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1.1 Inleiding

4 2014 - Deelplanuitwerking SDO++

Inleiding

Het	 winkelcentrum	 Schalkwijk,	 gebouwd	 in	 de	 jaren	 zeventig	
van de 20e eeuw, wordt de komende jaren vernieuwd tot een 
kloppend stadsdeelhart. In een unieke samenwerking tussen 
gemeente	 en	 de	 Corporatieve	 Vereniging	 van	 Eigenaars	 (CVvE)	
wordt	gewerkt	aan	verbetering	van	de	kwaliteit,	de	differentatie	
en de structuurverbinding van het winkelcentrum. Dit gebeurt 
o.a.	door	toevoeging	van	functies	als	wonen,	werken	en	uitgaan.	
Het grootste stadsdeel van Haarlem krijgt met het vernieuwde 
levendige hart een bijzondere troef in handen. 

De eerste deelplannen van het SDO 2011 voor het vernieuwde 
stadsdeelhart van Schalkwijk zijn uitgewerkt in het SDO 2014 ; 

1a Floridablok 
1b Nicepassage 
1c Europaweg 

De deelplannen Floridablok, Nicepassage en Europaweg kunnen  
de komende periode ontwikkeld en gerealiseerd worden. Voor de 
uitwerking van de plannen aan de Nice Passage en Europaweg zijn 
momenteel afspraken gemaakt of wordt nog gesproken met lokale 
initiatiefnemers	die	eigendommen	hebben	in	dit	plangedeelte.	
Dit	tenderdocument	betreft	het	deelplan	Floridablok.

Voor u ligt het Programma van Eisen voor Floridablok binnen 
het project Schalkstad te Haarlem. Het bouwblok is een van de 
eerste projecten die uitgevoerd zal worden om de geplande  
ontwikkelingen binnen Schalkstad doorgang te laten vinden. Het 
bouwblok aan het Floridaplein is onderdeel van de eerste fase van 
de totale Schalkstad ontwikkeling. Voor dit blok geldt een aantal 
primaire uitgangspunten welke de aanzet zijn tot het maken van 
dit PvE.

o Verscheidene woontypen die aanzet geven tot een   
	 functionele	mix	in	Schalkstad.	
o	 Winkels	in	de	plint	van	de	bebouwing	die	de	activiteit	in		
 de openbare ruimte begeleiden. 
o Parkeervoorziening met voldoende capaciteit voor het  
	 functioneren	van	Schalkstad.
o Een tweetal supermarkten dient te worden gehuisvest.
o Een goede bereikbaarheid voor alle verkeersgebruikers
o Horeca aan het plein en eventueel in de nieuwe   
 winkelstraat.
o Een hoogwaardige openbare ruimte.
 

1c

1b

1b

1a
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Leeswijzer

Het PvE (programma van Eisen) voor het bouwblok Floridablok is 
als volgt opgebouwd.
In	hoofdstuk	2	worden	de	ambities	geformuleerd	en	de	uitgiftegrens	
beschreven, op grond waarvan een tender kan worden gestart. 
In	 hoofdstuk	 3	 wordt	 een	 toelichting	 gegeven	 van	 de	 huidige	
ruimtelijke	 situatie.	 In	 hoofdstuk	 4	worden	 de	 technische	 eisen	
beschreven. In hoofdstuk 5 worden de vormgevingseisen voor het 
blok geformuleerd. 

Luchtfoto	Haarlem	Schalkstad
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2.1	Visie	en	leidende	ambitie

Opgave

De	 opgave	 Floridablok	 betreft	 de	 realisatie	 van	 	 woningen	
in de vorm van marktappartementen, gecombineerd met 
zorgwoningen, twee supermarkten, parkeren, commerciële 
ruimtes en horeca in Haarlem Schalkwijk. Dit alles in samenhang 
met de openbare ruimte.

Dit deel van Haarlem Schalkstad vormt een belangrijk onderdeel 
in de winkelstructuur van de plannen voor Haarlem Schalkstad. 
De	ontwikkeling	van	het	Floridablok	past	binnen	de	distributieve		
ruimte van het bestaande winkelcentrum van Schalkwijk en vormt  
qua	 functies	 en	 branchering	 een	 aanvulling	 op	 het	 bestaande	
winkelaanbod. 
Verder zal de ontwikkeling van de zorgwoningen in het nieuwe 
bouwblok Floridablok een belangrijke aanvulling zijn op de 
structuur van zorgvoorzieningen binnen Schalkwijk en de regio.

De volgende documenten zijn bij het realiseren van het bouwblok 
leidend:

1. Bestemmingsplan Schalkstad fase 1 
(vastgeteld door de gemeenteraad in okt. 2015)

2. SDO 2011 
(vastgesteld door de gemeenteraad in 2011)

3. Structuurvisie Schalkstad 
(vastgesteld door de gemeenteraad in 2011)

4. SDO 2014 
(vastgesteld door de gemeenteraad in 2014)

5. Programma van Eisen – tender Floridablok en de   
 openbare ruimte.
Het voor u liggend Programma van Eisen stelt de randvoorwaarden 
aan	de	ontwikkeling	en	realisatie	van	het	bouwblok	Floridablok.	
Het PvE is een uitwerking van hetgeen geformuleerd is in het 
(Stedenbouwkundig	 Definitief	 Ontwerp)	 SDO	 2014.	 Het	 SDO	 is	
een	 instrument	 dat	 de	 kwalitatieve	 leidende	 principes	 vastlegt	
voor het te ontwikkelen vastgoed. Mede met dit instrument 
wordt sturing gegeven en wordt de kwaliteit bewaakt. Het SDO 
2014 is een uitwerking van het SDO 2011. Het SDO 2014 is het 
overkoepelende kader voor de op te stellen Programma’s van 
Eisen van de diverse fysieke deelprojecten.
Het PvE vormt samen met een separaat aanbestedingsdocument 
het kader voor de uitvraag én de beoordeling van de inschrijvingen.

6. Programma van Eisen – Philadelphia
Dit is als bijlage toegevoegd voor de eisen m.b.t. de Zorg vraag.

Doorsnedes	ambitie	opbouw	Haarlem	Schalkstad	Stedenbouwkundig	plan	Haarlem	Schalkstad

7. Programma van Eisen – Albert Heijn
Dit is als bijlage toegevoegd voor Supermarkt 1.

8. Programma van Eisen – Aldi
Dit is als bijlage toegevoegd voor Supermarkt 2.

9. Programma van Eisen  en civiel technisch eisen brug. 
 
10 . Programma van Eisen  en civiel technisch eisen  voor  
 de openbare ruimte. 

Tendergrens

De tendergrens (projectgrens) valt niet samen met de grens van 
het	uitgeefbaar	 terrein.	De	 tendergrens	bevat	 tevens	300m2	
casco winkel vastgoed aan de Nicepassage. De openbare 
ruimte	rondom	het	uitgeefbaar	terrein	zal	door	de	gemeente	
Haarlem worden aangelegd.

Toetsing

De Architectonische en Stedenbouwkundige randvoorwaarden
dienen in nauw overleg met de supervisor (JCAU) van Haarlem
Schalkwijk verder geformuleerd te worden. Iedere ontwerpfase
(initiatief,	 SO,	 VO,	 DO,	 omgevingsaanvraag)	 wordt	 ter	
goedkeuring aan de supervisor (gemandateerd door het ARK) 
voorgelegd.

Bij het ontwerp van het Floridablok dienen de aanbevelingen/
aanwijzingen die voor iedere fase in workshops met 
de architectenworden overwogen en geformuleerd, 
meegenomen te worden.Deze aanbevelingen zullen onder 
andere	betrekking	hebben	op	demarcatie,	samenhang	met	de	
context,	 materialisatie,	 detaillering,	 compositie,	 opbouw	 van	
de bouwblokken en maatvoering.
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2.2 Stedenbouwkundig deelplan SDO 2014
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2.3 Bestemmingsplan (vastgesteld okt. 2016)

Ontwerp bestemmingsplankaart 



 13

..

INLEIDING

openbaar gebied

openbaar gebied

2.4 Plangrens Floridaplein + grens project gebied

87m

104,70m

/wonen
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.. 3.1.1 Context en ligging
3.1 Stedebouwkundig kader

Ligging Schalkwijk

In het zuidoosten van Haarlem ligt het stadsdeel Schalkwijk met 
in het midden het  winkelcentrum Schalkwijk. Het Spaarne vormt 
aan de westkant de grens van de wijk met Heemstede. In het 
noorden is de Schipholweg de verbindingsweg met Amsterdam de 
grens. De ringvaart met de Meervaartplas en Molenplas vormen 
de rand naar het oosten en zuiden, die overgaat in de omringende 
polders	 van	 de	 gemeente	 Haarlemmermeer,	 	 Vijfhuizen	 en	
Schiphol. Opvallend aan de grenzen van Schalkwijk zijn de groene 
en waterrijke randen, die door het landschap zijn gevormd. 

