door	middel	van	goten	
verbonden	met	het	watermanagementsysteem.

Vogels	&	insecten
• Merel
• Egel
• Grote	bladsnijder	
• Huismus
• bijen,	vlinder	en	andere	insecten
• eefgebied	voor	vogels	en	kleine	zoogdieren	(egel)

Bomen
• Acer	campestre
• Betula	pendula
• Quercus	cerris
• Tilia	platyphyllos
• Ulmus	laevis

Hagen
• Fagus	sylvatica
• Crataegus	monogyna

MFO park, Raderschallpartner, Zurich.

HDI Gerling, BRUUN & MÖLLERS, Hannover.

Groene parkeeroplossingen, foto door Landezine.

Regentuin op een parkeerplaats, foto door Susan Vinskofski.

Calvados-Honfleur	Business	Park,		La	Compagnie	du	Paysage,	
Honfleur,	Frankrijk.Issaquah Transit Center, Washington.

Calvados-Honfleur Business Park,  La Compagnie du Paysage, 
Honfleur, Frankrijk.

University of Applied Sciences Ruhr-West, Planergruppe Oberhausen , Duitsland.

Klimplanten		
• Clematis	vitalba	
• Parthenocissus	tricuspidata
• Wilde	kamperfoelie	

Bosplantsoen



50 -			BoschSlabbers -			51Sijthoffpark AAArchitecten 

5. Stedebouw
&	Architectuur
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Het	Havenkwartier	ontwikkelt	zich	de	komende	
jaren	tot	een	uniek	stuk	van	Rijswijk,	waar	rond	een	
stadshaven	wonen,	werken	en	recreëren	hand	in	hand	
gaan.	De	gemeente	wil	dit	realiseren	door	woningen	
te	bouwen,	de	openbare	inrichting	te	verbeteren	
en	het	gebied	aantrekkelijker	te	maken,	door	een	
duurzame	en	aantrekkelijke	openbare	ruimte	te	
creëren	en	meer	horeca.	De	subtitel	‘een	wereld	
van	verschil’	komt	uit	het	in	mei	2019	door	Studio	
Hartzema	opgestelde	en	door	de	gemeente	Rijswijk	
vastgestelde	Ontwikkelkader	voor	het	Havengebied	
van	Plaspoelpolder.	De	Plaspoelpolder	staat	dus	aan	
de	vooravond	van	een	ingrijpende	transformatie,	
in	lijn	met	de	toekomstvisie	van	de	Plaspoelpolder	
van	gemeente	Rijswijk	uit	2017.	AAArchitecten	
werkt	sinds	2017	in	opdracht	van	Statenprojekt	
Development	uit	Wassenaar	aan	het	grootste	perceel	
binnen	het	plangebied,		gelegen	aan	de	zuidzijde	van	
het	plangebied,	parallel	aan	de	A4.

De	beoogde	ontwikkeling	op	de	Sijthoff	locatie	staat	
model	voor	de	ambities	van	gemeente	Rijswijk.	In	dit	
Structuurontwerp	verandert	deze	locatie	aan	de	Vliet	
tot	een	bijzonder	woongebied	met	hoogwaardige	
architectuur	bestaande	uit	woontorens,	
stadswoningen,	collectieve	binnentuinen,	
aantrekkelijke	collectieve	voorzieningen	en	een	
doorsteek	met	een	binnenwater.	De	locatie	grenst	
direct	aan	de	Vliet	en	de	A4	en	ligt	op	de	kop	van	de	
entree	tot	de	stadshaven.	

Onderdeel	van	de	ontwikkeling	van	de	Sijthoff	
locatie	is	de	herontwikkeling	van	het	uit	de	begin	
periode	van	de	Plaspoelpolder	daterende	iconische	
Sijthoffgebouw,	ook	bekend	als	de	Sijthoff	Pers	
en	Haagse	Courant.	Dit	voor	de	Plaspoelpolder	
beeldbepalende	gebouw	wordt	getransformeerd	
tot	een	luxe	en	hoogwaardig	hotel	met	
conferentieruimten,	meeting-	en		loungerooms,	een	
restaurant	en	offices.

De	Sijthoff	locatie	biedt	ruimte	aan	circa	670	
koopwoningen	en	commerciële	voorzieningen	in	de	
plint.	Parkeren	wordt	grotendeels	uit	het	zicht	in	
een	tweelaagse	ondergrondse	parkeergarage	onder	
het	complex	opgelost,	waardoor	er	ruimte	ontstaat	
voor	water,	groen	en	binnentuinen.	In	combinatie	
met	het	hotel	ontstaat	een	uniek	gebied	met	een	
aantrekkelijke	combinatie	van	wonen,	werken	en	
recreëren.	

