Transformatie
Fonteinkerk

Het eerste plan voor de transformatie
Vanaf het voorjaar van 2017
heeft Wibaut gewerkt aan een
plan voor de herontwikkeling
van de Fonteinkerk in Voorburg.
Dit heeft geresulteerd in het
voorstel om het hoofdgebouw
van de kerk om te vormen
tot een appartementen
gebouw en ter plekke van de
aanbouw een nieuw, zeslaags
appartementengebouw op te
richten.
In het voorjaar en in het
najaar van 2018 zijn een
tweetal informatieavonden
georganiseerd. Tevens is overleg
geweest met de commissie
welstand en monumenten en
met de provincie Zuid-Holland.
De gemeente heeft parallel
hieraan een ruimtelijk kader
opgesteld ten behoeve van
de herontwikkeling, dat in het
najaar in concept gepresenteerd
en besproken is.

Bestaande situatie

Randvoorwaardenkaart concept ruimtelijk kader

Eerste concept stedenbouwkundigplan

Vogelvlucht vanuit het oosten

Vogelvlucht vanuit het noorden

Vogelvlucht vanuit het zuiden

Ooghoogte vanuit het oosten

Ooghoogte vanuit het noorden

Ooghoogte vanuit het zuiden

Alternatieven vanuit het participatieproces met de buurt
De plannen voor de herontwikkeling riepen bij een aantal
direct aanwonenden bezwaren op.
Dit betrof met name:
• de hoogte en positie van de nieuwbouw in
relatie tot de omgeving;
• de gevreesde toename van de parkeerdruk in de buurt.

Als gevolg van deze bezwaren is in het voorjaar
van 2019 een participatieproces doorlopen, waarin
alternatieven zijn onderzocht. Dit heeft geresulteerd in
zes modellen die vervolgens zijn besproken. Het model
optoppen (model 6) is als meest wenselijke alternatief
naar voren gekomen.
Dit model is besproken met de gemeente, de
commissie welstand en monumenten en met de

provincie Zuid-Holland. Ook daaruit kwam het model
optoppen als voorkeursalternatief naar voren.
Uit technisch en financieel onderzoek is naar voren
gekomen dat het ook een haalbaar alternatief is.
Daarom is in goed overleg besloten om het alternatief
te omarmen. De gemeente heeft het concept ruimtelijk
kader aangepast, indachtig de koerswijziging.

Zes alternatieve modellen die onderzocht zijn

Model 1: Nieuwbouw in 6 lagen

Model 2: Nieuwbouw in 5 lagen

Model 3: Nieuwbouw in 5 lagen verbreed

Model 4: Sloop kerk, nieuwbouw in 4 lagen

Model 5: Sloop kerk, nieuwbouw in 5 lagen

Model 6: Behoud kerk, optoppen tot 6 lagen

Voorkeursmodel Optoppen

Ooghoogte vanaf de Fonteynenburghlaan

Vogelvlucht vanuit het oosten

Ooghoogte vanuit het Oosten

Vogelvlucht vanuit het noorden

Ooghoogte vanuit het zuiden

Vogelvlucht vanuit het zuiden

Ooghoogte vanaf het Westeinde

Drie extra lagen
In het nieuwe model wordt het hoofdgebouw voorzien van drie
extra lagen. In dit voorstel houdt het gebouw meer afstand tot
de omgeving. Doordat de aanbouw wordt verwijderd en er geen
nieuwbouw naast de kerk plaatsvindt is er meer ruimte voor
groen. Daardoor wordt het gebouw nadrukkelijk onderdeel van het
park langs de Vliet.
Parkeren
Ook is er meer ruimte voor parkeren. In totaal voorziet het plan
in 24 parkeerplaatsen. Voor de bewoners is uitgegaan van één
auto per bewoner. De inzet van een deelauto en een wisselplek
maakt dit een haalbaar aantal, zowel praktisch als beleidsmatig.
In het participatieproces is naar voren gekomen dat het
bezoekersparkeren in de avonduren mogelijk tot extra parkeerdruk
leidt. Om die reden zijn vier extra parkeerplekken toegevoegd op
het terrein. Dit aantal stemt overeen met de extra parkeerdruk als
gevolg van bezoekersparkeren op een doordeweekse avond.