Opbouw wijk, functies en routes

Haarlem is opgebouwd uit meerdere stadsdelen, waarvan 
Schalkwijk	er	een	is.	Het	stadsdeel	heeft	ongeveer	35.000	inwoners	
en is daarmee qua inwoneraantal vergelijkbaar met een stad als 
Gorinchem. Voor stedelijke voorzieningen, zoals de schouwburg, 
bioscoop, discotheken, zijn de inwoners van  dit stadsdeel nu 
aangewezen op de binnenstad. Met de ontwikkeling van het 
Stadsdeelhart Schalkstad zal de spreiding van voorzieningen over 
de	stad	beter	in	balans	komen.	Het	stadsdeel	heeft	een	stedelijke	
opbouw van vier woonwijken in het patroon van een molenwiek, 
waarbij iedere wijk wordt omringd met groene randen en 
waterlopen. Europawijk ligt in het noordwesten, Boerhavewijk in 
het noordoosten, Meerwijk in het zuidoosten en Molenwijk in het 
zuidwesten.	Iedere	wijk	heeft	eigen		voorzieningen	op	wijkniveau	
in de vorm van een buurt of wijkwinkelcentrum. In het midden van 
de molenwieken ligt het wijkwinkelcentrum Schalkwijk met winkels 
eveneens omringt door groen en waterranden. Ten noorden 
hiervan ontvouwt zich in het middengebied van Schalkwijk met 
speciale voorzieningen; kantoren, hotel, zwembad, ziekenhuis.
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De hoofdroutes in de wijk zijn gekoppeld aan de groene zones 
en gemarkeerd door hogere bebouwing, zoals de Europaweg, de 
Amerikaweg, de Aziëweg met het R-Net en de Briandlaan en in het 
verlengde daarvan de “Meerwijk vaart”. Hogere woongebouwen 
zijn	 in	 de	 assen	 gezet	 of	 flankeren	 de	 route,	 zoals	 de	 vijf	 hoge	
woongebouwen op rij, van ver buiten Haarlem zichtbaar, die de 
Aziëweg begeleiden of het voormalige kantoorgebouw van de VNU, 
dat	de	Amerikaweg	theatraal	beëindigt	en	het	oriëntatiepunt	voor	het	
winkelcentrum vormt. 

Routes

De Europaweg, die overgaat in de Schipholweg, vormt de 
hoofdverbinding met de binnenstad van Haarlem. Dit geldt 
voornamelijk	voor	het	autoverkeer	en	het	openbaar	vervoer.	Richting	
het  het zuidwesten vormt  deze weg de verbinding met Heemstede. 
De	 Amerikaweg	 vormt	 de	 verbinding	 in	 noordelijke	 richting	 met	
Haarlem	Oost	en	de	Waarderpolder	en	via	de	Schipholweg	richting	
Amsterdam.Rondom Schalkwijk, langs de plassen, de polderzijden en 
het	Spaarne	zijn	recreatieve	fietspaden	aangelegd.	Verder	zijn	er	de	
gangbare	voorzieningen	voor	fietsers	en	voetgangers	en	die	alle	vier	
de wijken verbinden. Er is niet een duidelijk netwerk van verbindingen 
tussen de wijken en als ze er zijn dan kruisen ze de hoofdroutes. 
Zo zijn er op de Europaweg speciale overgangsplaatsen gemaakt, 
die het voor de voetganger mogelijk maken het winkelcentrum te 
bereiken. Verder zijn de verbindingen van de wijken naar de randen 
er nauwelijks, de wijken zijn in zichzelf gekeerd, introvert.



 18 januari 2015

..

3.1.2 Stedenbouwkundige visie

Gridstructuur

De zoektocht naar de juiste maten in het gebied, rekening 
houdend met de bestaande bebouwing en randvoorwaarden 
voortkomend	 uit	 de	 locatie,	 heeft	 geresulteerd	 in	 een	 grid-
structuur. Een structuur die voortkomt uit de bestaande 
bebouwing	en	houvast	geeft	voor	toekomstige	ontwikkelingen.	
De structuur van bouwblokken is zichtbaar aan de randen, 
de maat van de gebouwen is  teruggebracht naar blokken 
of	 een	 samenstelling	 van	 blokken.	 Een	 bouwblok	 heeft	 een	
maat	van	43x40	meter	en	de	straten	 in	oostwestrichting	een	
breedte	van	17	meter	en	 in	noord-zuidrichting	van	12	meter	
met	waar	mogelijk	arcades.	De	structuur	van	de	blokken	geeft	
een		verdichting	van	het	centrum,	zowel	fysiek	als	met	nieuwe	
functies.	Het	centrum	is	zichtbaar.	De	bestaande	 	bebouwing	
zal niet helemaal “passen” in de nieuwe structuur. Het is geen 
eenheid. Het bestaande en het nieuwe zullen zich in elkaar 
gaan voegen. Waar nodig zal het nieuwe een metamorfose 
brengen voor het bestaande. 

Cerdà grid Barcelona

grid Schalkwijk
Concept SDO 2011
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bestaande	situatie	Briandlaan

bestaande	situatie	Costa	del	Sol

Het bestaande zal deels aangepast worden aan de nieuwe 
bouwblokken,	als	een	kristal	dat	groeit.	Bij	 iedere	interventie	zal	
dit nader bekeken moeten worden, waarbij de maat van het grid 
een	 gegeven	 is.	 Deze	 flexibiliteit	 heeft	 de	 interventie	 van	 deze	
structuur	 in	 zich.	 In	 de	 	 loop	 der	 tijd	 zal	 de	 nieuwe	 ruimtelijke	
structuur van Schalkstad sterker zichtbaar worden.

Verbreding water

Om	de	kwaliteit	van	het	water	beter	te	benutten	wordt	het	water	
verbreed. Ook willen we de openbare ruimtes en de gebouwde 
volumes	nadrukkelijk	een	relatie	aan	laten	gaan	met	het	water.

Nieuwe ontwikkellocaties

Voor de deelplannen Floridablok, Nice Passage en de kop van de 
Europaweg	 zijn	 overeenkomsten	 gesloten	met	 initiatief¬nemers	
en afnemers. Deze deelplannen zullen de komende periode 
verder worden uitontwikkeld. 

1A Floridablok
Winkelontwikkeling supermarkt, dagwinkel, horeca, woningen en 
parkeren 

1B Nice Passage 
winkels en bioscoop 

1C Europaweg (kop) 
Grootschalige non-food trekker en winkelvoorziening
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Programma:

bioscoop 4.200 m2 bvo met  1.000 stoelen

detailhandel noordelijk gedeelte van fase 1 B 
	 	 heeft	een	programma	van	800	m2	
  op de begane grond en 1.000 m2 op 
  de verdieping en het zuidelijke 
  gedeelte van fase 1 B 950m2,   
  waarvan 300 m2 deel uitmaakt van   
  de tender. 

A

B

1b

1b

Maaiveld met aan het marktplein de bioscoopentree

3.1.3 Aangrenzende plandelen

samenhang fase 1a (Floridablok) & fase  1b 
(de Nice passage):

Winkels begeleiden de route;
Door	het	creëren	van	nieuwe	functies	in	Schalkstad	ontstaat	een	
nieuwe ruimtelijke kwaliteit. Hierdoor ontstaat ook een duidelijke 
entree	tussen	de	bouwblokken	richting	het	marktplein.	

Vormgeven marktplein (wandwerking);
Door	de	nieuwe	publieke	functies	ontstaat	een	levendig	plein.	
De gevelwanden aan het plein dienen voornamelijk als publieke 
functies.	Functies	die	zich	naar	buiten		uitstralen	door	middel	van	
transparante gevels.

Vormgeven façade/ voorkant aan de oostzijde (visitekaartje);
De materialisering dient, gelijk aan het westzijde plein, onderdeel 
uit te maken van het marktplein zodat de noord-zuid as (Nice-
Passage) als gelijke gezien wordt. Bomen en groen geven de 
huidige,	verharde	situatie,	een	verblijfskarakter	mee.	

Nabije context; winkels, bioscoop

Aan de westzijde van de nieuwe winkelstraat zijn winkels en 
een bioscoop gepland (deelgebied 1b, aansluitend op de Nice-
passage).	Hiermee	wordt	een	stedelijk	straatprofiel	gemaakt	met	
aan	de	zijde	van	deelgebied	1a	een	beschutting	 in	de	vorm	van	
een arcade. Hierdoor wordt het bouwblok Floridablok onderdeel 
van het bestaande winkelcentrum Schalkwijk en versterkt het de 
winkelstructuur.

In het noordelijke gedeelte van fase 1 B  is een winkel over 
maximaal 2 lagen gepland. Achter dit blok is het laad/los hof 
gevestigd		dat	bereikbaar	is	vanaf	het	plein.	
In het zuidelijke deel van fase 1 b is een bioscoop voorzien met 
1000 stoelen.
De entreezone van de bioscoop ligt op maaiveld aan het te creëren 
marktplein. Aan de zijde van de nieuwe winkelstraat zijn op de 
begane grond afzoomwinkels en horeca aanwezig.

/wonen
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Referenties	voor	het	beeld	van	de	westgevel	(1b)	van	de	nieuwe	winkelstraat

De zwarte hond architecten

David	Chipperfield	Architects Mosae Forum, Maastricht

Kohnstammgebouw, Amsterdam
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3.2 Verkeer en bereikbaarheid

Stedenbouw

Bereikbaarheid is een belangrijke kwaliteit van het bestaande 
winkelcentrum	 Schalkwijk	 en	 blijft	 een	 voorwaarde	 voor	 het	 goed	
functioneren	van	het	toekomstig	Stadsdeelhart	Schalkstad.	Het	gaat	
om	zowel	de	bereikbaarheid	voor	de	auto	als	fietsers,	hoogwaardig	
openbaar vervoer; R-Net (voorheen Zuidtangent), voetgangers en het 
bevoorradingsverkeer.