Het	bestemmingsplan	voor	de	herontwikkeling	
van	dit	voor	de	Plaspoelpolder	iconische	gebouw,	
het	Sijthoff,	van	kantoorgebouw	naar	hotel	is	al	
vastgesteld.	Voor	de	nieuwbouw	van	de	omliggende	
gebouwen	op	de	Sijthoff	locatie	is		in	de	afgelopen	
periode	een	participatietraject	doorlopen.	

Introductie	

5.1  HERONT WIKKELING SIJTHOFF LOCATIE 
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6. Analyse	
beeldkwaliteitsplan
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HET REALISEREN VAN (GROENE) PLEINEN 

RUIMTELIJK VOORTBORDUREN OP BESTAAANDE RIJSWIJKSE KWALITEITEN

HET VERKLEINEN VAN DE BOUWKUNDIGE KORREL

en meer mogelijkheden ontstaan voor 

het samengaan van (tegenstrijdige) 

functies.

korrel zorgt voor veelkleurigheid, rit-

miek, meer voordeuren aan de straat en 

een afwisselende daklijn. Het laten van 

ruimte tussen de verschillende panden 

wordt aangemoedigd, om bijvoorbeeld 

achterkanten van gebouwen bereikbaar 

te maken. Dergelijke schaalsprongen 

zijn op hun beurt weer goed voor afwis-

selende lichtval in de straat, meer zij-

gevels van gebouwen en meer visuele 

prikkels.

4. Contact met de straat

Voor een aantrekkelijke stedelijke om-

geving is het gewenst dat de gebouwen 

bijdragen aan de kwaliteit van de open-

bare ruimte. Gebouwen begrenzen de 

ruimte en zijn in grote mate bepalend 

voor de ervaring van de omgeving. Ge-

bouwen communiceren met de straat 

door een goede plint. Extra hoogte, 

stevig op de grond, met uitnodigende 

entrees, goed om de hoek en uiteraard 

met steenachtige materialen. Woningen 

direct aan de straat zijn op bepaalde 

plekken mogelijk en leveren een bijdra-

ge aan de levendigheid van het gebied.

De hogere verdiepingen van de gebou-

wen kennen een extraverte architectuur 

met staande vensters, diepe negges en 

buitenruimtes waar ook de straat beter 

van wordt. Gebouwen kennen materie, 
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schaal
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studio Hartzema BV
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HET MAKEN VAN GEBOUWEN DIE COMMUNICEREN 
MET DE STRAAT

3. Een kleinere korrel

De huidige bebouwing is gevarieerd, 

maar in veel gevallen niet hoogwaar-

dig. Groot en klein wisselen elkaar af 

en sommige architectonische pareltjes 

komen voor in het plangebied. Ten be-

hoeve van de menselijke maat en de 

aansluiting op de omgeving wordt een 

parcellering van de bebouwing voor-

gesteld. De maximale breedte van een 

architectonische eenheid is 50 meter. 

Daarbij kan een enkel veel smaller pand 

tussen groter eenheden een meerwaar-

de zijn. Een kleinere architectonische 

schaal en maat. De verticale gevelbe-

eindiging begrenst de straatruimte met 

ornamentering of een overstek. Bij een 

terugspringende topverdieping komt 

het dakterras aan de straat te liggen en 

komt de inrichting en het gebruik ervan 

in beeld.

Het Havenkwartier in beweging Ruimtelijk kader Havengebied Plaspoelpolder
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RottaNova	Rotterdam,	Frits	van	Dongen

Sluisbuurt	Amsterdam,	Team	Barcode	Arch.	&	krft

City	of	Glasgow	College,	MLA

Sfeer	impressies	begane	grond	in	plint	(Rijswijkse	hoogte),	interactie	openbaar	gebied

DC	Van	Hall,	Studio	Nine	Dots

35

4m

4,5m

3m

3m

3m

3m

Rijswijkse	hoogte

4	+	1	verdiepingen,	max.	17	meter	hoog	
4	lagen	in	de	rooilijn	
5e	laag,	4	meter	terug	tov	rooilijn

functionele	plint	minimaal	8	meter
architectonische	plint	6	meter

torens	staan	op	de	basislaag
min.	4	meter	terug	t.o.v.	plint	/	straat

toren	terugliggend	
tov	rooilijn

5e	laag	terugliggend	
tov	rooilijn

rijswijkse	hoogte	4	lagen

plint,	
interactie	openbare	ruimte
(volgens	BKP	2	lagen)

