
Opdrachtgever: Teylingen Holding BV
Aannemer:  Ouwehand Bouw Katwijk BV
Status:  opgeleverd in 2010
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Hema
te Voorhout
Verbouwing van een bedrijfspand tot winkelruimte 
op de begane grond en 3 royale maisonettes op 
de 1e verdieping. Elke woning beschikt over een 
ruim terras aan de achterzijde en een berging op 
de begane grond. 
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plattegronden

Door middel van een aantal bescheiden ingrepen heeft 
dit pand aan de Herenstraat te Voorhout een nieuwe 
bestemming gekregen. In het pand zat voorheen een 
Rabobank met daarboven opslag- en vergaderruimtes. 
In de huidige situatie is de Hema op de begane grond 
gevestigd met daarboven woonruimte. 

De toevoegingen aan het gebouw zijn sober van kleur, 
maar in krachtige materialen uitgevoerd, waardoor de 
oorsponkelijke massa nog goed zichtbaar is. De nieuwe 
toevoegingen bestaan uit één materiaal (red ceddar). Het 
trappenhuis aan de zijgevel is van binnen uitgevoerd in 
zwart trespa, waardoor er een duidelijke, gevoelsmatige 
scheiding is met het winkelende publiek op straat en de 
terassen en woningen op de 1e verdieping.

Het gebouw heeft een herkenbare plint, uitgevoerd in 
donkere leisteen. De witte luifel en dakrand zorgen voor 
een horizontale driedeling: de plint, het middenstuk 
en dak. Hiermee scheidt de winkelruimte zich van 
de woonruimte. De straat voor de winkel is tevens 
opgehoogd, zodat het niveauverschil bij de entree van de 
Hema nog minimaal is.  

nieuwe plattegronden van de maisonettes

1e verdieping 2e verdieping

oude situatie nieuwe situatie
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foto’s

Het trappenhuis aan de zijgevel zorgt ervoor dat 
de maisonettes vanaf de straat te bereiken zijn.

De zonwering is geïntegreerd in de luifel, waar-
door deze nauwelijks zichtbaar is. Een andere 
nieuwe toevoeging zijn de zinken dakkapellen.
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pand na oplevering