Een betere bereikbaarheid voor langzaam verkeer uit de wijken is 
een doelstelling van de ontwikkeling. Het stadsdeelhart Schalkstad 
wordt	 het	 domein	 van	 voetganger	 en	 fietser.	 Uitgangspunt	 in	 het	
hele ontwerp is om een autoluw gebied te creëren.  De auto zal 
aan de randen worden opgevangen in parkeergarages. Vanuit de 
parkeergarages kunnen bezoekers en bewoners via meerdere veilige 
in- en uitgangen het stadsdeelhart betreden. De winkels zijn verzekerd 
van een soepele aanvoer van goederen. Bezoekers en bewoners 
mogen daarvan zo min mogelijk hinder ondervinden.
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3.2.1 Auto en parkeren

capaciteit Parkeren totale gebied

Nieuwe parkeergarage

Bestaand parkeren maaiveld

Bestaand parkeergebouw

588

600
88

54

Uitgangspunt in het ontwerp is om een autoluw gebied te creëren. 
De entrees voor de parkeergarages bevinden zich aan de randen 
van het plangebied. Ook al het bewoners parkeren vindt plaats in 
de garages. Het laden en lossen van de winkels bevindt zich op 
meerdere plekken in het plangebied. 

Benodigde capaciteit.

In het plan voor Haarlem Schalkstad is voorzien in de ontwikkeling 
van een nieuwe gebouwde parkeergarage van min. 600  
parkeerplaatsen. Deze nieuwe parkeergarage staat nabij de 
bestaande parkeergarage van ca. 588 plaatsen. Om te bekijken 
op welke wijze deze  1.200 parkeerplaatsen in de nieuwe 
situatie	het	best	ontsloten	kunnen	worden	en	de	minste	overlast	
opleveren	voor	de	aanvoerwegen	is	door	Goudappel	Coffeng	een	
verkeersstudie	 verricht	 naar	 de	 ontsluitingsmogelijkheden	 van	
deze parkkeergarages.

Varianten Goudappel Coffeng

Door	Goudappel	Coffeng	is	aangetoond	dat	geen	van	de	hieronder	
opgenomen	 varianten	 voor	 ontsluiting	 van	 de	 parkeergarages	
zorgt	 voor	 verkeersopstoppingen	 of	 onveilige	 situaties	 in	 het	
gebied noch op de Briandlaan. 
Bij de uitwerking van het plan zal voor een van de varianten 
moeten worden gekozen.

Voor	de	ontsluiting	van	de	parkeeraccommodaties	 in	Schalkstad	
zijn meerdere varianten bestudeerd en hebben 2 varianten de 
voorkeur: 

- variant B: ingangen gecentraliseerd, uitgangen apart;
- variant D: uitgang nieuwe parkeergarage gecombineerd met de 
ingang van de bestaande parkeergarage;

vrachtverkeer

autoverkeer
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Notitie	afweging	Varianten	ontsluiting		Schalkstad		goudappel	
coffeng	4	april	2014

Variant B

In variant B is sprake van een gecentraliseerde entree van 
beide garages. Op de nieuwe Floridabrug is het alleen 
mogelijk een van beide parkeergarages in te rijden. Uitrijden 
kan via de Californiëbrug voor de nieuwe parkeergarage en 
via de bestaande ingang aan de noordzijde voor de bestaande 
parkeergarage.
Een	 variatie	 op	 deze	 variant,	 variant	 B1,	 is	 dat	 er	 op	 de	
Californiëbrug gedwongen rechtsaf of rechtdoor gereden 
moet worden. Linksaf terug de Briandlaan op is dus niet meer 
mogelijk. 

Variant D

Evenals in variant B ligt de entree van de bestaande 
parkeergarage ligt op de Floridabrug en de uitgang ligt bij 
de bestaande entree aan de noordzijde. Het is daarbij alleen 
mogelijk de bestaande parkeergarage in te rijden vanuit 
noordelijke	richting.	Anders	dan	bij	B	is	in	variant	D	ligt	voor	
de nieuwe parkeergarage juist de uitgang op de Floridabrug. 
Daar	is	het	alleen	mogelijk	rechtsaf	uit	te	rijden	richting	het	
zuiden. De ingang van de nieuwe parkeergarage ligt op de 
Californiëbrug.

Vrachtverkeer,	uitgaande	van	het	model	van	Goudappel	Coffeng.	De	defini-
tieve	variant	wordt	nader	uitgewerkt

Autoverkeer
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Randvoorwaarden laden/lossen

Voor het laden en lossen voor de supermarkten in het blok aan 
het Floridaplein gelden de volgende randvoorwaarden:

•	 Laden	en	lossen	vindt	inpandig	plaats	in	een	expeditie		
 hof aan de noordzijde van het Floridablok. 
•	 Het	expeditie	hof	is	min	10	meter	breed	en	heeft		 	
 loadingdocks die door zowel de full service supermarkt  
 als de discounter te gebruiken zijn.
•	 Bij	het	uitrijden	van	het	expeditie	hof	dient	een	vlakke		
 opstelstrook van tenminste vijf meter gerealiseerd te   
	 worden,	alvorens	het	trottoir	op	te	rijden.
•	 het	bevoorradingsverkeer	mag	niet	conflicteren	met	de		
 toegangen tot de parkeervoorzieningen.

Opzet indicatie profiel van de gemeente Haarlem op basis van de varianten van Goudappel Coffeng
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3.2.2 Fiets en voetganger

Naast	 de	 auto	 speelt	 de	 fiets	 een	 essentiële	 rol	 als	 vervoer	
modaliteit in het gebied.
De	 Noord-zuid	 verbinding	 door	 het	 gebied	 blijft	 behouden	 en	
loopt langs het marktplein door de nieuwe winkelstraat over het 
Floridaplein.

Het	winkelgebied	blijft	het	domein	van	de	voetganger.	Omdat	het	
winkel gebied uitgebreid wordt met een exterieure kwaliteit is het 
van belang om ook op die plekken de exclusieve geborgenheid 
van het winkelpubliek in dit domein te waarborgen. Daardoor zal 
de nieuwe winkelstraat een voetgangers gebied worden waar de 
fietser	op	bezoek	is.

fietsverkeer
wandelroute   winkelcircuit

P
xx
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3.2.3 Openbaar vervoer

Ten	noorden	 van	het	winkelcentrum	 ligt	 het	busstation	 “Schalkwijk	
centrum”. Hier halteren zowel “lokale” bussen (Lijn 73 naar Uitgeest, 
lijn 3 naar Haarlem noord, lijn 4 naar Heemstede) als de regionet 
lijn 300 bus (de Zuidtangent) die hoogfrequent rijdt tussen Haarlem 
centraal	station	en	Amsterdam	Bijlmer	Arena	(via	Schiphol).	

openbaar vervoer busstation
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Marktplein
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Nice-passage

3.3 Openbare ruimte

A

B
C

D

NB	 De	 inrichting	 en	 indeling	 van	 de	 openbare	 ruimte	 is	 nog	
indicatief,	maar	wel	richtinggevend	en	dient	in	een	later	stadium	
in	de	vorm	van	een	inrichtingsplan	nader	uitgewerkt	te	worden.
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Rond het Floridablok grenzen vier openbare ruimtes die met de 
realisatie	van	dit	blok	een	nieuwe	betekenis	krijgen.

De nieuwe winkelstraat is de langste verbinding in het plangebied 
en loopt aan de oostzijde van het bestaande winkelcentrum van 
noord naar zuid. Deze nieuwe winkelstraat vormt de schakel tussen 
drie deelgebieden, namelijk het Floridaplein, het marktplein en 
plangebied zuid. De gebouwen langs deze as dienen een bijzondere 
stedelijke uitstraling en massa te hebben. Massieve gebouwen van 
baksteen	en	natuursteen	zorgen	voor	een	tijdloos	beeld.	

Aan de noordkant van de nieuwe winkelstraat ligt het Floridaplein. 
Dit	plein	is	een	belangrijke	schakel	in	de		winkelrouting,	maar	bij	de	
inrichting	dient	ook	nadrukkelijk	rekening	gehouden	te	worden	met	
de	functionele	verkeersstromen	door	het	gebied.

Het marktplein vormt de centrale openbare ruimte in het hele 
plangebied. Aan dit centrale plein bevinden zich zowel commerciële 
functies	als	horeca	en	terrassen.	Het	marktplein	wordt	omsloten	door	
bouwblokken	van	gelijke	hoogte	die	de	ruimte	definiëren.	Langs	de	
randen zijn arcades, bomen en verblijfplekken voorzien. Aan de oost 
zijde van het plein bevindt zich het water, het plein zal daar in beeld 
en	activiteiten	op	inspelen.

Om de kwaliteit van het bestaande water te vergroten wordt het 
waterprofiel	 verbreed.	 Dit	 biedt	 de	 mogelijkheid	 om	 hier	 een	
bijzonder woonmilieu met wonen aan het water te creëren.

De gemeente hanteert het ecologisch beleidsplan tevens als 
toetsingskader.
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3.3.1 Marktplein

grote markt Haarlem en markt schalkwijk

Het marktplein wordt als centraal plein in het gebied de 
ontmoetingsplaats	voor	het	stadsdeelhart	Schalkstad.	Hiermee	
wordt een unieke publieke ruimte aan het gebied en de hele 
wijk	toegevoegd.	Een	openbaar	plein	waar	een	mix	van	functies	
aan is gelegen. De overgang van het Floridablok naar het plein 
wordt vormgegeven door een arcade. De ruimte onder de arcade 
is minimaal 5 meter diep en 8 meter hoog. Het stadsdeelhart 
wordt een intensief bebouwd en ook intensief gebruikt deel van 
Haarlem. De kwaliteit van het gebied wordt hier getransformeerd 
naar een winkel en recreëergebied met buitenklimaat. 