6.1 INPASSING HOOGBOUW VANUIT BKP

• toevoeging	aan	basislaag	(Rijswijkse	hoogte)
• alzijdig	en	slank
• abstractie	en	ingetogenheid,	die	bijdraagt	aan	

lichtheid	en	schaalloosheid	van	de	gebouwen
• benadrukken	overgangen	in	de	gevel.	
• openbare	ruimte	>	plint,	plint	>	basisvolume,	van	

basisvolume	>	
• toren	en	tenslotte	de	verticale	beëindiging	van	de	

gebouwen	
• accenten	in	de	overgangen	in	uitstraling,	

programma	en	volume.
• daklandschap	is	vijfde	gevel,	dient	als	

buitenruimte,	groen	of	regenwaterbuffer.
• verticale	beëindiging	van	hoogbouw	is	het	gezicht	

van	het	gebied	op	afstand,	
• etalage

RANDVOORWAARDEN

• Alzijdig
• In	de	tweede	lijn

UITGANGSPUNTEN

• Teruggetrokken	positie	t.o.v.	de	plint/straat
• Microklimaat
• Oriëntatie
• Zichtbaarheid

Massa	opbouw	volgens	BKP	in	relatie	tot	Sijthoff	gebouw
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St	John’s	Place	Manchester,	Simpson	Haugh Belmont	London,	Stiff	+	Trevillion London	Wall	Place,	Make	architects

Referenties	bekroonde,	ranke,	vertikale	torens,	gezicht	Havenkwartier	op	afstand

6.2 REGELS ETALAGEZONE BKP

• hogere	accenten	van	Sijthoff	zichtbaarheid	van	
Rijswijk	aan	de	A4.	

• EPO	als	de	liggende	glazen	reus	>	hoogte-accenten	
de	verticale	representanten	van	Rijswijk	als	
groene	woonstad.	

• EPO	abstract	met	onbegrensdheid	op	de	koppen	>	
hoogteaccenten	van	Sijthoff	onbegrensdheid	in	
verticale	zin,	onschaalbaar.	

• de	ranke	gebouwen	lossen	op	in	de	hoogte
• Sprankelende,	slanke	en	alzijdige	torens	met	allure
• Van	veraf	hoogteaccenten	omzoomd	door	een	

groene	context
• Dichterbij	vormen	de	torens	een	ensemble	

van	volumes	waaruit	de	Sijthoff	ontwikkeling	
is	opgebouwd,	waarin	ook	het	bestaande	
karaktervolle	Sijthoff	gebouw	is	opgenomen;

RANDVOORWAARDEN
•	 Dynamische	compositie,	samenhangend	met		
	 	 Sijthoff	gebouw
•		Hoogteaccent	met	groen	omzoomd

UITGANGSPUNTEN
•	 Gezicht	naar	de	buitenwereld
•	 Krachtig	architectonisch	ontwerp
•		 Verticaliteit	in	ontwerp	toren
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7. Stedebouwkundige
uitwerking



N
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2019 2019 tov 2022 2022

Zicht	vanaf	Handelskade,	achtertuinen	Prunuskade

Zicht	vanaf	Delftweg,	overkant	Vliet,	richting	Delft

Vogelvlucht	vanuit	zuidoosten	met	verplaatsing	toren	aan	Vliet

Verandering	impact	plan	op	omgeving	door	verplaatsing	toren	van	120m	Herpositionering	torens

7.1 POSITIONERING TORENS

De	hogere	accenten	van	de	Sijthofflocatie	dragen	
bij	aan	de	zichtbaarheid	vanaf	de	A4	van	Rijswijk	
en	het	Havengebied	in	het	bijzonder	en	vormen	
samen	met	het	European	Patent	Office	(EPO)	de	
etalagezone	van	Rijswijk.	In	het	Ontwikkelkader	is	in	
het	Havenkwartier	ter	plaatse	van	deze	Etalagezone	
het	hoogste	gebouw	in	deze	gebiedsontwikkeling	
voorzien.	
De	positie,	footprint	en	verschijningsvorm	van	
de	hoogbouw	is	in	meerdere	studies	aan	de	orde	
gekomen.	Met	name	de	hoogste	toren	aan	de	Vliet	
is	in	meerdere	participatiebijeenkomsten	aangepast	
aan	de	mogelijke	bezwaren	van	omwonenden.	Zo	is	
de	breedte	van	de		toren	aangepast	van	70m	naar	
42m	en	de	positie	aan	de	Vliet	in	een	aantal	stappen	
verschoven	richting	het	EPO	gebouw	om	de	impact	
van	de	hoogste	toren	van	Rijswijk	aan	de	Vliet	te	
verminderen.	
Tijdens	de	voorlaatste	participatiebijeenkomst	in	
december	2021	zijn	de	uitkomsten	van	de	studie	
gedeeld	of	de	hoogste	toren	uitgewisseld	zou	
kunnen	worden	met	de	70m	hoge	toren	op	de	hoek	
Van	Benthemlaan	met	de	Limpergstraat.	Ook	is	
onderzocht	of	de	hoge	toren	een	middenpositie	in	het	
plan	zou	kunnen	krijgen.	Uit	de	studie	is	gebleken	dat	
de	hoge	toren	de	beste	positie	heeft	op	de	kop	van	de	
locatie,	aan	de	Vliet.	De	schaduwslag	en	windhinder	
is	op	deze	positie	het	gunstigst	in	relatie	tot	de	nieuw	
te	ontwikkelen	woningen	binnen	de		Sijthofflocatie,	
maar	nog	belangrijker	de	toekomstig	te	ontwikkelen	
vervolgfasen	tussen	Limpergstraat	en	haven.	

