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“Wow, wat een leuke plek. Het Oude Raadhuis staat 

helemaal vrij! Prachtig. Zo komt het helemaal tot zijn recht. 

En zie, de huizen aan de Langestraat en de Van Geeststraat stralen 

diezelfde klasse uit. Heel statig. Hier is iets bijzonders gemaakt. 

Jaren geleden ben ik uit ‘s-Gravenzande vertrokken. Toen had 

men het nieuwe gemeentehuis tegen het oude klassieke Raadhuis 

aan gebouwd. Ik heb dat nooit helemaal begrepen. Maar nu is 

dat weer hersteld. Super. Er is zelfs een zonnig terras gemaakt 

met een Grand Café, in het Raadhuis. En van daaruit heb je 

een doorkijk naar een fraai groen hof van waaruit ik de Sand-

Ambachtstraat kan zien. Wat een heerlijk woonmilieu zo midden 

in de stad. Het is ook zo groen. Hier zou ik wel willen wonen”.

Dhr. J. van Enthoven
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P51: intro Planvisie
Met genoegen presenteren wij u onze planvisie voor de locatie Sand-Ambachtstraat, Van Geeststraat 

en Langestraat in het centrum van ’s-Gravenzande. Het betreft hier een verwevenheid van verschillende 

functies, waaronder wonen (woningen), cultuur (Bibliotheek Westland), zorg & welzijn (Vitis) en horeca 

(Grand Café). Deze verscheidenheid geeft vorm aan een programmering waar ruimte wordt geboden aan 

het ontwikkelen, verbreden en uitwisselen van ideeën met en voor mensen. 

Het project wil vooral een meerwaarde betekenen voor het stadshart. Met een geheel eigen identiteit die naadloos 

aansluit bij de omgeving! Een plek die uniek is. Inclusief een nieuwe, fraaie bestemming voor Het Oude Raadhuis, solitair 

en statig. Gecombineerd met een prachtige verstilde groene hof. En een woonprogramma dat past bij de Woonvisie

Westland 2030, namelijk: 9 appartementen in de bereikbare markt, 8 maisonnettes in de vrije sector, 5 grondgebonden 

koopwoningen en 4 levensloopbestendige koopappartementen in de vrije sector. De investering in de culturele en 

commerciële drie-eenheid - Bibliotheek Westland, Vitis Welzijn en De Horeca - betekent tevens een verdere vitalisering 

van de kern van ’s-Gravenzande, perfect passend in haar visie.

Horeca in het Raadhuis
Appartementen
Parkeerkelder,	appartementen,	maisonnette-woningen,	bibliotheek	en	Vitis
Stadswoningen
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Het Raadhuis van ’s-Gravenzande 

Bouwhistorisch overzicht 
 
 
 
 

P72: Huidige situatie en vertrekpunt
Op dit moment ondergaat het centrum van ’s-Gravenzande een complete metamorfose. 

Inclusief de realisatie van diverse nieuwe appartementen en een nieuw winkelcentrum. 

Ook staat de inrichting van een horecaplein op het programma. Het (voormalige) gemeentehuis hebben we naar ons 

idee, gezien de locatie, direct meegenomen in de plannen. Zo vormt de kern van het centrum een fraaie eenheid. 

Diverse	perspectieven	huidige	situatie Plattegrond	huidige	situatie

Het Gemeentehuis van ‘s-Gravenzande anno 1869 
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Bijzondere	rondboog	met	tekst	en	zitje	bij	de	ingang	(historische	situatie)

Het wapenschild Het torentje met brandklok

Voorbeelden	presentatieruimte	bibliotheek

Gebrandschilderd raam

Het Raadhuis
Het Raadhuis, gebouwd in 1869, ligt aan de Langstraat. 

Het is op dit moment in gebruik als gemeentekantoor en 

trouwlocatie. De indeling van het Raadhuis is uitermate 

geschikt voor een horecagelegenheid, vergelijkbaar met 

Grand Café-Restaurant Bij5 in Naaldwijk. De originele 

details, zoals het stadswapen op de voorgevel en torentje 

met brandklok blijven uiteraard behouden. Tevens krijgt 

het monumentale gebrandschilderde raam een markante 

plek in het nieuwe Grand Café, uiteraard in overleg met de 

nieuwe eigenaar. 
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Het Raadhuis anno 2016

Multifunctionele ruimte
Bibliotheek Westland en Vitis Welzijn zijn recent in ’s-Gravenzande een 

samenwerkingsverband aangegaan. Deze bundeling van krachten met een 

maatschappelijk karakter faciliteert het leveren van verschillende diensten. 

