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locatie | nieuwe mare 1
afmeting plot | lxbxh +/- 6.0 x 13

aantal woningen | 2 of 3 (lofts, 2-laags)

VER-LEIDEN AAN DE NIEUWE MARE
Er verrijst een witte parel in Leiden. Wie in de nabije toekomst 
langs het water de Nieuwe Mare inloopt, zal tussen de 
historische bebouwing een bescheiden en tegelijkertijd bijzondere 
architectonische eyecatcher zien. Qua volume sluit het gebouw  
mooi aan op naastliggende gebouwen. De hoogte blijft ongeveer 
gelijk, de rooilijnen zijn bebouwd en vormen een aaneengesloten 
straatbeeld. De vrije ruimte en het spannende doorzicht bij het 

hek van de buurpanden blijft intact en wordt zelfs versterkt. Aan 
de rechterzijde heeft het pand een 'groenbegroeide' setback 
zodat de zijramen in het woongebouw hun uitzicht en daglicht 
behouden. De setback wordt volledig in het groen ingevuld. Het 
historisch karakter van de draaie gracht wordt versterkt door de 
dynamiek van historie en subtiele moderniteit. Het kan niet anders 
of deze witte parel verovert straks het hart van vele Leidenaren. 
De begane grondverdieping kan gebruikt worden als atelier voor 

kunstenaars, kan als bedrijfs- of winkelruimte verhuurd worden 
maar uiteraard kan er ook een woning van worden gemaakt. De 
twee verdiepingen erboven hebben een loftstructuur met een 
ruim balkon op het zuid-westen. Het multifunctionele gebruik 
maakt dat de loft of meerdere manieren te gebruiken is en geeft 
het idee dat de woning veel groter is. In deze witte parel krijgt 
duurzaamheid in alle linies een plek: op energetisch, technisch, 
ecologisch, economisch en sociaal vlak. 
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