Voor	de	bestaande	woningen	aan	de	Prunuskade	en	
overzijde	van	de	Vliet	wordt	met	deze	positie	voor	
het	aantal	bezonningsuren	op	de	gevels	voldaan	aan	
de	strenge	TNO	norm.	Na	de	voorlaatste	(online)	
participatiebijeenkomst	in	december	2021	is	de	
positie	van	de	hoogste	toren	echter	nog	verder	
verbetert	door	deze	nog	20m	verder	uit	de	zichtlijn	
langs	de	Vliet	te	halen		en	op	de	hoek	van	de	
doorsteek	tussen	haven	en	Vliet	te	positioneren.	
Hiermee	wordt	tegemoet	gekomen	aan	zorgen	
die	leven	bij	omwonenden.	Door	de	verplaatsing	
wordt	de	schaduwslag	en	impact	op	de	omgeving	
verminderd	en	tegelijkertijd	het	windklimaat	aan	
de	Vliet	positief	beïnvloed.	Door	de	hoge	toren	nog	
meer	naar	het	zuidwesten	te	verplaatsen	wordt	de	
overgang	tussen	de	Vlietzone,	de	Rijswijkse	Hoogte	
en	de	hoge	toren	uitgesteld	en	wordt	de	toren	als	
grootste	element	verder	uit	de	directe	zichtlijn	langs	
de	Vliet	geplaatst.	Vanuit	de	snelweg	gezien	wordt	
de	reeks	van	elementen,	het	oude	EPO	gebouw,	het	
Sijthoffgebouw	en	de	torens	van	70m	opgespannen	
tussen	het	nieuwe	EPO	gebouw	en	de	hoogste	toren.	
Deze	hoge	toren	kan	in	volume	niet	wedijveren	met	
het	EPO	gebouw,	maar	het	hoogste	deel	komt	er	wel	
nét	bovenuit.	De	hoogste	toren	vormt	van	afstand	de	
beëindiging	van	de	etalagezone	én	de	markering	van	
de	entree	tot	het	Havenkwartier.	

A3

A1
A2

B2

C2

toren	B1	(120	m)	aan	Vliet,
20	meter	verplaatst	naar	

zuidwesten
nieuwe	postie	aan	

doorsteek

vleugel	aan	B2	verwijderd
grotere	ruimtelijkheid	

doorsteek

B1

toren	A1	(70	m),	
4	meter	verplaatst	op	

stedelijke	laag,
richting

noordwesten

toren	C1	(70	m),	
teruggeplaats	op	
stedelijke	laag,

footprint	als	A1	en	B1

C1

positie	torens	2019

nieuwe	positie	torens	2022

doorsteek
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Verandering	impact	torens	omgeving	door	vorm	geven	massa

Zicht	vanaf	Handelskade,	achtertuinen	Prunuskade

Zicht	vanaf	Delftweg,	overkant	Vliet,	richting	Delft

Zicht	vanaf	Delftweg,	overkant	Vliet,	richting	Rijswijk

hoogte	verschillen	in	top,	
versterken	verticaliteit	torens

massa	opbouw	torens	op	stedelijke	laag rankere	torens	door	opdelen	footprint	in	4	
kwadranten

toevoeging	lamellen	maken	de	torens	onschaalbaar/
onbegrensd

7.2 EXPRESSIE TORENS

Het	nieuwe	EPO	gebouw	vormt	door	z’n	schaal	
en	maat	een	enorme	abstracte	horizontaal	
geaccentueerde	glazen	monoliet.	De	onmetelijkheid	
van	het		EPO	gebouw	is	het	duidelijkst	op	de	
koppen	van	het	gebouw.	De	nieuwe	torens	op	de	
Sijthofflocatie	zijn	verwant	aan	het	EPO	en	hebben	
eenzelfde	onbegrensdheid	als	het	EPO,	maar	dan	
in	verticale	zin.	De	ranke	en	sterk	gearticuleerde,	
min	of	meer	abstracte	torens	staan	op	het	snijpunt	
waar	werken	en	wonen	samenkomen	en	presenteren	
Rijswijk	als	groene	woonstad.	Door	de	footprint	van	
torens	op	te	knippen	in	4	kwadranten	worden	de	
volumes	nog	ranker	en	dunner	gemaakt.	Door	de	
kwadranten	in	de	top	van	de	torens	in	hoogte	te	laten	
verspringen	wordt	gereageerd	op	de	verschillende	
richtingen	in	het	gebied.	De	sterke	verticale	
accentuering	laten	de	torens	oplossen	in	hoogte.	
De	hoogste	elementen	liggen	aan	de	A4	en	vormen	
de	etalagezone	en	nieuwe	skyline	van	Rijswijk.	De	
laagste	kwadranten	liggen	aan	de	havenzijde	en	
Prunuskade,	afgekeerd	van	het	geluid	en	uitkijkend	
over	het	nieuwe	Havenkwartier	en	de	zee	in	het	
westen.	De	torens	maken	een	knieval	en	trappen	af	
met	terrassen	naar	het	zuiden	en	westen.	Hiermee	
wordt	beantwoord	aan	het	principe	dat	de	hoogste	
elementen	achteraan	staan,	gezien	vanuit	de	haven.	
Verticaal	geplaatste	lamellen	variërend	in	ritmiek	
geven	de	torens	een	verfijnde	verticale	textuur.	De	
sprankelende	en	dunne	torens	markeren	de	unieke	
positie	die	het	ensemble	van	volumes	inneemt	in	het	
Havenkwartier	van	Rijswijk	en	de	regio.