Dit draagt mede bij aan een verbetering van de leefomgeving. 

Er heeft reeds vooroverleg plaatsgevonden met partijen om onze ideeën kenbaar 

te maken. Dit werd positief ontvangen. Mocht het realiseren van bovenstaande 

optie niet haalbaar blijken, dan zal de plint commercieel ingezet worden. 

Uiteraard zal dit nader besproken moeten worden. Wij denken hierbij aan kleine 

detailhandel zoals een accountantskantoor of een uitzendbureau, maar ook een 

fysiotherapeut of schoonheidssalon zijn op deze locatie niet ondenkbaar.



Hofje Appartementen	en	maisonnette-woningen

Verdieping	2

Gevarieerd woonprogramma
Het perceeloppervlak en de locatie lenen zich 

uitstekend voor nieuwbouw. In ons plan zal het 

bestaande gemeentehuis dan ook gesloopt worden. 

Er is gekozen voor diverse types woningen. Dit om 

meerdere doelgroepen te bedienen en tegelijkertijd 

een gevarieerd straatbeeld creëren. 

Het aangrenzende nieuwbouwplan ‘Hart van 

’s-Gravenzande’ omvat ca. 80 appartementen. Onze 

creatieve uitdaging is dan ook om hier een functionele 

aanvulling op te zijn. Dit bereiken wij door niet 

alleen appartementen te realiseren, maar ook 5 

grondgebonden woningen en 8 maisonnette-woningen. 

Dit maakt de samenstelling van de buurt gevarieerder, 

wat wij een positieve ontwikkeling vinden. 

P11

Sfeervol	leven	in	een	appartement	of	een	maisonnette-woning Parkeerkelder

Parkeerkelder Begane grond

Verdieping	1

Verdieping	3



P133: Schets toekomstbeeld
In de nieuwe opzet staat het Oude Raadhuis helemaal vrij! Zo komt het helemaal tot 

zijn recht. De huizen aan de Langestraat en de Van Geeststraat stralen diezelfde klasse 

uit. Heel statig. Hier is iets bijzonders gemaakt.

Jaren geleden heeft men het nieuwe gemeentehuis tegen het oude klassieke Raadhuis aan gebouwd. 

Nu is dat weer hersteld. Er is zelfs een zonnig terras gemaakt met een Grand Café, in het Raadhuis. 

En van daaruit heb je een doorkijk naar een fraai groen hof van waaruit je de Sand-Ambachtstraat kan 

zien. Een heerlijk woonmilieu zo midden in de stad. Het is ook zo groen. Heerlijk om te wonen. 



Een drie-eenheid met nieuwe vitaliteit
Ook de functies die er zich vestigen, geven deze plek allure. De Bibliotheek Westland, Vitis 

en het Grand Café worden hier samengevoegd. Zij vormen een drie-eenheid die samen een 

grote diversiteit aan culturele programma’s bieden aan de bewoners. Zo wordt het nieuwe 

bouwplan, de culturele plek van ’s-Gravenzande.

Waar de geest de ruimte wordt geboden voor creativiteit. Een marktplaats voor lichaam en 

geest. De nieuwe situatie is de metafoor voor de kleurrijke verscheidenheid aan Westlandse 

mensen die hier hun ideeën aan de man brengen. En voor de inwendige mens serveert het 

Grand Café vooral streekgebonden producten waar men van kan genieten. De renaissance 

van deze historische locatie genereert ook een nieuwe vitaliteit. Een bijzondere kraal aan het 

snoer van pleinen. Oud en nieuw komen hier samen. Een leuke en inspirerende plek voor jong 

en oud om elkaar te ontmoeten.

P15

Vitis	verbindt	mensen	en	organisaties	met	elkaar

Een lezing bijwonen in de bibliotheek

Genieten op het terras van het Grand Café
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Bouwhistorisch overzicht 
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 A f b .  8 ,  z i j -  e n  a c ht e rg e ve l  a a n  de  L a ng e st r a a t ,  s i t ua t i e  ze ve nt i g e r  j a re n  

  

4: “Ekkershof”: 
boeiend samenspel van oud en nieuw

5: Stedenbouwkundig: 
eenheid en verscheidenheid

Het project heet nu “Ekkershof”. Dit refereert natuurlijk aan de voormalige burgemeester van ’s-Gravenzande, de heer 

Jan Hermanus Ekkers. Van december 1983 tot het jaar 2000 was hij burgermeester van de gemeente ’s-Gravenzande. 

