
et CBS-gebouw ademt historie uit. 
Onder het kantoor zit een atoomkel-
der, compleet met leger  bedden die 
natuurlijk nooit zijn gebruikt,” vertelt 

Saskia Bruines, wethouder Ruimtelijke Ontwik-
keling. Het leegstaande staatsgebouw - het 
aller grootste leegstaande kantoor van Neder-
land met een oppervlakte van 60.000 vierkan-
te meter - stond acht jaar lang te verpieteren. 
De gemeente Leidschendam-Voorburg vond  
dat vervelend en ontwikkelaars hadden volop 
ideeën om wat met deze plek te doen. “Omwo-
nenden en geïnteresseerden hebben met de 
projectontwikkelaar meegedacht om er een zo 
uniek mogelijk, groene en duurzame buurt van 
te maken. Dat staat nu eindelijk te gebeuren 
met Park070 Voorburg. De verkoop van de  
woningen die in 2019 worden opgeleverd, gaat 
volgend jaar van start.” 

GROEN, GEZELLIG EN BETAALBAAR WONEN

Leidschendam-Voorburg 
een gouden plek om te wonen

Het is een gouden plek om je huis 
te hebben staan. Waar nu nog het 
voormalige CBS-gebouw staat 
naast Park ’t Loo, verrijst straks 
een duurzame, toekomstgerichte 
en kindvriendelijke buurt. 

“ Het CBS is zo’n bekend gebouw. Als je het sloopt, moet er wel iets heel goeds voor in de plaats 
komen. Een buurt die iets bijzonders in zich heeft voor de toekomst. En dat is Park070 Voorburg”

Iets bijzonders 
De plannen kregen drie jaar geleden vorm. Het 
CBS-gebouw gaat binnenkort tegen de vlakte. 
Bruines: “Dit is zo’n groot en bekend gebouw. 
Als je het sloopt, moet er wel iets heel goeds 
voor in de plaats komen. Een buurt die iets  
bijzonders in zich heeft voor de toekomst.” 
Park070 Voorburg moet daarom duurzaam wor-
den, écht duurzaam, met energie neutrale ‘nul 
op de meter’ woningen. De woningen zijn in ver-
schillende prijsklassen, zodat zowel starters als 
doorstromers er terecht kunnen. En er is een 
creatieve oplossing voor parkeren gevonden. 
“De oude atoomkelder wordt straks een onder-
grondse parkeergarage. En er komt een centra-
le ingangshal waar internetbestellingen worden 
afgeleverd, zodat er geen busjes door de buurt 
rijden. Dat is niet alleen handig, het is ook nog 
eens uniek in Nederland.”

Buurtgevoel 
Inmiddels is duidelijk dat er heel veel belang-
stelling is om in Park070 Voorburg te wonen. 
“Er waren honderden mensen tijdens de inloop-
dagen. Mensen wonen graag in Voorburg. In 
deze gemeente woon je in het groen en in een 
gebied dat bol staat van de historie; daarnaast 
er is een groot winkelaanbod en tegelijkertijd zit 
je zo in de grote steden.” Omdat de toekomsti-
ge woningen aan Park ’t Loo grenzen, wordt het 
niet alleen een autovrije plek maar vooral een 
groene plek. En dan zijn er nog de twee binnen-
tuinen: open ruimtes waar kinderen kunnen 
spelen en waar je bij kunt kletsen met je buren. 
“Een buurtgevoel maakt dat je je ergens thuis 
voelt. Tegelijkertijd is privacy ook ontzettend be-
langrijk. Je wilt elkaar wel tegenkomen, maar 
niemand wil last van elkaar hebben. Daar is in 
het ontwerp aan gedacht, met een centrale in-
gang en geschakelde woningen die allemaal 
uitzicht bieden op het park en op de binnentuin.”

Nog meer keuze
Het is duidelijk dat de economie aantrekt. Pro-
jectontwikkelaars durven hun nek weer uit te 
steken om iets moois te maken en kopers heb-
ben massaal interesse. De gemeente speelt 
daar op in door ontwikkelaars de ruimte te  
geven om te komen met creatieve innovatieve 
ideeën en initiatieven. Samen met omwonden 
wordt gekeken naar de invulling van een gebied, 
nog voordat de plannen concreet zijn. De ge-
meente maakt daarna spelregels waarbinnen 
de ontwikkelaar alle ruimte heeft om te komen 
met een zo goed mogelijk plan. “We zijn niet op 
zoek naar traditionele woningbouw, maar dagen 
investeerders uit om te komen met nieuwe  
concepten.” Er zijn nog meerdere toplocaties  
in Leidschendam-Voorburg waar concrete  
plannen voor nieuwe woningen zijn zoals de ont-
wikkeling van Klein Plaspoelpolder en Schaken-
bosch in Leidschendam en de voormalige 
locatie van Hokatex in Voorburg aan de Vliet. 
“Wij zijn een woongemeente met een heel  
divers aanbod. Leidschendam-Voorburg heeft 
veel sterke kanten: de ligging aan de Vliet, de 
historie, de voorzieningen, de centrale ligging 
en bereikbaarheid, de diversiteit aan winkels en 
de hoeveelheid groen. Die sterke kant kunnen 
we nu nog meer benutten door woningbouw 
mogelijk te maken die perfect in de omgeving 
past.” 

Meer informatie www.lv.nl/woningbouw

www.park070.nl
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