
TINY-TOWER-HOUSE

FANTASTISCHE LOCATIE IN HET CENTRUM 
VAN DE STAD!

Nieuwstraat 42 is de beste locatie om de 
ambities 071 Nieuwe Parels voor Leiden te 
verwezenlijken. Op dit moment is de hoek van 
het 17e eeuwse bouwblok onaf. Een schitterende 
Parel op de hoek biedt de mogelijkheid het 
stedelijk bouwblok te herstellen en de hoek 
te verbijzonderen. Nieuwstraat 42 is een 
centrumlocatie, die eenvoudig op te nemen is in 
een Parelketting, een kunstroute door de stad 
met unieke Parel-interventies.

‘‘De Nieuwe Parels ontstaan op moeilijke, 
ingewikkelde plekken in de stad. Juist 

doordat het ingewikkelde opgaves zijn en de 
mogelijkheden van de plek beperkt zijn, zullen 

de resultaten schitteren.’’ *

HET GESTAPELDE STADSAPPARTEMENT!
Iedereen wil toch een mooi drie-kamer-
appartement met een daktuin, een schitterend 
uitzicht op een unieke locatie in het centrum 
van de stad met een eigentijdse vormgegeving! 
Dit traditionele drie-kamer-stadsappartement 
vormt de basis voor het concept van Tiny-
Tower-House. Het woonprogramma van een 
stadsappartement, maar dan gestapeld, 
verbonden door een trappenhuis, langs een 
kern met daarin opgenomen voorzieningen zoals 
een berging, keuken, badkamer en installaties, 
eindigend in een waanzinnige daktuin.

AANSPREKENDE MODERNE 
ARCHITECTUUR!
Het gestapelde programma op een beperkte 
footprint zorgt ervoor dat het gebouw zich 
voordoet als woontoren. Door de gevel plaatselijk 
uit het vlak te trekken, ontstaan eigentijdse 
erkers met grote raamvlakken. Vanuit de erkers 
kun je ‘langs’ de gevel de straat in kijken. Ook 
geven de erkers plaatselijk meer gebruiksruimte 
aan het compacte huis. Zo kun je er in eten, 
zitten, liggen, werken en zelfs tuinieren!

‘‘De Nieuwe Parels zullen een verrijking zijn 
voor de stad Leiden op het gebied van cultuur 

en tegelijk een deel van de toenemende 
woningvraag beantwoorden.’’ *

ENERGIE-POSITIEF-WONEN!
Tiny-Tower-House is zelfvoorzienend. 
Dit autarkische gebouwtje kan in potentie 
off-grid gemaakt worden. Op de daktuin 
worden gewassen verbouwd en wordt water 
opgeslagen. De installatieruimte biedt plek 
voor een lucht/water warmtepomp met 
boiler en warmte-terugwinning vanuit het 
gebalanceerde ventilatie systeem. Elektra wordt 
geleverd via zonnepanelen op het dak van 
de installatieruimte en wordt opgeslagen in de 
Powerwalls, die opgenomen zijn in de wanden 
van de kern.

PAK JE KANS!
Het bestemmingsplan staat de realisatie van 
het Tiny-Tower-House toe. Een unieke kans om 
deze locatie, zonder al te veel inspanning, om te 
toveren tot een schitterende nieuwe parel voor 
Leiden!

* bron: 071 Nieuwe Parels voor Leiden
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