De naam “Ekkershof” en het oorspronkelijke Oude Raadhuis, nu Grand Café “De Breeje Graaf” geheten, zijn onlosmakelijke verbonden met 

de historie en het karakter - Het Breeje Durp - van ’s-Gravenzande. Deze beide aspecten worden op deze wijze heel toepasselijk verbonden 

met nieuwe vitaliteit van het vernieuwde stadshart. 

“Ekkershof” is de verbinding tussen Bibliotheek Westland, Vitis en de horeca-onderneming. 

Deze drie-eenheid geeft vorm aan een programmering waar ruimte wordt geboden aan het 

ontwikkelen, verbreden en uitwisselen van ideeën met en voor mensen. In “Ekkershof” staat 

de mens centraal. 

Aan de Van Geeststraat bevindt zich Bibliotheek Westland en Vitis. En in het Oude Raadhuis bevindt zich de horeca-

ondernemer, gespecialiseerd in streekgebonden producten en met vergader- en presentatiefaciliteiten. In staat om 

zelfstandig te opereren, maar verbonden in hun programmering. Eenheid en verscheidenheid. “Ekkershof” is vitaler 

geworden met de renaissance van deze historische locatie. Een bijzondere kraal aan het snoer van pleinen. Hier komt 

oud en nieuw samen.

Het gemeentehuis rond 1940 Zij- en achtergevel aan de Langestraat, jaren ‘70 Van	oud	naar	nieuw

Horeca in het Raadhuis
Appartementen
Parkeerkelder,	appartementen,	maisonnette-woningen,	bibliotheek	en	Vitis
Stadswoningen



P196: Hofje: 
rustpunt in dynamisch stadshart
“Ekkershof” is een oase van rust rondom een dynamische omgeving. Centraal in het hart van “Ekkershof” ligt, verscholen, 

een verstilde groene ruimte. Op subtiele wijze wordt dit hofje visueel en fysiek verbonden met het Oude Raadhuis.

Ongehinderd, terughoudend, gaat de formele openbare ruimte vanaf de Langestraat en de Van Geeststraat over naar een informele openbare 

ruimte, een groen hof. De ruimte loopt door tot aan de Sand-Ambachtstraat. Deze plek heeft alle kenmerken van de oer-Hollandse hofjes. 

Het is onderdeel van de stad, maar je betreedt ook het domein van haar bewoners.

Het groene hof is een metafoor voor het 

Westland. Het verbeeldt het landschap uit 

het verleden waarin het Westland gekenmerkt 

werd door een aaneenschakeling van land en 

water. In dit Westlandse landschap staan enkele 

prachtige bomen, waaronder de bestaande 

donkere eik. Die in de nieuwe opzet gezelschap 

krijgt van meerdere fraaie bomen. Al met al 

een ideale setting als trouwlocatie voor mooie 

plaatjes.

Het	Hofje	is	prima	geschikt	als	trouwlocatie.
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Slapen	(en	wakker	worden) Werken

6: Woonprogramma
“Ekkershof” biedt ruimte aan het individu om haar eigen karakter 

vorm te geven binnen een vaststaande structuur. Zo wordt een 

klassiek uitgangspunt, een herkenbare eigen identiteit (het huis) 

binnen een collectieve woongemeenschap (de stad) nieuw leven 

in geblazen. De bouwstructuur staat vast, maar daarbinnen kun je 

kiezen waar je wilt wonen, eten, slapen of werken.

Informeel en gevarieerd woonmilieu
“Ekkershof” herbergt binnen haar kaders een informeel woonmilieu. Een oase voor jong en oud, 

starters en gevorderden. Ben je jong en stap je voor het eerst in de woningmarkt? Dan zijn er 

betaalbare appartementen in de vorm van maisonnettes. Uniek in het Westland, met elk zijn eigen 

ingang. Ben je samen of heb je een gezin? Dan zijn er bereikbare grondgebonden woningen. Ben je op 

leeftijd en wil je een laatste stap zetten naar een dynamische omgeving, van alle gemakken voorzien? 

Dan zijn er levensloopbestendige appartementen. Combinaties zijn ook mogelijk. Aan de Sand-

Ambachtstraat zijn de woningen ook geschikt als zogenaamde kangoeroewoning. Op de begane grond 

is er ruimte voor één zelfstandige woonruimte. Hier kan een ouder of ouders samen met één van hun 

kinderen onder een dak wonen. En dit alles rondom een groen en bruisend cultureel hof.

Wonen Eten

Een oase voor jong en oud



P23Woningtypen en doelgroepen
De doelgroep is gemêleerd. Er wordt voor zowel jong als oud gebouwd in diverse 

prijsklassen. Van sociaal tot middensegment. Door de ligging rond de binnentuin, 

de gezamenlijke parkeergarage en natuurlijk een goed functionerende Vereniging 

van Eigenaren moet er een soort “wij-gevoel” ontstaan. 

