
De Brugwachter is een bijzondere 
torenwoning op de betonnen pijler van 
de Haagbrug in Leiden. De woning 
voegt hiermee een nieuw hoofdstuk 
toe aan de rijke geschiedenis van 
de brug die in 1936 is gebouwd. 
De entree tot het gebouw wordt 
verschaft via een loopbrug vanaf 
het trottoir op de brug. Men komt 
binnen op de middelste vloer, de 
woonverdieping. Een transparante 
deur met in het verlengde ervan een 
raam, introduceren een interessante 
doorkijk door de woning. Via een 
wenteltrap, gepositioneerd aan de 
buitengevel, zijn de vloervelden met 
elkaar verbonden. De trap refereert op 
subtiele wijze naar de geschiedenis 
van de brug als draaibrug en versterkt 

bovendien de ronde plattegrond van de woning. De onderste verdieping, verscholen 
beneden het peil van de brug, beschikt over een slaapkamer, toilet en badkamer. De 
slaapkamer is via een schuifpui in de zijwand verbonden met een vlonder die toegang 
geeft tot de pijler en het terras. De vlonder biedt de mogelijkheid om een bootje aan 
te meren. Ook hier is een belangrijke zichtlijn gemaakt die voorziet in de relatie met 
het water. Een laag uitgesneden raam geeft vanaf het bed zicht op het water en de 
reflectie ervan. De Brugwachter is een volledig zelf voorzienend passiefhuis in beton 
van ongeveer 100m2. De woning maakt bijvoorbeeld gebruik van gefiltreerd water uit 
de Trekvaart voor douchen, het toilet en de wasmachine. De bovenste verdieping geeft 
ruimte aan de belangrijkste functie van het huis: de keuken. Hier komt de relatie met het 
water en de stad tot een climax, een panoramisch glazen raam van 1,00 meter hoog 
kadert op spectaculaire manier de omgeving in.
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Situering De Brugwachter

Zuidgevel Doorsnede AA’ 

Plattegrond slaapverdieping Peil = 0 Plattegrond woonverdieping 3000 +P
entree via brug

Plattegrond keuken 6000 +P

Architect - Rick Abelen // rick.abelen@home.nl // +31(0)6 345 33 957
Eervolle vermelding Ontwerp- en Ideeën Prijsvraag 071 Nieuwe Parels

Isometrie noordwest 

A A’

0 1 2 4


