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Waarom de herontwikkeling? 
• Kerk staat sinds 2014 leeg
• Hergebruik binnen huidige bestemming 
 (maatschappelijk) financieel niet haalbaar
• Langere leegstand is niet gewenst

Reacties omwonenden 12 juni 2018
• Betrekken van omwonenden is positief
• Goed dat kerk behouden blijft
• Hoe gaat de woningbouw eruit zien?
• Wat wordt de hoogte?
• Hoe wordt het parkeren geregeld?
• Hoe gaat het voetpad langs de Vliet lopen?

Locatie Fonteinkerk
• Groen rond de kerk
•  Ligging in de zichtlijn van de Fonteijnenburghlaan
•  Ligging aan de Vlietoever, met de “rug” naar de Vliet
• Bij de wijkentree, tegenover de Pius X school 
• Naast het ziekenhuis waarvoor de toekomst nog niet  

is bepaald

 Monumentwaarden 
• Bouw Fonteinkerk startte in 1956
• Fonteinkerk is voorlopig aangewezen als gemeentelijk 
 monument
• Kerkzaal heeft hoge monumentwaarde
• Bijgebouwen hebben positieve en indifferente  

monumentwaarden (zie kaart rechtsonder)

Randvoorwaarden herontwikkeling 
• Alleen met woningbouw kan een haalbaar plan  

worden gemaakt
• Woningbouw in de kerkzaal is mogelijk
• Woningbouw met behoud van bijgebouwen  

is niet haalbaar
• Beleidsregel 30% sociale woningbouw is niet inpasbaar 

Daarom storting in Vereveningsfonds  

Bijeenkomst voor omwonenden op 12 juni 2018

Voorburg West in 1840

Voorgevel kerk in zichtlijn Fonteijnenburghlaan

Locatie Fonteinkerk

Fonteinkerk in aanbouw in 1956
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Bebouwingskaart Voorburg West

Structuurvisie: ambities Vlietzone:
•  Benutten en versterken groen-blauwe kwaliteiten en recreatieve potentie.
•  Versterken stedelijke identiteit en cultuurhistorische kwaliteiten
•  Creëren van excellente woonmilieus aan de Vliet

Opstandingskerk in Schiedam Opstandingskerk in Schiedam 
herbestemd tot 6 eengezins-
woningen

Uitbreidingsplan Voorburg West uit 1950, nog zonder Fonteinkerk, 
Fonteijnenburghlaan en ziekenhuis   

Bestemmingsplan: bij bouwen in Vlietzone (rood) 
geen afbreuk doen aan cultuurhistorische waarden

Augustanakerk in Amsterdam Augustanakerk omgebouwd tot 
appartementen en gemeenschap-
pelijke ruimten. Oorspronkelijk 
gevelbeeld is herkenbaar

           

Ruimtelijke kenmerken Voorburg West
• Gebouwd in verschillende tijdvakken, daardoor veel  variatie
 in bebouwing
• Grote verschillen tussen kleinschalige vooroorlogse bebouwing en 

grootschalige naoorlogse bebouwing 
• Landgoederen uit de 17e eeuw zijn omgevormd tot openbaar 

park, of voor ander gebruik zoals Dorrepaal
• De Fonteinkerk en het ziekenhuis zijn gebouwd op grond van het 

verdwenen landgoed Heeswijk
• De Vlietoever kent een afwisselend beeld met achterzijden van  

woonbebouwing en op de Vliet georiënteerde gebouwen zoals 
Huis Dorrepaal, Huis Middenburg, de appartementen bij 

 Watertorenlaan en het ziekenhuis 
• Op de plaats van de Pius X school wordt het zgn. 
 Integraal Kindcentrum (IKC) gebouwd

Ambities woningbouwplan
• Behoud / versterking monumentwaarden
• Plan moet passen in de omgeving
• Hoge ruimtelijke en woonkwaliteit
• Uitgaande van het beleid voor cultuurhistorie, wonen, groen, 

mobiliteit etc.
• Volgens het ruimtelijk beleid in de structuurvisie en het 
 bestemmingsplan