De oudere kopers moeten een beroep op de jongere kopers kunnen doen, voor een klusje 

bijvoorbeeld. En natuurlijk andersom: overdag een oogje in het zeil houden bijvoorbeeld. 

Het is handig om bij de inschrijving en toewijzing van de woningen hier rekening mee te 

houden. Groot pluspunt daarbij is de ondergrondse parkeergarage in de kelder. 

Type A: 9 appartementen 
(Alleenstaande) ouderen kunnen gelijkvloers in het centrum wonen in kleinere, 

betaalbare appartementen. Deze doelgroep beschikt over voldoende eigen 

financiële middelen, die echter “in de stenen” zitten van hun huidige grotere 

woning. De woningen zijn per lift bereikbaar vanuit de parkeergarage. 

Prijsindicatie vanaf ca. € 169.500,- v.o.n.

Type C: 5 stadswoningen  
Deze (eventueel woon/werk)-woningen lenen zich goed voor gezinnen en kopers, 

waarvan één van de eigenaren een praktijkruimte aan huis wil hebben op een 

centrumlocatie. Dit kan een kleine kantoorruimte zijn, maar ook de werkruimte 

voor een schoonheidsspecialiste, nagelstudio, masseur en dergelijke. 

Prijsindicatie vanaf ca. € 280.000,- v.o.n.

Type B: 8 maisonnette-woningen 
De maisonnette-woningen zijn ideaal voor (startende) jongeren 

en kleine gezinnen, gezien het woonoppervlak en de verdeling over 

2 woonlagen. Dicht bij het uitgaansleven, midden in de stad. 

Prijsindicatie vanaf ca. € 235.000,- v.o.n.

Type D: 4 appartementen 
Deze woningen liggen op de 1e en 2e verdieping en zijn per lift bereikbaar, hebben een goed 

bemeten balkon/terras en 2 goede slaapkamers. Doelgroep vormt de “ouderen” zonder 

thuiswonende kinderen die midden in het centrum willen wonen en niet “bang” zijn voor een 

beetje gezelligheid voor de deur. Zie het terras van het beoogde Grand Café “De Breeje Graaf”. 

Prijsindicatie vanaf ca. € 215.000,- v.o.n.

B

A

C

D

Type	A,	begane	grond Type	C	 Type	D	Type	B,	begane	grond Tweede verdieping
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Via	2	autoliften	kan	men	de	parkeergarage	in	en	uit	rijden Ekkershofje,	van	een	sombere	en	gesloten	omgeving	naar	licht	
en openheid

7: Parkeren 
in ondergrondse garage

8: Toelichting architect

“Ekkershof” lost ook een praktisch probleem op: het parkeren. 

Voor alle bewoners en voor het personeel van de bibliotheek, Vitis 

en de horeca-ondernemer is er een ondergrondse stallingsgarage.

Via 2 autoliften aan de Sand-Ambachtstraat, heel compact en efficiënt, kan 

men in en uit rijden. In de stallinggarage is er ook ruimte voor alle benodigde 

bergingen. En er is voorzien in het stallen van de fietsen. De stallinggarage 

is compact. Dat is bewust gedaan om ervoor te zorgen dat het informele 

groene hof in stand gehouden, uitgebreid en vernieuwd kan worden. Via de 

stallinggarage kan men door middel van trappen en een lift de weg vinden 

naar het groene hof of naar de woningen.

“Ekkershof” wil vooral een meerwaarde zijn voor ’s-Gravenzande. Niet van 

alles hetzelfde, maar aanvullend met een geheel eigen identiteit die naadloos 

aansluit bij de omgeving! Een plek die uniek is. En de plek is uniek. Het Oude 

Raadhuis, solitair en statig. Het prachtige verstilde groene hof. De verbinding 

van de groene Van Geeststraat met de overige “groene kralen”. Dan is het 

niet meer dan logisch om de architectuur daarop aan te laten sluiten.

De architectuur voegt zich ook naar de directe omgeving. Aan de Van Geeststraat en op de hoek 

van de Langestraat is de architectuur formeel, statig en voornaam zoals ook het Oude Raadhuis 

is. Aan de Sand-Ambachtstraat en rondom de binnentuin is de architectuur informeel en losjes. 

Door middel van de juiste verhoudingen, het eenduidige materiaalgebruik van warme handvorm 

bakstenen en de regelmaat van het ritme in de gevelopeningen zoals de deur- en raamkozijnen 

worden beide werelden met elkaar in verbinding gebracht. Deze verbinding wordt nog versterkt 

door enkele speelse lichtelementen, gesitueerd aan de Van Geeststraat en in het hof zelf. Die 

met name ’s avonds voor een sfeerrijke ambiance zorgen. 

