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Wijzigingen voorbehouden 

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.  

 

 

De nieuwbouw Elias in het  park. 

 De hoofdentree van de nieuwbouw bevindt zich aan de zijde van de nieuwe parkeerplaats. Er zijn geen verho-

gingen in de entree om rolstoeltoegankelijk te zijn. De bestrating voor de entree krijgt een andere kleur, zodat 

stoep en weg te onderscheiden zijn. Er is voldoende ruimte om bezoekers te kunnen afzetten (kiss & ride). 

 Direct naast de hoofdentree ligt een terras, dat doorloopt aan de parkzijde. 

 De parkeerplekken worden betegeld met grasbetonstenen, zoals de overige parkeerplaatsen op het Baron van 

Wassenaerpark. Hier kan gras doorheen groeien en het bevordert de afwatering. 

 De parkeerplaats krijgt een afsluitbare fietsenstalling voor medewerkers en enkele fietsenrekken voor bezoe-

kers.  

 Er komt een extra rij met 14 parkeerplekken tussen Cornélie en de nieuwbouw.  



 
 

Direct langs het gebouw aan de zijde van de Barones van Lyndenlaan komt  een strook voor laden en lossen door 
leveranciers. Vrachtverkeer rijdt dus na realisatie van de nieuwbouw direct vanaf de Barones van Lyndenlaan naar het 
pand en niet verder door de wijk. Deze laadstraat ligt in het groen door middel van een haag.  
 



 

De parkeerplaats bevindt zich aan de zijde van de Boerhaavelaan en is alleen toegankelijk vanaf de Barones van Lyn-

denlaan. De parkeerplaats wordt afgesloten met hagen. De bomen, hagen en grasbetonstenen geven de parkeerplaats 

een groen aanzien.   

 
  



 
 

 Na de sloop van het Baken wordt het terrein toegevoegd aan het park. Er komen nieuwe bomen en een bloe-

menlint, zoals ook elders op het park is gerealiseerd. Wandelpaden en fietspaden sluiten aan op de bestaande 

paden in het park. 

 In deze strook bevinden zich ook twee wadi's, waarin regenwater wordt opgevangen en afgevoerd.  

 
  



 
 

Aangezicht van Elias vanuit het park (vanuit Cornélie) 

 

 
Achterzijde van Elias (vanuit Walraven) 



 
 

Aangezicht Elias vanaf Barones van Lyndenlaan 

 

 
 Entree Elias met atrium 