Belangrijkste eisen
• Nieuw ensemble respecteert kleinschalige omgeving en sluit ook 

aan op de hogere bebouwing in de omgeving
• Oriëntatie op de Vliet en de Fonteijnenburghlaan versterken 
• Woningbouw met levendig gevelbeeld en hoogwaardige 
 architectuur 
• Wijkentree accentueren d.m.v. de nieuwbouw
• Groen moet het ruimtelijk beeld bepalen
• Openbare route mogelijk maken
• Bestaande bomen zo veel mogelijk handhaven
• Archeologische waarden onderzoeken 
• Uitgangspunt is de toename van het parkeren realiseren op het 

eigen terrein. Voor de herontwikkeling van de Fonteinkerk wordt 
rekening gehouden met 1 parkeerplaats per appartement met als 
voorkeur aanvullend 1 parkeerplaats voor een deelauto en 1 voor 
bezoekers. Het overige deel van het bezoekers-parkeren zal 

 plaatsvinden in de openbare ruimte
•  Toekomstige bewoners krijgen geen ontheffing blauwe zone
• Akoestisch onderzoek is nodig
• Woningen in de vorm van appartementen
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Stedenbouwkundige opzet 
• De kerkzaal blijft behouden en wordt een appartementengebouw
• De nieuwbouw komt in de plaats van het bijgebouw de Spreng 
 De oriëntatie van de nieuwbouw  is overeenkomstig de oriëntatie van 

de solitaire gebouwen in de omgeving die op de Vliet zijn gericht. 
 In de omgeving van de Fonteinkerk zijn dit o.a. het huis Dorrepaal, 
 appartementengebouw bij de Watertorenlaan, het huis Middenburg en 

Hofwijck        
• De goothoogte van Dorrepaal is circa 14 meter, de nokhoogte  
 circa17,5 meter
• Het appartementengebouw bij de Watertorenlaan heeft een hoogte 

van circa 18 meter met een terug liggende toplaag 
• De hoogte van de nieuwbouw is afgeleid van Dorrepaal en het appar-

tementengebouw, de twee dichtstbijzijnde solitaire gebouwen aan 
de Vliet. Dit betekent een hoogte die vergelijkbaar is met 6 (reguliere) 
woonlagen, waarbij een ‘verbijzondering’ van de bovenste laag of 

 bovenste 2 lagen is vereist 
• Dit betekent dat de toplagen kunnen terugspringen, uitkragen en 
 afwijkend materiaalgebruik en/of plaswtiek kunnen hebben
• Definitieve situering bebouwing en  inrichting kavel wordt bepaald in 

een volgende fase

Stedenbouwkundige voorwaarden 
Nr. 1   = Kerkzaal behouden 
Nr. 2   = Aanduiding van de  nieuwbouw:
   • maximale hoogte 6 reguliere woonlagen 
   • met afwijkende toplaag / toplagen    
   • de arcering geeft de maximale oppervlakte aan, dit is dezelfde 
    oppervlakte als huis Dorrepaal zonder de uitbouwen
Nr. 3   = Wandelroute tussen Westeinde en de Vlietoever realiseren 
Nr. 4   = Zichtlijn tussen de Fonteijnenburghlaan en de Vlietoever open houden  
Nr. 5   = Architectonische relatie tussen kerkzaal en de nieuwbouw is vereist
Nr. 6   = Groene rand langs Fonteijnenburghlaan
Nr. 7   = Groene rand langs Fonteijnenburghlaan bij de Tolbrug
Nr. 8   = Groene Vlietoever
Nr. 9   = Huis Dorrepaal (oppervlakte zonder de uitbouwen hetzelfde als de  

  oppervlakte van de nieuwbouw) 
Nr. 10 = Locatie Pleunis, dichtstbijzijnde (geprojecteerde) nieuwbouw 
   georiënteerd op de Vliet
Nr. 11 = Appartementen Watertorenlaan
Nr. 12 = Ziekenhuis
Nr. 13 = Nieuwbouw IKC ter vervanging Pius X school, bouwplan is in 
   voorbereiding                                                  

Huis Dorrepaal 

Voorwaardenkaart nieuwbouw

Appartementengebouw 
Watertorenlaanuit

Huis Middenburg Hofwijck 

Nieuwbouw in solitaire vorm 
op de plaats van bijgebouw 
de Spreng  
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Reacties?