De architectuur en samenhang met de stedenbouwkundige verkaveling creëert een heerlijke 

ontspannen woonomgeving. Wat “Ekkershof” zo krachtig maakt, is de optimale bezonning 

en het directe contact met de groene omgeving zowel aan de Van Geeststraat, de Langestraat 

en de prachtige binnentuin. Het Oude Raadhuis wordt als het ware gepresenteerd en geniet 

van de ideale bezonning voor een gezellig en levendig terras. In de huidige situatie is daar in zijn 

geheel geen sprake van. “Ekkershof” transformeert een enigszins sombere en gesloten omgeving 

naar licht en openheid. 



Aanzicht van Geeststraat Aanzicht Sand-Ambachtstraat

Aanzicht achterzijde van Geeststraat

Aanzicht appartementen Langestraat
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Aanzicht achterzijde Sand-Ambachtstraat

Aanzicht van Geeststraat
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Aanzicht achterzijde van Geeststraat

Aanzicht achterzijde Sand-Ambachtstraat

Aanzicht appartementen Langestraat

P279: Ekkershof gevelimpressies



P2910: Financiële
verantwoording

11: Duurzaamheid

De investering van “Ekkershof”, nieuwbouw van woningen, 

maatschappelijk vastgoed en restauratie van het Oude Raadhuis, 

sluit naadloos aan bij de Woonvisie Westland 2030. 

Namelijk: 8 appartementen van ca. 60 GBO, 8 maisonnettes van ca. 100 GBO, 

1 groot appartement van ca. 110 GBO, 5 grondgebonden koopwoningen en 

4 levensloopbestendige koopappartementen van ca. 95 GBO in de vrije sector. 

Tevens sluit “Ekkershof” aan bij de visie van de gemeente Westland. Deze is gericht 

op het vitaler maken van haar kernen waaronder ‘s-Gravenzande, door te investeren 

in de culturele en commerciële drie- eenheid: de Bibliotheek Westland, Vitis Welzijn 

en de Horeca. In totaal ca. 1.350 m2. De Horeca zal marktconform worden verkocht. 

De Bibliotheek Westland en Vitis Welzijn zullen verhuurd worden conform een 

verantwoorde m2-huurprijs. In de investeringsraming is het parkeren, de bergingen 

en de fietsenstalling inbegrepen. De exploitatiekosten stellen wij op 20 tot 25% van 

de totale opbrengst over een periode van 20 jaar. In de haalbaarheid is een fictief 

bedrag opgenomen voor de aankoopprijs c.q. boekwaarde.

Als uitgangspunt worden er Zeer Energiezuinige Nieuwbouwwoningen (ZEN) 

gerealiseerd met een hele lage energievraag (richting norm Passiefhuis). Ons ideaal 

voor een robuuste, gezonde, comfortabele en lage energievragende woning.

De maatregelen die hiervoor worden genomen zijn:

1. Goed (!) aangebrachte isolatie

2. Luchtdichting volgens norm Passiefhuis

3. Uitmuntend isolatieglas

4. Balansventilatie

5. Laag Temperatuur Verwarming (vloerverwarming)

6. Verhogen CW-klasse

7. Zonnepanelen

- Toegankelijkheid

- Invalide woningen

- Sociale veiligheid, geen blinde muren

Buitenzijde:

- Scheiding drager inbouw

- Verandering indeling woningen en appartementen in de toekomst mogelijk

- Zorgvuldige metselwerkdetaillering, mooie veroudering

- Contextueel en samenhangend

- Duidelijke identiteit

 

Binnenzijde:

- Zorgvuldig vormgegeven entrees

- Woningen en appartementen met veel daglicht

- Uitzicht vanuit binnen op een gevarieerde en groene buitenruimte



Colofon
Initiatiefnemers 

Bouhuisen Groep Projectontwikkeling

Wilhelminaplein 2, 2671 GR Naaldwijk

T: 0174 615 544

E: bouhuisen@bouhuisen.nl

www.bouhuisen.nl

HET Architectenbureau

Verspycklaan 72-A, 2671 CS Naaldwijk

T: 0174 622 102

E: info@hetarchitectenbureau.nl

www.hetarchitectenbureau.nl

BOUHUISEN GROEP
P R O J E C T O N T W I K K E L I N G



Planpresentatie Herontwikkeling gemeentehuis ’s-Gravenzande
Bouhuisen Groep Projectontwikkelling & HET Architectenbureau

Ekkershof


