
Wonen in de Churchilltorens 

 

Adres: Sir Winston Churchilllaan Rijswijk (oorspronkelijk adres Treubstraat) 

Oorspronkelijk bouwjaar: 1970 

Architect gebouwen: Lucas en Niemeijer 

Architect transformatie: Oving Architekten, Groningen 

Opdrachtgever: Geerlings Vastgoed BV, Deventer 

Oorspronkelijke oppervlakte: 24.400 m2 in vvo, verdeeld over twee gebouwen 

Oppervlakte na transformatie: ca. 20.700 m2 in gbo; uitbreiding met 4 penthouses  

Aannemer: Gebroeders Verschoor, Pernis 

Verwervingskosten: (peiling 1999) ca € 6.665.000  

Verbouwkosten: ca € 8.180.000 

Oplevering van transformatie: 1999 

Programma: 116 appartementen, 6 per verdieping, gemiddeld 167 m2  

4 penthouses gemiddeld 172 m2  

Parkeerkelders voor bewoners en omliggende bedrijven 

 

Inleiding 

Aan de rand van het Rijswijkse bedrijventerrein Plaspoelpolder liggen twee grote kantoortorens 

uit 1970. Ze komen na twintig jaar leeg te staan als het GAK en Holland International de huur 

opzeggen. Het blijkt niet mogelijk om nieuwe huurders te vinden, want er is in de regio een ruim 

aanbod van kantoorruimte dat beter aansluit bij de wensen van dat moment. Eigenaar 

Wereldhave verwacht dat ook renovatie geen soelaas zal bieden. Van zijn kant ziet 

projectontwikkelaar Geerlings kansen in herontwikkeling als woongebouw. Hij lukt hem in een 

bouwteam met architect en aannemer om forse koopappartementen te realiseren die goed 

worden verkocht. Dat succes ligt mede aan de bouwkundige eigenschappen van de twee panden 

en aan de locatie op de grens tussen bedrijventerrein en woonwijk.  

 

Transformatie 

De kantoorgebouwen van ruim 30 bij 30 meter zijn in 

1970 door Lucas en Niemeijer ontworpen als flexibele 

kantoortuin met een vrij indeelbare vloer die wordt 

gedragen door kolommen. De twee vrijwel identieke 

torens (veel beton, glas en herhaling van elementen) 

tellen 11 bouwlagen bovenop een kelderverdieping. 

Ze zijn door van een halfverdiepte parkeerkelder met 

elkaar verbonden.  

Op het moment dat de twee gebruikers - het GAK en 

Holland International – besluiten de gebouwen te 

verlaten, is er een overschot aan kantoorruimte in de 

regio. Bovendien heeft rond 1990 de kantoortuin aan 

populariteit ingeboet. Om het gebouw aan te passen 

aan de eisen van de tijd moeten binnenwanden 

worden aangebracht, maar dat zou leiden tot een 

groot aantal gangen en ruimtes zonder direct daglicht 

en een onrendabele bruto-nettoverhouding. Daarom is 

modernisering allerminst een garantie dat snel nieuwe 

huurders worden gevonden. Eigenaar Wereldhave is 

bereid de twee panden voor een relatief laag bedrag 

aan Geerlings Vastgoed te verkopen. Deze 



projectontwikkelaar krijgt steun van de gemeente voor een plan om de torens te transformeren 

tot appartementencomplex. Een gevelontwerp van Rem Koolkaas is onderdeel van een vroege 

versie van het plan. Later is dit in de uitwerking geschrapt.  

Constructief zijn de torens nog in goede staat, maar ze zijn toch sterk verouderd met een gevel 

van enkel glas en omvangrijke koudebruggen  

 

Uitwerking van de opgave 

Nog vóór de aankoop van de gebouwen vormt de ontwikkelaar een bouwteam met Oving 

Architecten uit Groningen en bouwbedrijf Gebroeders Verschoor uit Pernis. Oving Architecten is 

geselecteerd gezien de ervaring met transformatieprojecten waaronder een kerk en twee 

pakhuizen die zijn verbouwd naar woningen.  

Het team wil zoveel mogelijk de bestaande structuur behouden, ook omdat op die manier minder 

sloop- en afvalkosten worden gemaakt. De gevel en de gevelindeling zijn grotendeels 

gehandhaafd, waarbij aan de binnenzijde een nieuwe tweede glasgevel als thermische schil 

fungeert. Deze dubbele gevel zorgt voor een goede geluidwering en maakt het mogelijk de EPC-

norm te halen. In een aantal appartementen is de nieuwe gevel terugliggend geplaatst. Zo 

ontstaat een loggia die in voor- en najaar als verlengstuk van de woonkamer functioneert. De 

loggia’s krijgen een nieuwe glazen balustrade conform de nieuwbouweisen, bij de andere 

appartementen komt een zogenaamd glazenwasserbalkon met alleen een rails. Die voorziening 

blijkt nodig ingevolge het glazenwasserconvenant. Bewoners worden niet geacht daar te komen. 

 

De constructie heeft voldoende draagkracht voor het optoppen van het gebouw met penthouses. 

