Inbo Architecten over de keuze voor K-VISION Cube in de wijk La
Ligne, Zuidlarenstraat Den Haag
Bijzondere architectonische accenten, dat zijn de kenmerken van de woningen in La Ligne
en is tevens de reden voor de keuze van het ontwerp van Inbo architecten. De naam la
Ligne verwijst naar het opvallende witte lijnenspel in de in hoogte verspringende gevels
van deze 66 eengezinswoningen. In dit bijzondere gevelbeeld werd oorspronkelijk
uitgegaan van houten kozijnen. De welstandscommissie in Den Haag wilde de uitstraling
van de gevel na herstructurering van deze wijk graag laten aansluiten bij wat het
oorspronkelijk was. Uiteindelijk is, tot ieders verrassing, het bijzondere architectonische
plan voor de kozijnen haalbaar gebleken in kunststof met K-VISION Cube (hoekige vorm)
in combinatie met de uitvoering van panelen in het bijzondere GlassWin systeem
(structurele beglazing), de nieuwste series van de K-VISION kozijnen.
Inbo Architecten is met La Ligne geselecteerd uit de inzendingen van vier verschillende bureaus
met plannen voor de woningen aan de Zuidlarenstraat in Den Haag. Tijdens de presentatie van
het plan van Inbo is er uitvoerig gesproken over de uitvoering van de kozijnen, vertelt Angela
Lott (projectarchitect). “Bijzonder was onze wens om de kozijnen in te bouwen achter het
metselwerk, met diepe negges en te openen delen. Kunststof is dan wel zo praktisch omdat het
onderhoud aan de kozijnen bij deze inbouwmethodiek bijna niet te realiseren is. De welstand
vroeg ons vanuit haar zorg voor het behoud van de oorspronkelijke architectuur, detaillering en
materiaalgebruik, de keuze voor kunststof kozijnen nog eens te heroverwegen.
Het ontwerp van de kozijnen kreeg de daaropvolgende weken extra aandacht. Al snel bleek
kunststof niet alleen een praktische overweging, bij detaillering achter het metselwerk kregen
we de garantie niet rond met de leveranciers van houten kozijnen. Daarnaast stuitten we in
gesprek met profine, de leverancier van het profielsysteem, op een nieuwe profielvorm in
kunststof, K-VISION Cube (zie detail). De hoekige detaillering met rechte dagkant in kozijn en
tussenstijl geeft het profiel de perfecte traditionele uitstraling wenselijk voor dit type gevel.
Een ander idee was dat de we de panelen graag volledig wilden laten aansluiten op het
raamkozijn, zonder kaderprofiel. Dit kon gerealiseerd worden dankzij het GlassWin systeem,
methode van structurele beglazing (zie detail). Om de welstand een goed beeld te geven van
deze bijzondere combinaties, is er een mock-up gemaakt van het kozijn dat we wilden gaan
toepassen. De Cube profilering in combinatie met het paneel in GlassWin uitvoering. Dit beeld
was gelukkig zeer overtuigend. Zelf begon ik dit project met het idee dat kunststof kozijnen van
plastic waren, inmiddels weet ik dat het om een hoogwaardig en technisch doorontwikkeld
product gaat. Zelfs als het gaat om milieu-aspecten, kunststof is recyclebaar en dat leerden ze
mij niet tijdens onze opleiding. Als ik een aanvulling zou mogen geven op het bestaande
productengamma van profine zou ik de onderdorpel van de Cube serie in de toekomst ook weg
willen detailleren, maar met de resultaten van dit project zijn we nu echt heel tevreden.”
Er zijn inmiddels 66 woningen van de in totaal 134 woningen opgeleverd. De bewoners genieten
van het duurzame, onderhoudsarme karakter van de woning.