EDP	Headquarters,	Manuel	Aires	Mateus
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11 FEBRUARI

12.00	uur

13.00	uur

24 OKTOBER 

Schaduwslag	omgeving	van	24	oktober	tot	en	met	11	februari

11.00	uur

BEZONNING VOLGENS STRENGE TNO NORM

In	de	notitie	van	4	februari	2022	van	gemeente	
Rijswijk	over	de	het	toepassen	van	de	strenge	TNO-
norm	bij	planvorming	in	het	Havenkwartier	is	de	
volgende	uitleg	gegeven:

Voor	de	nog	te	realiseren	hoogteaccenten	is	bepaald	
dat	het	effect	op	de	omgeving	moet	voldoen	
aan	de	strenge	TNO-norm	voor	zover	de	hoogte	
uitstijgt	boven	de	bouwhoogte	van	het	vigerende	
bestemmingsplan.	Voor	de	overige	delen	geldt	dat	er	
geen	verslechtering	van	de	bezonning	mag	optreden	
ten	opzichte	van	de	bouwmogelijkheden	in	het	
bestemmingsplan.	De	bezonningsnorm	wordt	alleen	
toegepast	op	gevels	van	woningen	die	zon	kunnen	
ontvangen.	Noordgevels	zijn	uitgesloten.	

Om	te	kunnen	voldoen	aan	de	strenge	TNO	norm,	
zoals	vastgelegd	in	het	Ontwikkelkader	moet	er	in	
de	periode	van	21	januari	tot	en	met	22	november	
bezonning	mogelijk	zijn	gedurende	3	uren	per	etmaal.	
Het	is	geen	vereiste	dat	de	deze	bezonningsuren	
aansluitend	zijn.	

Voor	de	herontwikkeling	van	de	Sijthofflocatie	wordt	
ruimschoots	voldaan	aan	deze	strenge	TNO	norm.	In	
de	periode	van	half	februari	tot	en	met	eind	oktober	
is	ongehinderde	bezonning	mogelijk	op	de	woningen	
aan	de	Prunuskade	en	Populierlaan.	

Zoals	te	zien	is	in	de	afgebeelde	bezonningstudie	
blijft	de	schaduw	op	de	zonbelaste	gevels	aan	de	
Prunuskade	en	Populierlaan	in	de	periode	24	oktober	
t/m	11	februari	beperkt	van	1	uur	tot	maximaal	1,5	uur.

12.00	uur

13.00	uur

11.00	uur

21	januari	12.00	uur

21	januari	13.00	uur

POSITIE TOREN 120 METER IN PLAN 2019

Verplaatsing	hoge	toren	aan	Vliet	naar	doorsteek	en	rankere	top;	verminderen	schaduwslag	omgeving

7.3 BEZONNINGSSTUDIE

Het		verplaatsen	van	de	hoogste	toren	aan	de	Vliet	
naar	de	doorsteek	en	het	ranker	maken	van	de	top	
heeft	een	positieve	invloed	op	de	bezonning	van	de	
bestaande	woningen	aan	de	Prunuskade	en	overzijde	
van	de	Vliet.

21	januari	11.00	uur

POSITIE TOREN 120 METER IN PLAN 2022

21	januari	12.00	uur

21	januari	13.00	uur

21	januari	11.00	uur
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8. Architectonische
uitwerking
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71	m	+P	