De centrale kern die voor de stabiliteit zorgde en waarin liftschachten en trappenhuizen waren 

aangebracht, blijkt voldoende stabiel om de betonschijf op alle hoeken van de verdiepingen te 

kunnen verwijderen. Daardoor krijgt de gevel een opener uitstraling. De gebouwen bevatten 

oorspronkelijk meer liften dan noodzakelijk voor de woonfunctie.  Het is mogelijk één liftschacht 

te verwijderen en de vrijgekomen ruimte te gebruiken voor badkamers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Er wordt al snel geconcludeerd dat de panden zich het best lenen voor ruime woningen, maar de 

uitzonderlijke afmetingen en de vierkante vorm maken verkavelen een lastige puzzle. Omdat in 

een woning alle verblijfsruimtes direct met buitenlucht moeten worden geventileerd zijn ook 

woningen van meer dan 200 m2 niet eenvoudig in te passen in het bestaande casco. Het 

bouwteam besluit kopers zelf te laten aangeven welke grootte en indeling hun voorkeur heeft. 

Een modelwoning met tijdelijke houten wanden geeft geïnteresseerden een goed beeld van 

indelingsvarianten. Op het moment dat de helft van de appartementen is verkocht wordt met de 

bouw begonnen. Uiteindelijk komen er per bouwlaag zes appartementen van gemiddeld 167 m2. 

Op het dak is plaats voor twee penthouses per gebouw omdat de oude collectieve installaties 

niet langer nodig zijn. De collectieve verwarminginstallatie is volledig vervangen door individuele 

CV-ketels. Ook het ventilatiesysteem is geheel vernieuwd. De begane grond wordt niet geschikt 

geacht voor bewoning wegens gebrek aan privacy. Hier zijn commerciële ruimtes gerealiseerd. 

De flexibele kolommenstructuur maakt het mogelijk de entrees te verplaatsen van de zijde van 

het bedrijventerrein naar de meer representatieve en groene Churchilllaan. Er is bovendien 

voldoende overmaat om de entree aan nieuwbouweisen te laten voldoen. Omdat de entree zich 

op 1,2 m boven maaiveldniveau bevindt, is een hefplateau toegevoegd. 

 

Tijdens de gehele transformatie is soepel 

samengewerkt met de gemeente Rijswijk. De 

bouwplannen zijn parallel uitgewerkt aan de 

artikel 19-procedure om vrijstelling te 

verkrijgen van het vigerende 

bestemmingsplan. De gemeente bedingt dat 

de woningen zoveel mogelijk aan de op dat 

moment geldende nieuwbouweisen moeten 

voldoen. Zo zijn in de gemeenschappelijke 

hallen plafonds aangebracht om galm te 

beperken. Als nieuwbouweisen tot 

problemen leiden denkt de gemeente 

constructief mee over oplossingen. Op twee 

onderdelen maakte die oplossing een 

gelijkwaardigheidsverklaring nodig. Het 

betreft om te beginnen de stallingsruimte 

(o.a. voor fietsen) die deels in de 

parkeerkelder en deels in de woningen zelf is 

gerealiseerd. Daarnaast ging het om de 

toegang tot de veiligheidstrappenhuizen die 

vereist zijn omdat het gebouw hoger is dan 

13 meter. Om deze veilig te kunnen bereiken 

moest de oplossing worden gevonden via 

extra sluiswerking en brandwerende deuren. 

Aan overige brandveiligheidseisen (bv 

compartimentering) was zonder veel moeite 

te voldoen. 

 

Terugblik 

De Churchilltorens laten goed zien hoe in een transformatie de bestaande structuur zowel 

beperkingen oplegt als kansen biedt. De mogelijkheden zijn in de ontwerpfase onderkend en 

vertaald in een bij het gebouw passend programma. De methode waarbij potentiële kopers via 

een modelwoning zelf indelingsvarianten konden kiezen heeft goed gewerkt.  



De financiële uitgangspositie was gunstig: de ontwikkelaar heeft het gebouw voor een 

acceptabele prijs kunnen verwerven. Door slim te ontwerpen en te bouwen zijn ook verder de 

kosten binnen de perken gebleven en konden de appartementen voor een scherpe prijs in de 

markt gezet worden. De verkoop verliep voorspoedig. Niet alleen werden de woningen goedkoper 

aangeboden dan andere appartementen in de buurt, er was bovendien extra kwaliteit zoals een 

verdiepingshoogte van 3,1 meter en op de hoogste verdieping vrij uitzicht naar de Noordzee of de 

Rotterdamse skyline. 

Opvallend is dat de woningen aan vrijwel alle (toenmalige) nieuwbouweisen konden voldoen. Op 

twee onderdelen kwam men tot een als gelijkwaardig beoordeelde oplossing en er zijn geen 

ontheffingen verleend. 

Het project heeft in 2001 de Nationale Renovatie Prijs gewonnen.  

 

Bronnen 

Transformatie van kantoorgebouwen, Thema’s, actoren, instrumenten en projecten, onder 

redactie van Theo van der Voordt, Uitgeverij 010, Rotterdam, 2007, p. 146 e.v. 

projectbezoek 18 oktober 2009 

Mondelinge informatie van Gerrit van der Meer, Oving Architekten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