Relatie met het water

Door de opening van het plein naar het water is het plein 
zichtbaar van buiten het plangebied en is hiermee het 
visitekaartje van het stadsdeelhart Schalkstad. Doordat het plein 
direct aan het water is gelegen, levert het water een belangrijke 
bijdrage de beleving van deze openbare ruimte. Aan de oostzijde 
van	het	plein	dient	op	deze	onderlinge	relatie	ingespeeld	
te worden. In het op te stellen plan voor deze openbare 
ruimte zijn groen en water, onder andere met fonteinen of 
waterkunstwerken,	essentieel.

Horeca

De horeca levert een belangrijke bijdrage aan de levendigheid 
van het plein en krijgt in het Floridablok een belangrijke plek  
aan het plein. Terrassen omzomen het plein met zon vanuit het 
zuiden.

Routes

Het	marktplein	maakt	onderdeel	uit	van		de	doorgaande	fiets-	en	
wandelroutes door het gebied (noord/zuid en oost/west). De 
parkeervoorziening in het Floridablok zal (zie de verkeerskundige 
modellen) een in- of uitgang krijgen aan de zuidkant van het blok, 
en is te bereiken via een weg over de oostzijde van het plein. 
Verder	blijft	het	plein	vrij	van	autoverkeer.
De bevoorrading van de winkels en voorzieningen zal grotendeels 
plaatsvinden via een route langs de zuidzijde van het plein, enkel 
voor de horeca bestaat de mogelijkheid om aan de noordzijde 
van het plein de bevoorrading te laten plaatsvinden. De 
parkeervoorziening in het Floridablok zal voor voetgangers ook 
een uitgang krijgen die direct op het Marktplein uit komt.

/wonen



..

 35

Sfeerbeeld markt Haarlem Schalkstad VO 2006

Marktdagen

De markt vindt wekelijks plaats op het plein, namelijk op dinsdag. De 
capaciteit van de markt moet, indien het marktplein te klein blijkt te 
zijn, worden opgevangen in de nieuwe winkelstraat ten westen van 
het Floridablok. Voor de markt word een speciaal programma van 
eisen opgesteld.

Materialisatie van de openbare ruimte 

Voor de openbare ruimte geldt een eenduidige 
materialisatie,	dit	voor	de	herkenbaarheid	van	het	nieuwe	
centrum.  Deze dient aan te sluiten op de bebouwing, 
waarmee de openbare ruimte samen een geheel vormt.

Het	is	aan	te	bevelen	om	continuïteit	in	het	gehele	gebied	
na	te	streven.	Dat	is	te	bereiken	via	de	bestrating,	met	
een doorlopend tapijt van gebakken klinkers of een ander 
kleinschalig hoogwaardig materiaal.

Voor	de	Materialisatie	van	de	openbare	ruimte	wordt	een	
apart programma van eisen opgesteld. 



 36 januari 2015

..

nieuwe
winkelstraat
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3.3.2 Aan het water
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Randen 

Aan de kant van het water krijgt het Stadsdeelhart Schalkstad 
door de toevoeging van woningen aan het water een heel nieuw 
gezicht. 
Hier	willen	we	 de	 eerste	 aanzet	maken	 tot	 een	 functie-mix,	 de	
te	realiseren	kwaliteit	is	hoog	omdat	de	locatie	het	gezicht	is	van	
het vernieuwde Schalkstad aan de oostzijde van het plan. De 
woningen	kunnenprofiteren	van	zowel	groen	en	rust	als	de	zeer	
directe nabijheid van voorzieningen en levendigheid. 
De rand aan de Briandlaan wordt uitgesproken vriendelijk met 
groen	 en	 een	breed	water	 profiel.	 	Het	 brede	water	 zorgt	 voor	
een geleidelijke schaalovergang naar de oostzijde. Over dit water 
is het stadsdeelcentrum door middel van bruggen te bereiken. 

De groene zone en het te verbreden water waarderen de 
Briandlaan op, tot een groene route. In het aansluitende zuidelijk 
deel van het plangebied kan een groen, waterrijk woonmilieu 
ontstaan. 

Openbaarheid

De woningen richten zich met hun voorkant op het water. In 
de huidige planvorming is hiertoe tussen de woningen in het 
Floridablok	en	het	water	altijd	een	openbare	wandelroute	 langs	
het water meegenomen ter hoogte van de beoogde woningbouw

Mocht echter een goede woningtypologie of een meer private 
sfeer van de woningen de openbaarheid van deze route langs 
het water ter discussie stellen dan kan dit leiden tot een nadere 
afweging.
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Binnenhoven

De binnenhoven van de appartementencomplexen krijgen 
gemeenschappelijke groene buitenruimtes. Op plekken waar op 
de	begane	grond	en	de	verdieping	commerciële	of	andere	 functies	
zijn, komen deze groene buitenruimtes op de daken van winkels, 
parkeergarages	en	de	expeditie	hoven.

water bestaand water plan oud met grid oud
SDO 2011

water plan nieuw met grid nieuw 
fase 1



3.3.3 De nieuwe Winkelstraat
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Straat

Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van Schalkstad is om een 
stedelijke	 menging	 van	 functies	 te	 realiseren.	 Dit	 intensievere	
ruimtegebruik dient om een hogere diversiteit te realiseren in mix 
van	functies	en	activiteiten	op	het	maaiveld.	Om	te	komen	tot	een	
aantrekkelijke straat is het van  belang dat de afzoomwinkels een 
divers karakter langs de straat creëren.

De nieuwe winkelstraat in Haarlem Schalkstad wordt de  eerste 
straat zonder overkapping in Schalkstad met aan beide zijden 
functies.	 De	 schaal	 dient	 te	 corresponderen	 met	 die	 van	 een	
intieme	straat.	We	hebben	voor	een	profiel	gekozen	van	12	meter	
die aan de oostzijde wordt begeleid door een Arcade van 5 meter 
breed . De Arcade dient minimaal 8 meter hoog te zijn. Aan de 
Noord/west	zijde	bij	de	bioscoop	van	het	profiel	kent	het	trottoir	
een overstek van 3,1 m.

Fietser

Ondanks dat de de nieuwe winkelstraat ook een belangrijke route 
door	het	gebied	vormt	voor	fietsers,	is	deze	winkelstraat	vooral	het	
domein	van	de	voetganger	en	is	de	fietser	hier	te	gast.	Daardoor	
is	de	materialisatie	hetzelfde	,	maar	er	bestaat	duidelijke	belijning	
voor	 de	 fietser.	 Op	 het	 Floridaplein	 en	 het	 Marktplein	 zullen	
voorzieningen	 komen	 om	 fietsen	 te	 stallen.	 Onder	 de	 arcades	
wordt	het	stallen	van	fietsen	niet	gefaciliteerd.

Entree / tapis-roulant

In het Floridablok zal een tapis-roulant komen tussen de begane 
grond en de bovenliggende parkeervoorziening. Deze opgang, 
welke via buiten gekoppeld zal worden met de entrees tot de 
supermarken, dient direct tegenover de entree (Nicepassage) van 
het bestaande winkelcentrum gelegen te zijn.

Markt 

De mogelijkheid dient te worden opengehouden om de dag 
markt	van	dinsdag	een	positie	te	geven	in	deze	straat	mocht	de	
capaciteit van het Marktplein daar ontoereikend voor blijken te 
zijn. Zie programma van eisen van de Markt.

entreezoneNice-plein
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3.3.4 Floridaplein
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Het Floridaplein vormt de overgang tussen het bestaande 
winkelcentrum (de Mentonpassage) en de nieuwe winkelstraat.

Het stadsdeelhart Schalkstad is zo opgebouwd dat na elke straat 
van 200-400 m een kleinschalig pleintje voor verbijzondering 
zorgt.	Zo	heeft	ook	het	Floridaplein	een	duidelijke	rol	als	openbare	
ruimte.

Op het kleine oppervlak van het Floridaplein komen vele 
ruimteclaims samen. Om de gewenste kwaliteitvan deze ruimte 
kan alleen bereikt worden door een integrale oplossing te 
ontwerpen,	 waarin	 alle	 verschillende	 thematieken	 een	 plek	
krijgen.	Belangrijke	randvoorwaarden	voor	de	inrichting	van	deze	
openbare ruimte zijn:

•	 De	voetganger	is	het	uitgangspunt	aan	de	westzijde	van
 deze ruimte. 
•	 De	verbinding	Oost-west	is	van	wezenlijk	belang	voor	de	
 bevoorrading en biedt toegang tot het bevoorrading hof.
•	 De	Fietser	is	op	bezoek	in	het	westelijk	deel	van	het	
 gebied.
•	 De	noord-zuid	fiets	verbinding	is	een	cruciale	door	
 het gebied en dient bewaard te blijven. Er dient 
 een balans gevonden te worden tussen toegankelijkheid 
 en verkeersveiligheid.
•	 Ruimte	voor	kiosken	/marktstallen	zoals	de	bloemenkiosk.
•	 Opstelplaats	voor	(ondergrondse)	afval	containers.
•	 Hoeken	dienen	als	herkenningspunt	gearticuleerd	te		 	
 worden.
•	 Positionering	entrees	mede	aan	het	plein	zodat		 	
 voorgevels ontstaan.
•	 Genoeg	ruimte	voor	fietsenstallingen.
•	 Positie	van	het	laad	en	los	hof	van	het	supermarkt	
 blok dient zodanig te zijn de vrachtwagen niet over het  
	 voetgangersgebied	aan	de	westzijde	hun	routing		 	
 vervolgen.



