
 

Sfeerverslag van de tweede digitale werkbijeenkomst over 
de ontwikkeling van de Havenkom fase 1a op 3 maart 2021 
 
Op woensdagavond 3 maart 2021 is de tweede digitale werkbijeenkomst over de 

herontwikkeling van de Havenkom fase 1a geweest. Tijdens de werkbijeenkomst werd aan de 

hand van (historisch) beeldmateriaal besproken wat de mogelijke bouwstijlen kunnen zijn voor 

de beeldkwaliteit voor de Havenkom fase 1a. Ook omwonenden en belangstellenden hadden 

beeldmateriaal hiervoor aangeleverd. Aan de hand van deze beelden is een levendige 

discussie gevoerd.  
 

Kaart fase 1A Havenkom  

 

     A: Stadhuis als beeldbepalend gebouw 

     B: Woningbouw passend bij sfeer binnenstad 

     C: Gemengd woningbouwprogramma  

     D: Parkeren zoveel mogelijk uit het zicht 

     E: Verbinding Raadhuisstraat-Westkadijk/ Havenstraat  

     F: Herinrichting openbare ruimte gelijk aan binnenstad 

 

 

Referentiebeelden vanuit stedenbouw 
Aan de hand van onderstaande referentiebeelden is door de stedenbouwkundige een toelichting 

gegeven. De historische architectuur en de maat en schaal van de binnenstad is hierbij als 

uitgangspunt genomen. Hiermee vormt de herontwikkeling een passend/ harmonieus geheel met het 

centrum. Als de volgende fase van de Havenkom wordt ontwikkeld, en de sprong over het 

parkeerplein wordt gemaakt, gaat een meer industriële architectuur als uitgangspunt gelden.  

Op de hoek van de bebouwing (ten westen van de letter C op bovenstaande kaart) is een hoogte 

accent voorzien. 

 

Beeldmateriaal van de werkgroepleden  
Door de leden van de werkgroep zijn historische beelden (oude foto’s) en referentiebeelden van 

ander projecten aangeleverd. De mening van de aanwezigen is dat de nieuwe bebouwing goed moet 

aansluiten bij het historisch centrum en de direct omliggende bebouwing. Er worden mooie beelden 

van Harderwijk als inspiratie getoond. Er wordt aangegeven dat het wel een harmonieus geheel moet 

worden; ook weer niet teveel afwisseling in materialen en kleuren.  

Er is nog even discussie over het punt dat er van de historische – wat meer kleinschalige bebouwing 

– naar de meer industriële bebouwing wordt overgegaan. Is dat ten noorden van het historisch 

stadhuis of is dat pas ten noorden van het parkeerterrein waar nu de dependance staat? De uitkomst 

is dat het meer logisch is de bebouwing met een meer industrieel karakter in de vervolgfasen te 

plaatsen. En in deze ontwikkeling aan te sluiten bij de sfeer van de binnenstad en de karakteristiek 

van de woningen aan de zuidzijde en van de Raadhuisstraat. 

 

De hoogteverschillen moeten niet te groot zijn bij overgangen van bestaande bouw naar nieuwbouw. 

Door de aanwezigen wordt aangegeven dat er veel inspiratie te halen is uit oude bebouwing, zoals 

symmetrie, stoepjes bij de ingang van woningen in plaats van een voortuintje, kapvormen e.d.  

 



Ook is de voormalige Kolkschool als inspiratie voorgesteld. Daarnaast is het idee geopperd om 

woningen te realiseren met een halfverdiepte kelder om zo gebruik te maken van de bestaande 

kelder onder het stadhuis. Ook de stijl zoals die aan het Kerkplein wordt gerealiseerd is als inspiratie 

ingebracht, maar dan wel iets minder variatie in de woningen. Daarnaast wordt er voorgesteld de Kolk 

door te trekken naar de Haven. 

 

Orangerie 

Er wordt een voorbeeld getoond van bebouwing zoals de voorgestelde Orangerie achter het 

historisch stadhuis zou kunnen worden gebouwd, mogelijk gecombineerd met een besloten tuin. 

 

Raadhuisstraat 

Voorgesteld wordt om in het plan een verwijzing naar de voormalige touwslagerij aan de 

Raadhuisstraat te maken. Over de overgang naar de bestaande woningen aan de Raadhuisstraat is 

uitgebreid gediscussieerd. Voorgesteld wordt om te overwegen om niet een appartementengebouw 

op de hoek te realiseren, maar eerst grondgebonden woningen en pas daarna het appartement.  

Ook het idee dat er op die hoek sociale huurwoningen worden gerealiseerd, vinden de aanwezige 

bewoners van de Raadshuisstraat niet aantrekkelijk. 

Door een bomenrij te realiseren ten noorden van het verlengde van de Raadhuisstraat sluit je het 

gebied van de verdere ontwikkeling van de Havenkom af. Afgevraagd moet worden of dit wel 

wenselijk is. Ter verduidelijk wordt aangegeven dat de bomen in de tekening de bestaande bomen 

aan het plein betreffen. En dat de nieuw te bouwen woningen verder terug liggen dan het huidige 

stadhuis, waardoor de relatie tussen de Raadhuisstraat en de Havenkom wordt versterkt. 

De bomen aan het plein blijven in deze fase gehandhaafd. Bij een eventuele herinrichting van het 

plein - feitelijk een vervolgfase van de ontwikkeling van de Havenkom - kan de bomenrij bij het 

ontwerp worden betrokken en heroverwogen. 

 

Overgang tussen bestaand en nieuw: Raadhuisstraat 

De woningen komen op de lijn te staan van de voormalige touwslagerij. Dit betekent wel dat de 

woningen dichter op de bestaande bebouwing komt dan nu met het stadhuis het geval is. Er wordt 

een voorkeur uitgesproken om de nieuwe bebouwing op dit punt zo laag mogelijk te houden. Met de 

direct aanwonenden wordt nader overleg gevoerd over de overgang. 

 

Overgang tussen bestaand en nieuw: Kolkstraat 

De huidige ruimte tussen de woningen en het stadhuis blijft behouden. Daarnaast wordt voorgesteld 

om de topgevels iets terug te laten vallen. Wat betreft de hoogte zijn de woningen ongeveer gelijk aan 

het monumentale stadhuis. De aanwezigen zijn het eens met het voorgestelde programma op dit 

punt. 
 

Mogelijkheden voor accent op de hoek 

Voorgesteld wordt om op de hoek een hoger accent te realiseren, 3 bouwlagen met een kap. Dit is in 

een tekening gevisualiseerd. De aanwezigen zijn het er mee eens dat er op dit punt hoger gebouwd 

kan worden. Al moet er wel voor gewaakt worden dat het monumentale stadhuis hierdoor niet 

wegvalt. In het pand niet alleen de horizontale verdiepingslijnen aanbrengen maar ook een verticale 

lijn waardoor het een meer pandsgewijze uitstraling krijgt. Er wordt aandacht gevraagd om ook 

verband te leggen met de bebouwing aan de overzijde van het water (op de hoek waar nu een kapper 

is gevestigd). Dit gebouw heeft het karakter van een pakhuis. 

 
Volgende bijeenkomst 
Aan de hand van de input tijdens de algemene informatiebijeenkomst en de twee bijeenkomsten van 

de werkgroep wordt het stedenbouwkundig plan nader uitgewerkt. De resultaten worden vervolgens  

aan de leden van de werkgroep teruggekoppeld waarna er een volgende grote informatiebijeenkomst 

gehouden wordt. 


