
WWerkbijeenkomst
Havenkom fase 1A

3maart 2021

Welkom!
We starten om 
19.15 uur



Spelregels online bijeenkomst

• Neemt u bij voorkeur deel via een PC of laptop

• Gebruik indien mogelijk een headset

• Wilt u uw microfoon de gehele bijeenkomst op ‘dempen/mute’ zetten?

• Heeft u een vraag? Graag handje gebruiken

• Mocht de gesprekleider uw naam noemen om een vraag te stellen, kunt u uw
microfoon aanzetten om de vraag te beantwoorden



Opening

» Vervolg op bijeenkomst 10 februari

» Doel van vanavond
– Bespreken punten naar aanleiding van vorige bijeenkomst
– Bouwstijl

» Volgende stappen



Programma

19.15 uur Opening
19.20 uur Bouwstijl en ingezonden beelden en ideeën
20.00 uur Overgang oud/nieuw en bouwhoogte
20.45 uur Vervolgstappen en afronding



Eerste schetsen > basisplan

» A: Stadhuis als beeldbepalend gebouw

» B: Woningebouw 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
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Eerder opgestelde visualisatie (maart 2017)



Uitgangspunten en voorwaarden
Woningbouw
» Vraag: wat is passend bij binnenstad? 



Ontvangen beelden en reacties

» Er zijn tijdens deze bijeenkomst referentiebeelden getoond en besproken. 
» Deze beelden zijn door verschillende omwonenden en belangstellenden aangeleverd. 
» Omdat niet bekend is of dit beeldmateriaal rechtenvrij is, zijn de beelden niet 

opgenomen in deze presentatie.



Ontvangen input
Historische uitstraling:

• Rode pannendaken
• Brede daklijsten
• Ramen met roedeverdeling
• Bruine stenen
• Siergevels, bijvoorbeeld trapgevels 

afgewisseld met andere gevels, zie ook 
plan Waterfront Harderwijk

• Stoepjes voor het huis, dus geen voortuin, 
om het stadse te benaderen, zie ook weer 
Waterfront Harderwijk

• Oog voor het nautische (verleden) zoals 
vlaggenmasten

• Leilindes

Oude stadhuis:
• Stadstuin; robuuste groenruimte met 

bankjes, een kruidenpluktuin etc. 
• Orangerie historische stijl
• Entree stadstuin met stenen pilaren 

en een poort die, zo nodig, 
afgesloten kan worden. De stenen 
pilaren zouden een mooie inscriptie 
kunnen krijgen. Een beetje allure 
mag best!



Ontvangen input

Eigentijdse architectuur
» Grotere vrijheid voor moderne en vernieuwende architectuur die hoort bij wat in 

deze tijd de stijltypes zijn die worden gehanteerd.
» Zorgvuldige aansluiting richting de Kolkstraat centrum, maar architectuur rond de 

havenkom eigentijds karakter aansluitend bij industriële karakter aan de Westkadijk.
» Beeldtaal van de 21ste eeuw en daarmee ruimte te maken voor nieuwe 

geschiedenis.



Ontvangen input
Overgang van  nieuw naar oud:
» Soepeler maken van overgang door naast bestaande bebouwing eerst een rij van 

drie (vier, vijf) grondgebonden woningen te plaatsen en pas daarna een (groter) 
appartementengebouw. 

» Ingang parkeerplaats onder dat appartementengebouw komen, meer in de richting 
van de haven

» Appartementengebouw op de hoek wordt breder en kan een combinatie vormen 
van koop en sociale woningbouw. 

» Om tot eenzelfde aantal woningen te komen, kunnen tussen het oude raadhuis en 
het appartementengebouw minder grondgebonden woningen worden gebouwd, 
zodat het appartementengebouw op de hoek ook aan die zijde breder kan worden.



Overgang tussen bestaand en nieuw: Raadhuisstraat

Bestaande overgang



Overgang tussen bestaand en nieuw: Raadhuisstraat

Overgang met goot op tweede verdieping



Overgang tussen bestaand en nieuw: Raadhuisstraat

Overgang met lage goot en geknikte kap



Ooghoogte standpunt overgang bestaand en nieuw



Overgang tussen bestaand en nieuw: Kolkstraat

Bestaande situatie



Overgang tussen bestaand en nieuw: Kolkstraat

Overgang in twee lagen met een kap



Overgang tussen bestaand en nieuw: Kolkstraat

Variant met toevoeging woning (zijde Stadhuis)



Ooghoogte standpunt bestaande situatie

Bestaande situatie



Ooghoogte standpunt overgang bestaand en nieuw
Overgang in twee lagen met een kap



Mogelijkheden voor een accent op de hoek

Bestaande situatie



Mogelijkheden voor een accent op de hoek

Twee lagen met kap (3 bouwlagen te benutten)



Mogelijkheden voor een accent op de hoek

Drie lagen met kap (4 bouwlagen te benutten)



» Variant: 3 lagen met kap ( 4 bouwlagen te benutten)

» Variant: 2 lagen met kap ( 3 bouwlagen te benutten)



Vragen?



Volgende stappen
» Input bijeenkomsten -> uitwerking stedenbouwkundigkader en beeldkwaliteit
» Document met kaders voor nadere uitwerking door ontwikkelaar/architect
» Indien document in concept gereed is:

– Werkgroep
– Algemene bijeenkomst zoals in januari
– Gemeenteraad

» Daarna:
– Bestemmingsplan
– Selectie ontwikkelaar



Vervolgstappen 

1. Plan verder uitwerken – maart/april;
2. Bijeenkomst werkgroep april 
3. Informatiebijeenkomst april/mei ‘21
4. Medio 2021 uitgewerkt plan gereed voor besluitvorming gemeenteraad
5. Najaar bestemmingsplan in procedure
6. Selectie projectontwikkelaar

» Verhuizing gemeentehuis gepland medio 2022




