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LOCATIE DUURZAAM
REGELS

Residence Eijmershof
Het ontwerp van Residence Eijmershof is in zeer hoge mate 
duurzaam vormgegeven. Het doet daarmee recht aan deze 
prachtige plek gelegen tussen binnen- en buitenhaven en kijkt 
daarmee bovendien vooruit in de tijd.

Houtbouw
Het gehele appartementengebouw is d.m.v. prefab Finch Buildings modules 
in hout vormgegeven. Glulam dragende houten kolommen en balken maken 
het modulaire houtskelet. Vloeren worden woning scheidend gemaakt van 
CLT hout en drogende zwevende dekvloeren waarin bovendien verwarming 
als koeling wordt opgenomen. Buiten dat daarmee het gebouw CO2 opslaat, 
gematerialiseerd uit bio-based materialen maakt het door zijn modulaire 
systeem ook mogelijk de bouwplaats en daarmee de omwonenden vergaand 
te ontlasten. Het gebouw zal goeddeels d.m.v. modules op pontons worden 
aangevoerd en ter plekke geplaatst. Afbouw van de buitengevels zal om tot 
maximale kwaliteit te komen in situ worden afgebouwd.

Natuurinclusief
Om de hoge duurzaamheidsambities voor deze plek nog verder vorm te geven 
hebben wij Atelier GroenBlauw gevraagd ons nader te adviseren over de mogelijk 
te nemen maatregelen wat betreft natuurinclusiviteit. Het groene dak op de 
laagbouw zorgt naast belevingswaarde ook voor een mate van water retentie. 
De oostgevel wordt d.m.v. verticale groenstroken met een mooie diversiteit 
aan Hedera soorten in de volle grond aangeplant. Vogelkasten kunnen daarin 
bovendien worden opgenomen zodat wij daarmee ook voor hen een mooie plek 
weten te creëren. Aan de westgevel staan een wand welke wij “het zwaard” zijn 
gaan noemen. Het vormt zwaard zoals langs het schip en zorgt er in dit geval 
voor dat de achtergelegen vluchttrap beschut ligt maar vormt bovendien een 
prachtige groene wand welke het voorgebied daarmee weer zijn eigen karakter 
geeft richting het Havengebouw.

Klimaat adaptief
Bij het omliggende terrein is goed gekeken naar mogelijke invullingen aan de 
klimaatadaptatie doelstellingen. De grote boom wordt behouden en dient 
daarmee in de zomer als “coolspot”. Daarnaast zal in het terrein een Wadi 
worden opgenomen. Bij hevige regenval zal het overtollige water zich daar 
verzamelen welke in droge perioden dan de grond zal in dringen. De oevers van 
een dergelijke Wadi vormen vervolgens een geheel eigen biodiversiteit.



Overleg Gemeente 0 9 .0 9.2 0 2 2 03
Beatrixlaan - Kaag

Pagina 1 van 2

Plannaam: Kaag Datum afdruk: 2022-03-08
 

Naam overheid: gemeente Kaag en Braassem IMRO-versie: IMRO2012
Type plan: bestemmingsplan Plan datum: 2014-03-17
Planidn: NL.IMRO.1884.BPKGKAAG-VAS1 Planstatus: vastgesteld
Dossierstatus: geheel onherroepelijk in werking

Disclaimer: Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op 
de inhoud van deze afdruk. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze afdruk de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd is
of niet (meer) correct is. Het Kadaster is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen 
voortvloeien uit het gebruik van gegevens van de afdruk.
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LOCATIE RESIDENCE EIJMERSHOF
NOORDZIJDE

Het ontwerp van de noordzijde, gelegen aan de binnenhaven, is wat industrieler van karakter. De hoofdzakelijk kleinere studio’s hebben balkons met zicht op de haven en kunnen bovendien gebruik maken van de groene ruimte op maaiveld met 
prachtig zicht op de Kaag. Deze vlakke met veel glas voorziene gevel sluit daarbij mooi aan op de grotere panden aan de binnen haven en kadert deze daarmee mooi in.
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Aan de zuidzijde met prachtig wijds zicht over het water worden de volledig constructief houten appartementen voorzien van ruime balkons. Daarmee onstaat een opener en horizontaal geleed karakter. Deze zijn voorzien van strakke witte kaders 
in contrast met houten accent vlakken welke doen denken aan de prachtige houten dekken van de schepen. Het grote schijf op de kop van het gebouw berschermt niet alleen het vluchttrappenhuis maar geeft ook karakter aan de plek die daar 
ontstaat tussen Havengebouw en dit appartementengebouw. De patrijspoorten geven het bovenste appartement prachtig gekaderd zicht en zijn eigen karakter.