Stedenbouwkundig plan voorkeursmodel

De inrichting van de buitenruimte zal in de
komende fase verder worden uitgewerkt.
Het ontwerp voorziet in een toegang van het
woongebouw vanaf de straat, via de grote deur
van de kerk. Een tweede entree tot het perceel
bevindt zich ten oosten van het gebouw. Vanaf
deze entree loopt een openbaar toegankelijke
route naar de Vliet en het park. De route bevindt
zich tussen het gebouw en de nieuw te maken
parkeerplaats.
De inrichting is zo gekozen dat rondom ruimte
is voor een groene zoom. Daarin krijgen ook de
bestaande bomen een plek. De groene zoom
en de openbare route dragen bij aan het gevoel
dat het gebouw in het park staat. Met behulp
van borders wordt het gebouw ingebed in het
groen en wordt voorzien in voldoende privacy
voor de woningen. Het parkeren, dat laag ligt
ten opzichte van de route richting brug, wordt
verder onttrokken aan het zicht door de inzet
van hagen.

Entree
Hoofdentree

Groene zoom

Hagen
Borders

Parkeerterrein
24 plaatsen
Route naar de Vliet
en het park

Op de derde en vierde etage zijn elk vier appartementen
ontworpen, in de nieuw te maken opbouw. Opnieuw
twee appartementen aan de zuidzijde, aangevuld met
twee appartementen aan de noordzijde. De bovenste
laag bestaat uit twee penthouses. Dit zijn de grootste
woningen, met een oppervlak van 230m2 elk.
Appartement 9
Appartement 10

ca. 143 m2
ca. 143 m2
Appartement 13
Appartement 14

ca. 143 m2
ca. 143 m2
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Als entree wordt de grote deur aan de noordzijde
gebruikt. Op de begane grond bevinden zich twee
appartementen met uitzicht op de Vliet. Daarnaast is
hier plaats voor bergingen. Achter de glasfacade aan
weerszijden van de hoofdentree is plek om fietsen te
stallen. Op de eerste en tweede verdieping zijn elk drie
appartementen gedacht. Twee aan de zuidzijde van het
gebouw en één over de volle breedte aan de noordzijde.
De laatstgenoemde woning heeft aan de westzijde een
buitenruimte en zicht over het park en de Vlietoever.
hp architecten

Het ontwerp voor de herontwikkeling van de
Fonteinkerk is volop in wording. Het getoonde beeld is
dan ook een tussenstand. Vooralsnog gaat het ontwerp
uit van 18 appartementen, variërend in grootte van 88
tot 230 m2 gebruiksoppervlak.
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Ontwerp

ca. 164 m2

Planning
Juni 2018

Kennismakingsavond voor de buurt

Juni 2018

Intentieovereenkomst

Juni – juli 2018

Opstellen ruimtelijk kader/spelregelkaart voor
plangebied

Juni – juli 2018

Opstellen stedebouwkundig plan

November 2018

Maart - april 2019
Juli 2019

September 2019

November - december 2019

Maart 2020

April - mei 2020

Informatieavond over ruimtelijk kader en
procedure
Participatie
Ruimtelijk kader/spelregelkaart en
coördinatiebesluit vaststellen door de
gemeenteraad
Indiening aanvraag omgevingsvergunning en
wijziging bestemmingsplan (gecoördineerd)
Zes weken inzagetermijn ontwerp
omgevingsvergunning en ontwerp
bestemmingsplan
Raadsbesluit afgifte omgevingsvergunning,
vaststelling bestemmingsplan
Ter inzage legging bestemmingsplan en
omgevingsvergunning

Derde kwartaal 2020

Start sanering bodem

Vierde kwartaal 2020

Start bouw

Vierde kwartaal 2021

Oplevering