..

 43



..

 44 januari 2015



..

 45JO COENEN ARCHITECTS & URBANISTS

4 
- T

ec
hn

isc
he

 e
ise

n



 46 januari 2015

..

4.1 Programma van eisen
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Programma van Eisen

Voor de volgende programmaonderdelen zijn PvE’s opgesteld:
- Detailhandel
- (Openbare) parkeergarage
- Zorg woningen

Detailhandel

2 Supermarkten;

- Een Albert Heijn supermarkt van  3500 m2 BVO (inclusief 
magazijnruimte) en inclusief ruimte voor een Gall & Gall en Etos. 

- Een Aldi supermarkt van ca. 1.100 – 1.250 m2 BVO (inclusief 
magazijnruimte). De Aldi is nieuw en vormt een aanvullend 
segment op de bestaande supermarkten in het gebied,
Voor	het	specifieke	PvE	van	de	supermarkten	wordt	verwezen	naar	
de bijlagen die bij de stukken zijn gevoegd.

Een tapis roulant die  via buiten de supermarkten op het begane 
grond het niveau met de parkeergarage op de verdieping verbindt.

Afzoomwinkels

Het metrage dat resteert dient ingevuld te worden met 
afzoomwinkels. Het metrage bedraagt circa  800 – 1.000 m2 BVO. 

De afzoomwinkels hebben als doel een gevarieerde invulling te 
geven	aan	de	gevelwand.	Om	voldoende	variatie	te	bieden	in	het	
gevelbeeld	 hebben	 de	 afzoomwinkels	 een	maximale	 unitgrootte	
van 250 m2 BVO. Voor de Etos formule wordt een uitzondering 
gemaakt.

Horeca 530m2 BVO, gelegen op de begane grond, bij voorkeur 
gesitueerd aan het marktplein.
Gemotiveerd,	een	en	ander	in	relatie	tot	branchering	winkelcentrum	
Haarlem Schalkwijk ,mag voor een enkele unit een andere invulling 
of	 grootte	 voorgesteld	 worden.	 Dit	 dient	 dan	 aantoonbaar	 een	
meerwaarde	 te	 leveren	 aan	 het	 karakter	 en	 functioneren	 van	
Haarlem Schalkstad. 

Woningen

Het	Floridablok	Haarlem	Schalkstad	draagt	bij	aan	de	functioneel	
diverse invulling van het stadsdeelhart en het levendige 
karakter	van	Haarlem	Schalkstad.	Om	de	mono-functionaliteit	 te	
doorbreken,	te	zorgen	voor	levendigheid	buiten	de	winkeltijden	en	
om	de	sociale	controle	te	vergroten	heeft	het	de	sterke	voorkeur	
woonprogramma toe te voegen.

Het totaal toe te voegen woonprogramma bedraagt circa 11.000 
m2 BVO.

Zorgwoningen

Met landelijke zorginstelling Philadelphia is een overeenkomst 
gesloten	 waarin	 Philadelphia	 aangeeft	 circa	 4800	 m2	 GBO	
aan woonruimte af te nemen. In dit metrage is voorzien in 64 
appartementen, gemeenschappelijke ruimten en 250 m2 bvo aan 

dagbestedingsruimte.

Markthuur en marktkoopwoningen  

De	markt-woningen	vertegenwoordigen	ongeveer	de	helft	
van het aantal te ontwikkelen woningen. In totaal zijn dit 
circa  60 -70 woningen. 
De marktwoningen mogen ingevuld worden met zowel 
huur- als koopwoningen.

Parkeren Haarlem Schalkwijk

In het plan is voorzien in een parkeergarage van min 600 
plaatsen. Deze parkeergarage is bestemd voor bezoekers 
aan het Stadsdeelhart en bewoners. De bewoners hebben 
geen aparte afgescheiden parkeerplaatsen.
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4.2 Supermarkt (+laden/lossen)

Er zullen twee supermarkt formules op de begane grond belanden 
een tweetal supermarkt concepten belanden, namelijk;

Supermarkt Albert Heijn : +- 3500 m2 BVO 
Supermarkt Aldi  : +- 11.505 – 1.250 m2 BVO

Vlekkenschema begane grond

zoekgebied 
laden/lossen

/wonen
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Supermarkt Albert Heijn

Voor de Albert Heijn verwijzen wij naar hun programma van eisen 
2012 -b, 

Supermarkt Aldi

•	 Voor	de	Aldi	verwijzen	wij	naar	hun	programma	van		 	
 eisen.

De tapis roulant

Stedenbouwkundige situering;
•	 Dient	te	worden	gesitueerd	in	het	verlengde	van	het		 	
 bestaande winkelcentrum aan de Nice-Passage.
•	 Ruime	toegankelijkheid.
•	 Directe	relatie	met	de	arcade	van	de	nieuwe	winkelstraat.
•	 Ook	bij	sluiting	van	supermarkten	is	de	parkeergarage		
 toegankelijk via de nieuwe winkelstraat. 

Technische eisen,
•	 Moet	voldoen	aan	de	NEN-EN	115-1:	2008	(of	eventuele
 latere versie).
•	 Nominale	snelheid:	0,50	m/s.	Let	op:	de	snelheid		 	
	 dient	regelbaar	te	zijn;	frequentiegeregelde		 	 	
 aandrijving toepassen
•	 Hellinghoek:	12	°
•	 Balustradehoogte:	1,0	m
•	 Palletbreedte	minimaal:	1,0	m

Inpandig laad / los hof

Voor	positionering	laad	en	los	hof	verwijzen	wij	ook	naar	H	2.3.1
•	 Vrije	doorrijhoogte	ingang:	minimaal	4,3	m
•	 Vrije	hoogte	in	de	ruimte	(vloer	tot	onderzijde		 	
	 eventuele	gebouw	gebonden	installaties)	dient	4,5	m			
 te bedragen. Met een minimale vrije doorrijhoogte   
 van 4,3 m is er dan 0,2 m boven de vrachtauto   
	 aanwezig	ten	behoeve	van	installaties	van	AE	RE&C
•	 Minimale	breedte:	5,6	m
•	 Minimale	breedte	van	de	toegangsdeur(en)	tot	het		 	
 laad- en loshof dient te worden afgestemd op de   
	 afmetingen	van	de	vrachtauto	en	de	draaicirkels	bij		 	
 de in-/uitrijbeweging (met voldoende marge)

•	 De	route	van	en	naar	het	laad-	en	loshof	dient	te	zijn		
 ontworpen op het gebruik van een eurotrailer. 
 Ook dient er rekening te worden gehouden met  
 voldoende ruimte voor het laad- en loshof, zodanig 
 dat de vrachtwagen de manoeuvre die nodig is  
 om in het laad- en loshof te komen, ruim en eenvoudig
  kan uitvoeren. Het strekt tot de aanbevelingen om 
	 al	in	de	SO-fase	een	rijcurvesimulatie	te	laten	maken.
•	 Ruimte	voor	twee	loading	doks.
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Aldi

Voor de Aldi verwijzen wij naar hun programma van eisen .
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4.3 Detailhandel

Het bestaande winkelcentrum van Schalkwijk wordt 
getransformeerd tot een kloppend hart van het
stadsdeel met allure. Het gaat om een aantrekkelijk centrum om in 
te winkelen, te wonen, te werken en te verblijven. 

Grote kracht van het stadsdeelhart Schalkwijk is straks een 
divers aanbod in een comfortabele en plezierige omgeving. 
Het stadsdeelhart biedt een goede mix van winkelaanbod voor 
dagelijkse	 boodschappen,	 laagfrequente	 aankopen	 en	 recreatief	
winkelen.	De	 routing	 in	het	stadsdeelhart	 is	 logisch	en	duidelijk,	
met overzichtelijke en korte loopafstanden met trekkers op 
gezichtsbepalende punten. Het stadsdeelhart is van buiten 
herkenbaar	 als	 uitnodigend	 stedelijk	 centrum	 en	 heeft	 aan	 de	
binnenzijde	een	behaaglijke	ruimtelijke	inrichting.

Om dit te bereiken zijn aan de arcade kleinschalige detailhandel 
winkels gewenst die de blinde gevels van de supermarkt afzomen en 
zorgen voor een divers winkel aanbod. Dit zorgt voor een levendige 
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winkelstraat	met	een	variatie	in	aanbod	van	winkelconcepten.	
Het	 bouwblok	 is	 overal	 op	maaiveld	 levendig	 en	heeft	 geen	
achterkanten.

Horeca

De	horeca	ligt	in	het	Floridablok	op	een	markante	positie	aan	
het plein. Terrassen begeleiden het plein met aan de zuidzijde 
zon. Dit is de plek waar men samenkomt , van de zon geniet en 
geniet  van de levendigheid van het plein .



 54 januari 2015

..

Met Philadelphia is een overeenkomst gesloten waarin Philadelphia 
circa 4800 m2 GBO aan woonruimte geschikt voor mensen met 
een verstandelijke of lichamelijke beperking wil realiseren . In dit 
metrage is voorzien in;

•	 64	zorgappartementen	
•	 250	m2	dagbestedingsruimte.

Zorgappartementen

Omgevingseisen

Bij	 de	 ontwikkeling	 van	 huisvesting	 speelt	 een	 aantal	
omgevingseisen een rol.
Kernwoorden	zijn	daarbij:	infrastructuur,	integratie	en	interactie.

