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Den Haag Zuidwest kampt met problemen. On-
danks de rust en de ruimte verlaten veel mensen 
de wijk. Vooral het ontbreken van passende wo-
ningen verdrijft hen. Het ontwerp combineert het 
toevoegen van grote woningen met het verster-
ken van de aanwezige stedelijke kwaliteiten van 
de wijk. Mede vanwege deze combinatie is dit 
prijsvraagontwerp bekroond met de eerste prijs.

Architect Dudok, de stedebouwkundig ontwerper van Zuid-
west, stond een open en rustige woonwijk voor ogen. De 
eerste decennia na de realisatie was de wijk geliefd bij een 
grote groep middenklassers. In de jaren tachtig raakte de 
wijk in verval. De eens zo populaire woningen voldeden niet 
langer en veel mensen trokken weg. Om deze neerwaartse 
spiraal te doorbreken zijn eigentijdse woningen nodig.
Ondanks de achteruitgang bleven de kwaliteiten van de wijk 
herkenbaar. De grote open ruimten, het vele groen en het 
transparante karakter worden nog steeds geroemd. 
Het ontwerp verbetert vooral de stedelijke transparantie van 
de lokatie. Het nieuwe plan kent met zijn doorsnijdingen een 
open structuur. Het gevolg is een verbeterde relatie van de 
lokatie met zijn omgeving. 
Om het ontwerp als eenheid te benadrukken loopt als 
verbindend element een continue donkere, natuurleien gevel-
band rondom het bouwblok. Houten puien met wisselende 
invullingen reageren op de verschillende zijden van het 
complex en drukken de individualiteit van de bewoners uit.
Met individualiteit wordt een belangrijk woningkenmerk 
aangestipt. Om nieuwe bewoners te interesseren voor een 
woning in Zuidwest dienen deze woningen zich te onder-
scheiden van het gangbare aanbod. De woningopzet is 
gericht op individuele keuzemogelijkheden zoals de combi-
naties van wonen en werken .

Page park Den Haag Zuidwest
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Den Haag Zuidwest kenmerkt zich door continue groen Den Haag Zuidwest kenmerkt zich door continue groen 
ruimten. De stedelijke opzet van het plan is gebaseerd op ruimten. De stedelijke opzet van het plan is gebaseerd op 
het verbinden van de omliggende open ruimten.het verbinden van de omliggende open ruimten.

versterking continue ruimten 
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In het materiaalconcept komt de tegenstelling tussen 
collectiviteit en individualiteit  tot uiting. Een lange 
doorlopende band van donkere leisteen verbindt alle zijden 
van het complex. Houten puien, met wisellende invullingen 
van hout en glas, reageren op de sterk verschillende zijden 
van het complex en drukken de individuele verschillen van 
de bewoners uit.

1 Doorlopende leienband bekrachtigt eenheid van complex

2 Houten bekleding verschaft ritme en versterkt de 
individualiteit. Doorgangen geaacentueerd door houten 
gevelafwerking

3 De binnenruimte vormt een geheel eigen wereld. Deze 
wereld zal in de loop van de tijd sneller veranderen door 
verbouwingen van bewoners.

Materiaalconcept 
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type 1 ‘t Laantje type 2 parkzijde 

type 2 parkzijde met vide type 3 kopwoning parkzijde

BG 1e verd. 2e verd.
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Plattegronden 1:400
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Bij seriematige bouw van eengezinswoningen bestaat 
altijd de spanning tussen collectief en individu. De 
architectuurgeschiedenis kent veel voorbeelden van beide 
uiteinden van het spectrum. Of de collectieve aspecten zijn 
krachtig aangezet waardoor bewoners het idee hebben dat 
ze nog geen lampje mogen ophangen, of de individuele 
expressie wordt benadrukt, meestal met gevolg van talloze 
kleinschalige hoekjes, sprongen en tierelantijnen. 
In het project aan de Dorpersdreef heeft ARCONIKO 
ernaar gestreefd collectief en individueel te verenigen. De 
basisopzet is helder en vormt van het complex een eenheid. 
Via een aantal ritmische lagen wordt de heldere basisopzet 
geleed en worden individuele invullingen opgenomen. 
Deze stappen stoppen niet bij het opleveren van het 
complex. De bewoners worden uitgenodigd hun persoonlijke 
stempel aan het gebouw toe te voegen door attributen als 
lampen, bankjes, planten toe te voegen. Hiervoor is in de 
stedebouwkundige opzet een marge geïntroduceerd als 
overgang tussen de openbare en de privéwereld. Deze 
marge kunnen bewoners benutten om hun eigen stempel op 
de woning te zetten.
In Dorpersdreef is de methode nog niet geheel geslaagd. 
(hoewel de bewoners erg positief zijn) Ervaren is dat in 
een heel vroeg stadium alle lagen krachtig moeten worden 
vastgelegd, maar ook dat met de welstand duidelijke 
afspraken moeten worden gemaakt omdat zij  nog niet altijd 
goed raad weten met fl exibele ontwerpen zonder gefi xeerd 
eindbeeld.

Individueel - Collectief 
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horizontale band

ritmering

verfi jning gevelritmering

accenten: optioneel verlichting, luifels...

individuele accenten en invullingen van de bewoners

Individualisatie



Ambitie, inzet en vakmanschap vormen de herkenbare 
aspecten van het werk van ARCONIKO architecten. Met 
deze ingrediënten werken wij aan al onze plannen. 
In onze architectuuropvatting staat het vormgeven en het 
materialiseren van ruimten voor menselijke activiteiten 
centraal. Wij streven in onze ontwerpen naar een eenheid 
van materiaal, vorm en gebruik binnen ruimten met een 
sterke identiteit.
Hoewel realisatie van projecten bij ons voorop staat, 
besteden wij veel tijd aan onderzoek en studie.  Wij willen 
ontwerpoplossingen aandragen voor de voortdurende 
veranderingen in onze dynamische maatschappij. Deze 
oplossingen komen later ten goede aan concrete projecten.

Afhankelijk van de aard van de opdracht werken wij samen 
met verschillende disciplines. Wij hebben vaste contacten 
met industrieel ontwerpers, stedebouwkundigen, publicisten, 
constructeurs, kostendeskundigen, bestek-schrijvers en 
bouwmanagers. Per opdracht kan zo een optimaal team 
worden samengesteld als voorwaarde voor een effi ciënt 
verlopend project.

Over ARCONIKO architecten
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5 Kantoor Indes Oldenzaal
6 Waterwoningen Nesselande Rotterdam
7 Atelier plus woning Almere

1 Jeu de Bouleshal Den Haag
2,3 Woonwerk pakhuis Almelo
4 Reclame- en Marketingbureau Intens, Amersfoort