65	m	+P	

74	m	+P	

68	m	+P	

113	m	+P	

122	m	+P	

8.1 COULISSE ALS ETALAGEZONE VAN  
 RIJSWIJK

De	Sijthofflocatie	is	bijzonder	door	de	specifieke	
ligging	aan	de	rand	van	het	Havenkwartier.	
Enerzijds	vormt	de	locatie	hét	gezicht,	de	
etalagezone	van	Rijswijk	aan	de	A4,	samen	met	
het	EPO	gebouw.	Anderzijds	ligt	de	locatie	direct	
aan	de	Vlietzone	bij	de	entree	tot	de	haven.	Het	
beeldbepalende	en	karaktervolle	Sijthoffgebouw	
op	de	locatie	vormt	een	uniek	icoon	in	de	
Plaspoelpolder.	
Het	stedenbouwkundig	plan	bestaat	uit	een	basis	
van	vijf	bouwlagen,	de	zogenaamde	“Rijswijkse	
hoogte”	met	een	terugliggende	bovenste	laag.	Op	
de	Rijswijkse	Hoogte	zijn	3	hoogbouwaccenten	
geplaatst,	twee	van	70	meter	en	één	van	120	
meter.	Ze	markeren	de	unieke	positie	van	de	
Sijthofflocatie	vanuit	verschillende	richtingen.	
De	achter	elkaar	geplaatste	en	verschoven	torens	
vormen	samen	met	het	bestaande	Sijthoffgebouw	
een	boeiende	coulisse.	Deze	coulisse	vormt	samen	
met	het	European	Patent	Office	(EPO)	de	nieuwe	
etalagezone	van	Rijswijk	aan	de	A4.

hoogte	EPO110	m	+P	

Zuidoost	gevel,	A4	zijde	

110	m	+P	

Etalagezone	Rijswijk	
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Noordwest	gevel,	haven	zijde
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bouwplafond	uit	ontwikkelkader

Havenkwartier	Rijswijk	Noordoost	gevel,	Vliet	zijde	
Etalagezone	Rijswijk	
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Plattegrond	begane	grond	en	verhoogde	tuinen	-	maaiveld	en	1500+P

1500+P

1500+P

1500+P

entree	parkeergarage
 

entree	
toren	B

entree	
toren	A 

entree	
toren	C 

horeca

Sijthoff	Center

split	level	woon/werk
woningen,

voordeur	aan	straat

2-laagse	woon/werk
woningen,	voordeur	aan	kade

split	level	woon/werk
woningen,

voordeur	aan	straat

portiersloge

2-laagse	stadswoningen,
voordeur	aan	
collectieve	tuin

2-laagse	stadswoningen,
voordeur	aan	
collectieve	tuin

appartementen,	voordeur	
aan	collectieve	tuin

2-laagse	woon/werk
woningen,	voordeur	aan	kade

split	level	woon/werk
woningen,	voordeur	aan	kade

Nieuwe	situatie	Sijthoff	locatie

7.2 PROGRAMMA

Het	programma	van	de	Sijthofflocatie	bestaat	uit	
circa	670	koopwoningen	en	bestaat	uit	woonwerk-
woningen	en	appartementen	in	de	plinten.	Aan	de	
Limpergstraat	en	in	de	doorsteek	bestaan	deze	deels	
uit	tweelaagse	woonwerkwoningen	in	de	plinten	met	
een	atelier	of	werkruimte	grenzend	aan	de	straat	en	
wonen	op	de	1e	verdieping.	Aan	de	Van	Bethemlaan	
en	aan	de	Tinbergenstraat	zorgen	opgetilde	tuinen	
voor	privacy	tussen	openbaar	gebied	met	parkeren	
voor	horeca	en	hotel	en	het	wonen.	De	overige	bouw-
lagen	in	de	basislaag,	de	Rijswijkse	Hoogte	bestaat	
uit	appartementen,	variërend	in	grootte	tussen	70	-	
120m2.	Geluidluwe	verblijfsruimten	van	de	woningen	
liggen	zo	veel	mogelijk	van	het	geluid	afgekeerd	of	
aan	de	binnenzijde	van	de	woonblokken.	De	woon-
torens	bestaan	in	de	basis	uit	een	zes-spanner	met	
appartementen	van	85-125m2	GBO.		In	de	toplagen	
zijn	de	penthouses	gesitueerd	met	een	grootte	van	
150	-	350m2	GBO.	Op	de	hoek	Limpergstraat	–	Van	
Benthemlaan	is	een	tweelaagse	horecavoorziening	
opgenomen	in	de	plint,	aansluitend	op	een	terras	aan	
de	zuidzijde.	Ten	behoeve	van	deze	horecavoorzie-
ning	zijn	16	parkeerplaatsen	in	het	openbaar	gebied	
aan	de	Van	Benthemlaan	opgenomen	in	het	plan,	
omzoomd	met	hagen.	
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Plattegrond	parkeerkelder	en	bergingen	-	laag	-1	