Infrastructuur	en	integratie
•	 Veiligheid	en	toegankelijkheid	van	de	woonomgeving
•	 Nabijheid	en	bereikbaarheid	van	algemene	voorzieningen
	 	(winkels,	openbaar	vervoer,	sportaccommodaties)
•	 Gemeenschappelijke	of	privé	buitenruimte:	tuin,	terras		
 of balkon
•	 Mogelijkheden	om	het	sociale	netwerk	in	stand	te		 	
 houden
•	 Acceptatie	en	tolerantie	van	de	omgeving;	relaties	met		
 buren

Interactie	met	omgeving
•	 Prikkelgevoeligheid	van	cliënten
•	 Geluidsoverlast	vanuit	en	naar	de	omgeving
•	 Overlast	vanuit	het	gedrag	van	de	cliënt

Ruimtelijke eisen

Het ruimtelijke programma van deze woonvorm is in de 
onderstaande	 schema’s	 opgenomen.	 Het	 betreft	 een	
voorbeeldproject van beschermd wonen voor 16 cliënten. In de 
eerste	tabel	staat	de	ruimtebehoefte	per	appartement.

4.4 Zorgwoningen

Iedere cliënt dient over een eigen balkon/buitenruimte te 
beschikken. Uitgaande van zestien cliënten bestaat voor 
gemeenschappelijke voorzieningen per acht appartementen 
onderstaande behoefte. In dit project dient dus achtmaal 
deze ruimte opgenomen te worden.

Dagbesteding

Bij dagbesteding ligt het accent op belevingsgerichte 
activiteiten.	Doelgroepen	die	hiervoor	in	aanmerking
komen volgen geen onderwijs en maken geen gebruik van het 
werkaanbod. 

Dagbesteding voor  cliënten
De groep  cliënten die niet  kan werken, krijgt een naar hun
leeftijd	 georiënteerd	 aanbod.	 De	 ondersteuning	 in	 het	
dagcentrum is gericht op het bevorderen en in
stand	houden	van	de	sociale	redzaamheid	en	integratie	van	de	
bezoekers.	De	activiteiten	in	een	dagcentra
zijn gericht op het welzijn / de beleving van de cliënt.
Naast	de	centrale	ontmoetingsruimte	zijn	er	kleinere	ruimten	
waar	activiteiten	in	kleine	groepjes	worden
aangeboden.	Voor	deze	doelgroep	is	een	geïntegreerde	plaats	
in de dorpskern of in de buurt van het
centrum	 belangrijk.	 Tevens	 heeft	 deze	 doelgroep	 belang	 bij	
buitenruimte.

In het onderstaande schema is een ruimtelijk programma 
opgenomen van dagbesteding voor
Ouder	wordende	 cliënten.	 Het	 betreft	 hier	 een	 project	 voor	
twaalf cliënten verdeeld in twee groepen van
zes.

De	 ruimtebehoefte	 is	onderverdeeld	 in	de	benodigde	 ruimte	
voor een groep van zes en de ondersteunende
ruimte voor alle twaalf cliënten. 
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Horeca 
De horeca ligt in het Floridablok op een markante positie aan het plein. Terrassen begeleiden het plein met aan de zuidzijde zon. 
Dit is de plek waar men samenkomt , van de zon geniet en geniet  van de levendigheid van het plein . 
 

4.4 Zorgwoningen 
 
 
Met Philadelphia is een overeenkomst gesloten waarin Philadelphia circa 4800 m2 GBO aan woonruimte geschikt voor mensen 
met een verstandelijke of lichamelijke beperking wil realiseren . In dit metrage is voorzien in; 

 64 zorgappartementen  
 250 m2 dagbestedingsruimte. 

 
Zorgappartementen 
 
Omgevingseisen 
Bij de ontwikkeling van huisvesting speelt een aantal omgevingseisen een rol. 
Kernwoorden zijn daarbij: infrastructuur, integratie en interactie. 
 
Infrastructuur en integratie 

 Veiligheid en toegankelijkheid van de woonomgeving 
 Nabijheid en bereikbaarheid van algemene voorzieningen (winkels, openbaar vervoer, sportaccommodaties) 
 Gemeenschappelijke of privé buitenruimte: tuin, terras of balkon 
 Mogelijkheden om het sociale netwerk in stand te houden 
 Acceptatie en tolerantie van de omgeving; relaties met buren 

 
Interactie met omgeving 

 Prikkelgevoeligheid van cliënten 
 Geluidsoverlast vanuit en naar de omgeving 
 Overlast vanuit het gedrag van de cliënt 

 
 
 
Ruimtelijke eisen 
Het ruimtelijke programma van deze woonvorm is in de onderstaande schema’s opgenomen. Het betreft 
een voorbeeldproject van beschermd wonen voor 16 cliënten. In de eerste tabel staat de ruimtebehoefte 
per appartement. 
 
Individuele ruimte   Aantal m2
Woonkamer (+ keuken)   20 m2
Slaapkamer   10 – 12 m2
Badkamer voorzien van  toilet en wasmachineaansluiting  (bij 
gebruik douchebrancard 8 m2) 

5 m2

Kast/berging   2 m2
Hal 4 m2  4 m2
Gebruiksoppervlakte (GBO)   43 m2
Constructie + verkeersruimte + meterkast   p.m.

Bruto vloeroppervlakte   circa 50 m2 x 64
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4.5 Appartementen

De groep senioren is vooral op zoek naar gelijkvloerse 
appartementen. Hun aantal in Zuid-Kennemerland neemt de 
komende jaren sterk in omvang toe. Ook in Schalkwijk zelf zijn 
senioren een interessante doelgroep. Het stadsdeelhart Schalkstad 
biedt ouder wordende bewoners een goede mogelijkheid om 
in Schalkwijk te blijven wonen. De eengezinswoningen die zij 
achterlaten komen daarmee vrij voor doorstroming van jonge 
gezinnen met kinderen. 
De laatste jaren groeit de belangstelling voor het wonen in een 
grootstedelijk centrummilieu. Uit onderzoek blijkt dat deze 
woningbehoefte	ook	bestaat	in	de	regio	Zuid-Kennemerland.	Het	
stadsdeelhart biedt de kans om een dergelijk woonmilieu te creëren. 
Ten opzichte van de overige centrum-stedelijke woonmilieus 
in Haarlem en in de regio onderscheidt het Stadsdeelhart zich 
door kwaliteiten die schaars zijn. Het stadsdeelhart krijgt de 
combinatie	van	moderne	woningen,	uitstekende	bereikbaarheid,	
goede parkeervoorzieningen, directe nabijheid van winkels 
voor dagelijkse boodschappen en niet-dagelijkse aankopen en 
allerhande	 voorzieningen	 op	 het	 gebied	 van	 vrije	 tijd	 en	 zorg.	
Het	 Stadsdeelhart	 positioneert	 zich	 hiermee	 als	 locatie	 voor	
comfortabel stedelijk wonen, waarbij de woonconsument wel de 
lusten maar niet de lasten van de binnenstad ervaart.

Het	 stedenbouwkundig	 ontwerp	 biedt,	 afhankelijk	 van	 de	
gemiddelde	 woninggrootte,	 ruimte	 aan	 zo’n	 350	 woningen.	
Hiermee wordt de voor een centrum-stedelijk milieu 
noodzakelijke	 kritische	 massa	 en	 hoge	 dichtheid	 ruimschoots	
gehaald. Het woningbouwprogramma wordt verdeeld over het 
totale plangebied. Gekozen wordt voor een bouwmassa met 
daarop een terug liggende laag, enkele accenten zijn mogelijk aan 
de randen van het stadsdeelhart. Bewust is ervoor gekozen de 
bouwhoogtes te beperken. Het zorgt voor een menselijke maat 
en een zekere levendigheid en sociale veiligheid in nagenoeg heel 
het stadsdeelhart.

Het woonmilieu in het Stadsdeelhart Schalkstad is, zo wijst 
de	 praktijk	 uit,	 vooral	 interessant	 voor	 kleinere	 huishoudens.	
De aanwezigheid van de winkels en voorzieningen, de goede 
bereikbaarheid per auto en openbaar vervoer en de levendigheid 
maken	 de	 locatie	 interessant	 voor	 één-	 en	 tweepersoons	
huishoudens. 

Het Stadsdeelhart is daarnaast ook voor jonge huishoudens een 
interessante plek. Eén en tweeverdieners met een druk werkend 
bestaan	 en	 actieve	 vrije	 tijdsbesteding	 genieten	 hier	 van	 het	
gemak	van	goede	bereikbaarheid	en	alle	dagelijkse	behoeften	om	
de hoek.

Het	stedenbouwkundig	ontwerp	gaat	uit	van	een	flexibel	en	goed	
faseer baar grid van blokken, die een goede mogelijkheid bieden 
voor het creëren van aparte woondomeinen. Elk woondomein is 
aantrekkelijk voor zowel jongere als oudere huishoudens. Ieder 
domein	 omvat	 circa	 40	 tot	 60	woningen	 en	 heeft	hiermee	 een	
goede	 schaalgrootte	 om	 bewoners	 herkenbaarheid,	 veiligheid	
en comfort te bieden. Het maakt bovendien een aantrekkelijke 
combinatie	mogelijk	 van	de	 levendigheid	 van	het	 Stadsdeelhart	

enerzijds en de gewenste rust en privacy anderzijds. Voor dat 
laatste zorgt ook het voor de bewoners ingerichte derde maaiveld 
op de plint van winkels en voorzieningen. 