LOCATIE RESIDENCE EIJMERSHOF
ZUID-WESTZIJDE
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LOCATIE RESIDENCE EIJMERSHOF
ZUID-OOSTZIJDE

De oostgevel, gelegen direct aan de Beatrixlaan heeft geen buitenruimten meer zoals dat het geval was bij het oorsprokelijk gebouw. De oostgevel wordt nu volledig voorzien van verticale stroken, glas voor de achter gelegen slaapkamers en 
prachtige met verschillende hedera soorten begroeide verticale stroken. Deze worden in de volle grond aangeplant wat de gevel daarmee bovendien natuur inclusief maakt.
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LOCATIE BUITENRUIMTEN
ORRIENTATIE

De balkons aan de zuidzijde worden als losse elementen aan de modulaire houtbouw modules gehangen. Deze balkons 
zijn conform het Bouwbesluit >1,50m diep en kijken prachtig uit over het open water.

De buitenruimten van de kleinere studio’s (<50m²) aan de noordzijde gelegen aan de binnenhaven worden voorzien van 
balkons welke voor de gevel worden gehangen. Deze balkons zijn conform Bouwbesluit >1,50m diep en conform het 
bouwsysteem 3,60m breed en hebben uitzicht over de binnenhaven.
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LOCATIE VERSCHUIVEN BOUWVLAK
REGELS

Verschuiving bouwvlak 
Om de kavel optimaal te gebruiken willen wij het bouwvlak gaan verschuiven. 
Door het bouwvlak 5,40 meter naar het westen en 2,40 meter naar het zuiden 
te verschuiven creëren wij meer ruimte op de kavel. Het gebouw ligt dan niet 
meer direct aan de binnenhaven, waardoor de nieuwe bewoners meer privacy 
hebben en daardoor meer woongenot kunnen ervaren. Door het verschuiven van 
de bebouwing ontstaat er meer ruimte om het parkeren te optimaliseren en een 
betere verbinding naar het Havengebouw te creëren. 

Maatvoering
Oppervlakte van footprint binnen het bouwvlak circa 516m² (72%)
Oppervlakte van footprint gebouw buiten het bouwvlak ca. 198m² (28%)
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Zicht vanaf de zeilschool huidige bouwvlak positie. Zicht vanaf de zeilschool waarbij het bouwvlak 5,40m richting het westen is 
geschoven en 2,40m richting het zuiden.

LOCATIE VERSCHUIVEN BOUWVLAK
ZICHT
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Zicht vanaf het kruispunt Wilhelminalaan - Beatrixlaan huidige positie bouwvlak. Zicht vanaf het kruispunt Wilhelminalaan - Beatrixlaan waarbij het bouwvlak 
5,40m richting het westen is geschoven en 2,40m richting het zuiden.

LOCATIE VERSCHUIVEN BOUWVLAK
ZICHT
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heembouw.nl    

Copyrights

 
De volledige inhoud vandit document, inclusief alle teksten, 
financiële gegevens, tekeningen en andere afbeeldingen 
is het intellectueel eigendom van Heembouw en haar 
werkmaatschappijen, en is beschermd onder het 
internationale auteursrecht. Alle rechten die niet expliciet 
zijn toegewezen, zijn gereserveerd.

Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke 
toestemming van Heembouw op geen enkele wijze 
toegestaan om deze auteursrechtelijke werken te 
scannen, in meervoud te printen, te kopiëren, op 
andere wijze te dupliceren, aan te passen, te wijzigen, 
te bewerken, te vertalen, te verhuren, te archiveren, 
rubriceren of indexeren, uit te lenen of op andere wijze 
aan derden ter beschikking te stellen, publiekelijk voor te 
dragen, of anderszins openbaar te maken, in welke vorm 
of op welke manier ook.

Wij verzoeken u kennis te nemen van deze bepalingen en 
waar nodig in uw organisatie te communiceren. 

Wij creëren plekken
waar mensen willen zijn

Bedrijfsruimten Kantoren Wonen