entree	parkeergarage
aan	Limpergstraat	

Plattegrond	parkeerkelder	-	laag	-2	

7.3 PARKEREN
Voor	de	nieuwe	te	ontwikkelen	woningen	is	een	
ondergrondse	tweelaagse	parkeergarage	voor	circa	
730	auto’s	voorzien.	De	ontsluiting	van	deze	garage	
bevindt	zich	aan	de	Limpergstraat,	halverwege	het	
eerste	bouwblok.	Een	ruime	inrit	voor	3	rijbanen	
kan	naar	gelang	het	tijdstip	flexibel	worden	ingezet.	
In	de	ochtend	2	uitritten	en	1	inrit.	In	de	avond	
omgekeerd,	2	inritten	en	1	uitrit.	Verkeer	voor	de	
beide	ondergrondse	parkeerlagen	wordt	direct	bij	
binnenkomst	gesplits,	zodat	de	verkeerstromen	
efficiënt	kunnen	worden	afgewikkeld.	Nabij	de	inrit	
van	de	garage	bevindt	zich	een	portiersruimte,	
die	toezicht	heeft	op	de	garage	en	tevens	plaats	
biedt	aan	de	beveiliging	van	het	totale	complex.	De	
gezamenlijke	fietsenstallingen	en	bergingen	worden	
vanaf	het	maaiveld	ontsloten	op	meerdere	plekken	
binnen	het	plan.	
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Plattegrond	tweede	&	derde	verdieping	-	7500+P	&	10500+PPlattegrond	eerste	verdieping	-	4500+P
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Plattegrond	vijfde	&	zesde	verdieping	-	17500+P	&	20500+PPlattegrond	vierde	verdieping	-	13500+P
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Plattegrond	penthouses	toren	A	en	CPlattegrond	basisverdieping	torens	
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Plattegrond	2-	laags	penthouse	toren	BPlattegrond	top	verdieping	toren	B,	3	appartementen	per	laag
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Zicht	op	kop	Limpergstraat	vanaf	overkant	Vliet	(Delftweg)Etalagezone	Rijswijk	met	ensemble	van	torens	gezien	vanaf	A4
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Zicht	vanaf	Delftweg	richting	Vlietzone	/	doorsteekEntree	Sijthoff	locatie,	Limpergstraat	-	Van	Benthemlaan

ROBUUSTE STEDELIJKE LAAG 

De	torens	van	de	Sijthoff	locatie	landen	op	een	
stevige	en	robuuste	stedelijke	laag,	de	Rijswijkse	
hoogte.	Ze	zijn	teruggeplaatst	op	deze	stedelijke	
laag,	zodat	de	overgang	tussen	eyeline	en	skyline,	
de	‘benedenwereld’	van	de	straat	en	de	wereld	
daarboven	wordt	verzacht.	Het	terugleggen	ten	
opzichte	van	de	Rijswijkse	hoogte	voorkomt	ook	
windhinder	op	straatniveau.

De	stedelijke	laag	heeft	een	terughoudende	
en	lichte	materialisering.	Hierdoor	worden	de	
torens	met	de	lichte	verticale	lamellen,	onderdeel	
van	de	stedelijke	laag.	Tegelijkertijd	wordt	in	
kleurgebruik	aansluiting	gezocht	bij	het	bestaande	
Sijthoffgebouw,	waardoor	er	samenhang	ontstaat	
tussen	bestaand	en	nieuw	en	het	Sijthoffgebouw	
onderdeel	wordt	van	de	nieuwe	compositie.	De	
overgang	tussen	het	openbaar	gebied	en	privé,	
straat	en	interieur	wordt	gevormd	door	de	entrees	
van	de	gebouwen	terug	te	leggen	in	de	stedelijke	
laag.	Warme	tinten	verwelkomen	bewoners	
en	bezoekers.	Ze	vormen	de	‘voering’	van	de	
gebouwen.	In	deze	plinten	van	de	stedelijke	laag	
is	ruimte	voor	ontmoeten	en	wordt	de	overgang	
tussen	privé	en	straat	georganiseerd.	Hier	kan	
bijvoorbeeld	gevelgroen	of	een	muurbank	een	plek	
krijgen.	 	

VLIETZONE 

Aan	de	Vlietzone	loopt	de	vijf	laagse	stedelijke	
laag	op	met	twee	accenten	van	7	en	12	bouwlagen	
ter	plaatse	van	de	doorsteek.
Deze	hogere	accenten	in	de	stedelijke	laag	
markeren	de	entree	tot	de	doorsteek;	een	
meanderend	stedelijk	openbaar	gebied	met	een	
wandelroute	tussen	haven	en	de	Vliet.
Tegelijkertijd	vormen	de	hogere	accenten	het	
gezicht	van	het	Havenkwartier	aan	de	Vlietzone.	
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Voet	hoge	toren	aan	doorsteek	met	doorkijk	over	binnenwater	richting	VlietZicht	richting	doorsteek	vanaf	Jaagpad	(Vlietzone)
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Sfeerimpressie	met	verplaatste	hoge	toren	aan	doorsteekSfeerimpressie	doorsteek
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Sfeerimpressie	verhoogde	collectieve	tuin.