In de appartementencomplexen zal sprake zijn van een grote 
differentiatie	 in	grootte,	 ligging	en	prijsklasse.	De	woningen	zelf	
zullen	flexibel	 indeelbaar	 en	 aanpasbaar	worden	ontworpen	en	
zijn daarmee geschikt voor meerdere typen huishoudens.

Markthuur en marktkoopwoningen

De markt woningen vertegenwoordigen, naast de zorgwoningen, 
ongeveer	 de	 helft	 van	 het	 aantal	 te	 ontwikkelen	 woningen.	
In totaal zijn dit 60 -65 woningen.  De marktwoningen mogen 
ingevuld worden met zowel huur- als koopwoningen.
Daarbij gelden de volgende randvoorwaarden;
A. Capaciteit 60-65 of meer appartementen
B. Verschillende woontypologieën voor de verschillende   
	 stedelijke	situaties	(Plint	-	midden	-	aan	daktuin,	setback/		
 penthouses)
C. Entrees, bij voorkeur ook aan het marktplein.
D.	 Alle	woningen	hebben	een	directe	relatie	met	het		 	
 parkeer volume.
E.	 Inrichting	van	een	binnentuin	op	het	dak	van	de		 	
 onderbouw.
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4.6 Parkeergarage

Het	parkeren	vormt	een	essentieel	onderdeel	van	de	herontwikkeling.	
In 2004 hebben de gemeente en CVvE reeds afgesproken samen te 
werken door de parkeerplaatsen gezamenlijk te exploiteren. In 2007 
is deze samenwerking geformaliseerd. Dit gebeurt op basis van de 
inbreng van parkeerplaatsen (60% gemeente en 40% CVvE). Naast de 
exploitatie	 draagt	 de	 samenwerking	 ook	 verantwoordelijkheid	 voor	
de	realisatie	van	nieuwe	parkeerplaatsen	die	nodig	zijn	bij	uitbreiding	
van	 winkelmeters	 en	 ter	 compensatie	 bij	 nieuwe	 ontwikkeling	 op	
bestaande	 parkeerplaatsen.	 De	 CVvE	 heeft	 aangegeven	 de	 nieuwe	
parkeergarage in eigendom te willen nemen en te exploiteren. De 
besluitvorming binnen de CVvE (januari 2015) en de gemeente (maart 
2015) is momenteel in volle gang.

Bij het aangaan van de samenwerking is afgesproken dat de 
parkeerinkomsten ten goede komen aan het parkeren, c.q. een 
gematigd	parkeertarief.
Kwalitatief	 goede	 parkeerplaatsen	 op	 de	 juiste	 plek	 dragen	 in	
belangrijke mate bij aan de aantrekkelijkheid van het Stadsdeelhart 
Schalkstad. Het parkeren in Schalkstad bestaat uit drie delen: de 
bestaande maaiveld parkeerplaatsen, de bestaande garage en de 
nieuw te realiseren parkeergarage.

De nieuw te realiseren parkeergarage. 

Voor deze garage gelden de volgende randvoorwaarden;

A. Capaciteit , min 600 plaatsen

B. Kwaliteit van de plaatsen

C. Entrees verkeer

D.	 Tapis	roulant,	deze	krijgt	een	ontsluiting	aan	de	arcade	recht
 tegenover de Nice passage in de nieuwe winkelstraat.
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In dit hoofdstuk worden de ontwerpeisen ten aanzien van 
stedenbouw en architectuur uiteengezet.
Deze Architectonische en Stedenbouwkundige randvoorwaarden 
dienen in nauw overleg met de supervisor verder geformuleerd 
te worden. Iedere ontwerpfase (so, vo, do) wordt ter goedkeuring 
aan de supervisor voorgelegd. Tevens worden de plannen getoetst 
aan de Nota Ruimtelijke kwaliteit.

Bij het ontwerp van het Floridablok dienen deze aanbevelingen/ 
aanwijzingen meegenomen te worden. Deze aanbevelingen 
zullen	onder	andere	betrekking	hebben	op	demarcatie	(meerdere	
architecten),	materialisatie,	detaillering,	compositie,	opbouw	van	
de bouwblokken en maatvoering.

OPBOUW VANUIT STEDENBOUW
Architectuur en beeldkwaliteit.

Door	 middel	 van	 een	 aantal	 sprekende	 referenties	 willen	 wij	
duiden wat wij onder architectonische kwaliteit verstaan en 
vervolgens	 willen	 we	 aan	 de	 hand	 van	 specifieke	 onderdelen	
kaders stellen aan de door ons geëiste kwaliteit van dit blok.  
Leidend voor de kwaliteit zijn hierin de volgende thema’s die alle 
betrekking	hebben	op	compositie,	detaillering	of	materialisatie.

Opbouw van de bouwblokken

Het bouwblok herbergt woningen aan de Briandlaan-zijde en 
commerciële	functies	aan	de	kant	van	de	nieuwe	winkelstraat	en	

5.1 Stedenbouwkundige randvoorwaarden

horeca	aan	het	plein.	De	woningen	boven	de	commerciële	functie	
hebben enerzijds zicht op het water, anderzijds zicht op het plein 
en hebben een dak beëindiging met een mogelijke set back. 

Gevel
Plint en pui reglement

De commerciële plint wordt aan de waterzijde afgezoomd met 
woningen over drie lagen. Aan de pleinkant is een arcade van 
ca. 8 m hoog voorzien die in een droogloop voorziet en het plein 
hiermee	 een	 klassiek	 uiterlijk	 meegeeft.	 De	 kolommen	worden	
volgens een gelijk ritme t.o.v. elkaar geplaatst , de diepte van de 
arcade is 5 meter.

Materialisering

De materialisering dient uniform te zijn zodat een samenhangend 
beeld	ontstaat.	Lichte	variatie	kan	uiteraard,	zolang	er	maar	een	
uniform	beeld	blijft	bestaan.

Parkeren

De materialisering dient zich te conformeren naar de keuze van de 
overige bouwdelen.

Wonen ( water, balkon, openbaar)

We onderscheiden verschillende woon typen die aansluiten de 
openbare ruimte waar ze aan grenzen. Namelijk , woningen aan 

winkels

wonen

horeca

parkeren

bioscoop
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winkels

wonen

bioscoop

Gevels

•	 Opbouw	gevels;	plint	midden	top	(bekroning)
•	 Plint	heeft	een	hoogte	van	minimaal	8	meter	aan	het			
 marktplein en de nieuwe winkelstraat. 
•	 Aan	de	zijde	van	de	markt	en	de	nieuwe	winkelstraat	
 is een arcade gemaakt binnen het Floridablok. Deze vormt
 qua hoogte een samenhang met het overstek aan de 
 overzijde van de nieuwe winkelstraat.
•	 De	architectonische	en	stedenbouwkundige	aanwijzingen
	 zijn	richtinggevend	voor	steensoort	en	kleursoort,	rijke		
 (bak)steen  tegelplateau’s in terughoudende kleuren.
•	 Hoekpartijen	en/of	dak	beëindigingen	worden
	 gearticuleerd,	zodat	ze	herkenbare	plekken	in	het		 	
 plangebied vormen.
•	 Het	bouwblok	kenmerkt	zich	door	interessante		 	
 hoogteverschillen in de dak-beëindigingen
•	 Plint	bestaat	voornamelijk	uit	publieksgerichte	en/of		 	
	 publieksfuncties.	Op	plaatsen	waar	dat	niet	mogelijk	is,		
 zijn entrees van woningen opgenomen en/of is de gevel  
 sterk architectonisch uitgewerkt.
•	 Plint	is	transparant	en	kent	bij	publieksgerichte	
	 functies	geen	dichte	gevels	(bijvoorbeeld	de	dichte		 	
 gevels van supermarkten).
•	 Bouwen	op	de	rooilijn.
•	 Het	bouwblok	dient	zich	nadrukkelijk	met	voorkanten		
 aan alle kanten op zijn omgeving te oriënteren. Dit geldt  
 in bijzondere mate voor de oost, zuid en west gevels,   
	 maar	ook	aan	de	functionele	noordgevel	dient	hiernaar		
 gestreefd te worden.

5.2 Architectuur en beeldkwaliteit

Functies

•	 De	winkels	zijn	gelegen	op	maaiveld	en	hebben		
 hun toegang direct vanuit de openbare ruimte (geen  
 interne passage in het Floridablok).
•	 De	hoofdentree	van	de	supermarkten	liggen	direct		
 tegenover de Nice-passage. 
•	 De	hoogte	van	het	maaiveld	bedraagt	circa	0,70	m	+		
 NAP.

De	 configuratie	 van	 de	 winkels	 is	 dusdanig	 dat	 de	 winkels	
zijnde	 geen	 supermarkten	 profiteren	 van	 de	 trekkracht	 van	
de supermarkt en de plintzone zo veel mogelijk vullen zodat 
achterkantsituaties	 zo	 veel	 mogelijk	 vermeden	 kunnen	
worden. 

•	 De	functies	op	maaiveld	zijn	zo	geordend	dat	deze		
 een zo levendig mogelijk plintbeeld opleveren.
•	 De	woningen	zijn	gelegen	in	de	bouwlagen	boven	de		
 plint. Dat geldt ook voor de zorgwoningen.
•	 Enkele	woningen	aan	het	water	(oostzijde	van	het	
 bouwblok) zijn op maaiveld gelegen. Ze zijn bij 
 voorkeur gecombineerd met een mogelijke   
 bedrijfsruimte voor woon-werk eenheden.
•	 De	horeca	is	gelegen	aan	het	marktplein	aan	de		
 zuidzijde.