BESLOTEN COLLECTIEVE HOVEN

De	stedelijke	laag	bestaande	uit	vijf	bouwlagen	
vormt	de	nieuwe	straatwand	langs	de	vier	straten	
die	de	locatie	omsluiten,	de	Van	Benthemlaan,	de	
Limpergstraat,	het	Jaagpad	en	de	Tinbergenstraat.	
De	bouwvolumes	die	de	Rijswijkse	hoogte	vormen	
zijn	rondom	een	drietal	collectieve	binnentuinen	
gevouwen	en	sluiten	aan	op	het	Sijthoffgebouw.	De	
binnentuinen	vormen	groen	ingerichte	en	van	het	
geluid	van	de	A4	afgeschermde	hoven,	waaraan	het	
prettig	wonen	is.	De	tuinen	zijn	op	de	ondergrondse	
parkeerlagen	gesitueerd,	circa	1,5m	opgetild	boven	
het	maaiveld.	De	binnentuinen	worden	ingericht	met	
verschillende	thema’s	die	bewoners	uitnodigen	tot	
verblijven,	ontmoeten,	sporten,	spelen	en	werken.

Sfeerimpressie	verhoogde	collectieve	tuin.
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Avond	impressie	Sijthoff	locatieImpressie	hoek	Van	Benthemlaan	-	Tinbergenstraat

Impressie	Jaagpad
PARKEREN SIJTHOFF CENTER

Parkeren	voor	personeel	en	bevoorrading	van	
het	hotel	geschiedt	vanaf	de	Van	Benthemlaan,	
separaat	van	bezoekers	via	een	eigen	toegang	en	
route	aan	de	achterzijde	van	het	hotel.	Bezoekers	
komen	het	terrein	rechts	van	de	hoofdentree	
op,	via	een	slagboom.	De	Tinbergenstraat	
wordt	in	de	planuitwerking	afgeschaald	tot	een	
langzaamverkeesroute	voor	fietsers	en	wandelaars	en	
sluit	aan	op	recreatieve	route	langs	de	Vliet.	De	auto	
is	hier	echt	te	gast.	Parallel	aan	de	Tinbergenstraat	
is	een	halfverdiepte	tweelaagse	open	stallingsgarage	
ontworpen.	Door	de	verdiepte	aanleg	en	beperkte	
hoogte	van	de	borstwering	blijft	de	garage	relatief	
bescheiden.	De	garage	maskeert	tegelijkertijd	
het	ter	plaatse	aanwezige	talud	van	de	A4,	gezien	
vanaf	het	terras	en	vanuit	het	restaurant	van	het	
hotel.	De	garage	wordt	voorzien	van	een	robuust	en	
transparant	raster	met	klimplanten,	die	gedurende	
de	seizoenen	een	bloeiende	wand	én	hekwerk	voor	
het	terrein	rondom	het	hotel	vormt.	De	bloeiende	
klimplanten	dragen	bij	aan	de	biodiversiteit	in	dit	
gebied.	Aan	de	Vliet	zijn	de	parkeerplaatsen	aan	het	
zicht	onttrokken	door	inpassing	tussen	hoge	grassen.	
Op	ooghoogte	blijft	het	zicht	vrij	tot	aan	de	Vliet	en	
opent	zo	tevens	het	zicht	op	de	aanbouw	aan	het	
hotel	waarin	o.a.	het	restaurant	is	gesitueerd.



©     Dit werk is auteursrechtelijk beschermd. 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave 

mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 

van de opdrachtgever, BoschSlabbers Tuin- en 

Landschapsarchitecten B.V. en AAArchitecten (hierna: 

“initiatiefnemers”).

Initiatiefnemers hebben bij hun werkzaamheden de 

zorgvuldigheid in acht genomen die van haar kan 

worden verwacht. Aan de getoonde informatie in deze 

publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Op onze 

werkzaamheden zijn de voorwaarden van toepassing zoals 

vastgelegd in De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011).

Initiatiefnemers hebben met zorgvuldigheid de beelden 

in deze publicatie geselecteerd. Het kan voorkomen dat 

niet alle rechthebbenden van de gebruikte beelden zijn 

achterhaald. Belanghebbenden worden verzocht contact op 

te nemen met initiatiefnemers.



Den Haag
1e Sweelinckstraat 30
2517 GD  Den Haag
T 070 3554407
denhaag@bsla.nl

Bergen op Zoom
De Statie 3
4611 CZ Bergen op Zoom 
T 0118 592288
bergenopzoom@bsla.nl

Maarn
Landgoed Plattenberg – Het Koetshuis
Amersfoortseweg 38
3951 LC  Maarn
T 0118 592288

boschslabbers.nl	                                 

Lulofsstraat	55	(LabS55	Unit	22)
2521	AL		Den	Haag
+31	70	350	42	03
denhaag@aaarchitecten.nl

aaarchitecten.nl	                                 