Opbouw bouwblokken en parkeren

•	 Parkeren	vindt	plaats	in	een	meerlaagse	parkeergarage
 boven op het volume van de supermarkt. 
•	 De	uitstraling	van	de	parkeergarage	heeft	een	hoge	
 kwaliteit en vormt een eenheid met de architectuur 
 van de publieke plint en de woningen.
•	 De	eerste	laag	parkeren	heeft	uitsluitend	een	
 openbaar karakter
•	 De	bovengelegen	parkeergarage	is	vanaf	de	
	 supermarkt	door	middel	van	trap,	lift	en	een	tapis		
 roulants bereikbaar
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Bedeaux de Brouwer

Zeinstra en van Gelderen architecten

Zeinstra en van Gelderen architecten
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Geurst & Schulze architecten
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gevelgeleding

Opbouw

Het hele plangebied ligt op ca. 70cm boven nap en is dus nagenoeg 
geheel vlak. 
Er zal een afwijking in hoogte van de bebouwing ontstaan ten 
aanzien van het overgrote deel van de bestaande bebouwing van 
het bestaande winkelcentrum dat lager is dan de nieuwbouw.

Om een eenduidig beeld te krijgen, kiezen we ervoor om voor alle 
bebouwing een gelijke hoogte aan te houden aan de plein zijde. 
Dit geldt voor beide zijde van de nieuwe winkelstraat. 
Ditzelfde streven we na aan de water zijde. Uitgangspunt is een 
opbouw beginnende met een plint, een middendeel en als kroon 
een beëindiging met als mogelijkheid een set back.

Plinten

Door het hele plangebied bevindt zich op de begane grond  met 
name openbare, maatschappelijke, culturele en commerciële 
functies	en	ook	horeca.	Daarnaast	kan	wonen	op	de	begane	grond	
plaatsvinden, maar zal zich dan bij voorkeur aan de randen  van 
het plangebied concentreren; atelierwoningen en woon-werk 
eenheden zijn welkome aanvullingen op het openbare karakter 
van het publieke domein van Haarlem Schalkstad.

Door deze menging kruisen verschillende gebruikersgroepen 
elkaar en ontstaat een verlevendiging van het maaiveld en een 
dubbelgebruik van publieke ruimte.

De	 commerciële	 functies	 zijn	 met	 name	 geconcentreerd	 aan	
de nieuwe winkelstraat en het Marktplein. Alle commerciële 
verdiepingen hebben een hoogte van 4.5 meter per laag. De 
woonverdiepingen in de plint zijn ook 4,5m hoog.
De arcades in het gebied zijn 8 meter hoog en hebben een diepte 
van	5m.	De	plint	heeft	als	doel	om	een	continuïteit	op	maaiveld	te	
creëren zodat een eenduidig beeld ontstaat. 

Aan de arcade hebben de puien tot minimaal 7m hoogte een 
transparant uiterlijk. De puien dienen zorgvuldig ontworpen te 
worden	in	relatie	tot	de	gevels	en	kolommen.
 
Gevels

De gevels hebben in de regel een klassieke opbouw en vormen 
samenhangende	 composities	 waarbij	 ritmiek	 en	 tektoniek	
belangrijke waarden zijn. Aandacht gaat ook uit naar diepe neggen 
en heldere details.
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De gevels kenmerken zich door een massieve plint uitgevoerd 
in natuursteen. De winkel puien dienen met een hoogwaardig 
materiaal vormgegeven te worden.  De gevel krijgt een baksteen 
uitstraling. Er zal nauwkeurig en precies gestuurd worden op de 
kwaliteit van de gekozen baksteen oplossingen. Door materiaal 
beheersing kunnen afwijkingen geduid worden.

Bijzonder	gedetailleerde	hoge	entreepartijen	en	hoekoplossingen	
kunnen	het	beeld	extra	articuleren.

Materialisatie
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Schema	plattegrond	begane	grond

1a

5.3 Plint en puireglement

De	puien	zullen	getoetst	worden	aan	het	toekomstig	in	samenspraak	
met	alle	betrokken	partijen	op	te	stellen	Pui	reglement	Haarlem	
Schalkwijk. Daarnaast zijn de gemeentelijke Reclameverordening, 
de  Welstandsnota en de Horecaverordening van toepassing. De 
toetsing zal plaatsvinden door de verhuurder, de gebouwarchitect 
(indien deze niet zelf de architect is) en de Gemeente Haarlem  
(supervisor/ welstand).

We kiezen ervoor om de serie puien een uniform beeld mee te 
geven die door de gebouwarchitect ontworpen dient te worden

Het pui reglement moet nog opgesteld worden, maar om bij 
te dragen aan de kwaliteit van het winkelgebied zal het pui 
regelement	de	volgende	thema’s	bevatten;
•	 Ondergeschiktheid	van	de	reclame	t.o.v.	de	architectuur		
 en haar omgeving.
•	 Reclame	is	zeer	ingetogen.
•	 Belettering	binnen	reclamezone.
•	 Horizontale,	open	belettering.
•	 Vorm,	kleur,	afmeting	en	plaats	moet	passen	bij	het		 	
 uiterlijk v.h. gebouw.
•	 Geen	lichtbakken.
•	 Dwarsreclame;	uniek	en	beperkt	van	afmeting	en	aantal
•	 Zonwering	mogelijk:	binnen	pui	zone.
•	 Rolluiken	min.	70%	doorzicht.



..

 69

Referentie	arcades
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Referentie	zicht	op	marktplein	van	onder	de	arcade

Referentie	arcade	met	wandvorming	aan	het	pleinReferentie	arcade	met	wandvorming	aan	het	plein



..

 71

5.4 Wonen ( water, balkon, openbaar)

DOK architecten

DOK architecten

Plein wand
Voor de wand zijn we opzoek naar een heldere begeleiding van 
het	 plein	 waar	 de	 verschillende	 functionaliteiten	 van	 de	 gevel	
duidelijk in te herkennen zijn.

Plein wand
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Wonen aan het water
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binnentuin op plint

Wonen aan het water

De rand van het stadsdeelhart krijgt met de toevoeging van woningen 
een heel nieuw gezicht. Deze rand aan de Briandlaan wordt 
uitgesproken	vriendelijker	met	groen	en	een	breed	water	profiel.	De	
woningen dienen op maaiveld niveau al een duidelijk woonklimaat te 
articuleren.

Binnenhoven

De binnenhoven van de appartementencomplexen krijgen 
gemeenschappelijke groene buitenruimtes. Op plekken waar op 
de	begane	grond	en	de	verdieping	commerciële	of	andere	 functies	
zijn, komen deze groene buitenruimtes op de daken van winkels, 
parkeergarages	en	de	expeditie	hoven.	De	uitstraling	dient	vriendelijk	
te zijn en het gebruik gemeenschappelijk. Voor de zorg woningen 
dient een heldere verblijf en gebruik strategie ontwikkeld te worden 
van deze ruimte.

Daken

De	daken	liggen	duidelijk	in	het	zicht	vanuit	de	woningen	en	de	optie	
van groene daken dient onderzocht te worden.

Binnenhoven
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Rapp+Rapp architecten Caruso StJohn architects

DiederenDirrix architecten

woontypologieen

Entrees

Galfetti,	ceramique	Maastricht
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Setbacks/ dakopbouw

Setbacks
Het bouwblok kenmerkt zich door interessante hoogteverschillen in de 
dak-beëindigingen die een helder onderdeel zijn van de architectuur. 
Ze hoeven zich niet in materiaal te onderscheiden. De set- backs 
geven de mogelijkheid tot het creëren van mooie dakterrassen.

Entrees
Entrees	 dienen	 duidelijk	 hun	 functie	 te	 articuleren	 en	mogen	 een	
uitzondering zijn op de regelmaat.
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Balkontypologie

De	compositie	van	de	balkons	dient	ervoor	te	zorgen	dat	er	in	de	
gevels	 een	 fragmentering	 ontstaat.	 Dit	 kan	 zowel	 regelmatig	 of	
onregelmatig.	Belangrijk	is	de	positionering	van	de	balkons	in	het	
gevelvlak,	zowel	in	horizontaal	als	verticaal	vlak.	Het	is	essentieel	
dat	het	gewenste	gevelbeeld	in	de	uiteindelijke	gebruikerssituatie	
gehandhaafd	blijft	en	niet	wordt	verstoord	door	allerlei,	individuele	
toevoegingen. 

Dit kan gerealiseerd worden door royale buitenruimtes op 
een dusdanige manier te ontwerpen dat de toevoeging van 
de gebruiker op de achtergrond treedt. Om bovenstaande te 
realiseren zijn b.v. loggia’s vanuit stedenbouwkundig oogpunt 
wenselijk. Hierdoor ontstaat een gevelbeeld dat niet of nauwelijks 
wordt aangetast.

Indien voor vooruitstekende balkons wordt gekozen kunnen 
deze op diverse manieren gerealiseerd worden. De balkons zijn 
een aanleiding om het gevelbeeld te verrijken. Een monotoon 
gevelbeeld is niet de bedoeling, de balkons vormen een onderdeel 
van de gevel.

De mate van uitkraging kan variëren tussen 0m en 2,5m met in 
achtneming van bovenstaande.

Geurst & Schulze architecten



..

 77

materialisering garage

materialisering garage materialisering garage

5.5 Parkeren

Zijn exterieure uitstraling dient zich te conformeren  in ritme en 
materiaalgebruik met van de overige bouwdelen. 
Vanuit	 het	 interieur	 dient	 een	 duidelijke	 oriëntatie	 op	 het	 gebied	
mogelijk te zijn.
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