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1. Opgave

Aanleiding
Het huidige Havenkantoor voldoet niet meer aan de huidige normen en
bedrijfsvoering van de Havendienst. Op 23 september heeft de gemeenteraad
van Haarlem besloten een nieuw drijvend Havenkantoor te willen in het
Spaarne aan de Spaarndamseweg.
Dit nieuwe Havenkantoor zal het visitekaartje voor Haarlem moeten worden
vanaf zowel het water als de kade.
Het Havenkantoor biedt een servicegerichte dienstverlening voor gebruikers
van het Spaarne en de Haarlemse wateren. Daarnaast is het de uitvalsbasis
voor toezicht en handhaving op het water, zij dragen zorg voor een goede en
veilige doorstroom van water- en wegverkeer.

1. Opgave

Prijsvraag -> doelstellingen:
• het verkrijgen van aansprekende, haalbare, betaalbare en
toekomstbestendige schetsontwerpen voor een nieuw te bouwen drijvend
havenkantoor met boothuis, werkplaats en aanlegmogelijkheid voor
schepen, waarbij sprake is van maximale ontwerpkwaliteit,
• het bieden van zoveel mogelijk vrijheid aan de deelnemers om zoveel
mogelijk innovatieve voorstellen te verkrijgen,
• het bieden van kansen aan kleinere architectenbureaus en nieuwe generaties
ontwerpers,
• het selecteren van een schetsontwerp met de bedoeling dit plan in het
vervolg op de prijsvraag in gebruik te nemen eind 2023,
• het leveren van een bijdrage aan de Ontwikkelvisie,
• het genereren van draagvlak door het betrekken van burgers en andere
belanghebbenden.

1. Opgave

Locatie
De locatie betref het Spaarne, zijde Spaarndamseweg, hoek Werfstraat.

1. Opgave

Ambities opgave:
• Toekomstbestendige en energie neutrale huisvesting van een nieuw te
bouwen drijvend Havenkantoor met boothuis en werkplaats van hoge
architectonische kwaliteit.
• Een innovatief en creatief voorstel voor een drijvend en mogelijk
verplaatsbaar havenkantoor.
• Het gebouw is alzijdig, sluit aan op de structuur van het omringende
stedelijke weefsel en levert een positieve bijdrage de verblijfskwaliteit van de
kade langs het Spaarne.
• Een boothuis met werkplaats maakt deel uit van de opgave, evenals een voor
de aanlopende schepen makkelijk bereikbare en goed zichtbare mogelijkheid
om aan te leggen in de directe nabijheid van het nieuw havenkantoor.
• Het ontwerp is realistisch, haalbaar en betaalbaar en sluit aan op de
gemeentelijke visie op het gebied van duurzaamheid.

1. Opgave

Programma
Het nieuwe Havenkantoor heeft vijf kernfuncties en beschikt hiernaast over
verschillende faciliteiten. De kernfuncties zijn:
1. Meldkamer Nautisch Verkeersleider en/of bedienruimte(n) centrale
bediening bruggen op afstand.
2. Back office (kantoor).
3. Front office (balie).
4. Uitvalsbasis Nautische Handhaving.
5. Boothuis.
Bijlage: Programma van eisen havenkantoor en bediening bruggen, 27 oktober 2021

1. Opgave

Gebouw, boothuis en aanlegmogelijkheid
• De indicatieve omvang van het gebouw ligt tussen de 400-425 m2 BVO
(exclusief boothuis).
• De maximale bouwhoogte is vrij.
• Het gebouw is verplaatsbaar en heeft hierdoor een maximale breedte van
10 meter.
• Het al dan niet integreren van het boothuis in het gebouw van het
havenkantoor maakt deel uit van de opgave. Het boothuis bevat ruimte
voor een afsluitbare stalling van zes hybride boten en een kleine
werkplaats.
• De aanlegmogelijkheid nabij het Havenkantoor is met name bedoeld voor
de pleziervaart. Schepen dienen zich bij het Havenkantoor aan te melden
voor een ligplaats. Aanmelding is digitaal mogelijk, maar hiernaast wil de
Havendienst de mogelijkheid voor fysieke aanmelding graag behouden.
Bijlage: Programma van eisen havenkantoor en bediening bruggen, 27 oktober 2021

2. Stedenbouwkundige context

Beoogde locatie
De projectlocatie is in bezit van de gemeente Haarlem en ligt op het
Spaarne, langs de Spaarndamseweg in Haarlem-Noord.

2. Stedenbouwkundige context

Ontwikkelvisie Spaarndamseweg
De visie richt zich op vier pijlers. Voor het Havenkantoor is met name
de eerste pijler van belang:
1. Het Spaarne als centrale landschapsstructuur van de stad
Het Spaarne ontwikkelt zich van achterkant tot aantrekkelijke centrale
ruimte in de stad. Langs het Spaarne komt met bebouwing en
buitenruimte meer kwaliteit, activiteit en levendigheid.
Bijlage: Ontwikkelvisie Spaarndamseweg, p. 27

2. Stedenbouwkundige context

Over deelgebied Oevers wordt het volgende geschreven:
Om de potentie van het Spaarne als centrale landschapsstructuur in de stad
beter te benutten, wordt de Spaarndamseweg op termijn getransformeerd tot
Spaarneboulevard: een prettige, groene verblijfskade met grote ruimtelijke
kwaliteit. Dit vraagt meer ruimte voor voetgangers, fietsers
(tweerichtingenfietspad aan waterzijde), meer groen en een hoge kwaliteit van
verhardingsmaterialen en meubilair. Ook moeten er voldoende
oversteekmogelijkheden zijn. Waar de kade smal is, wordt onderzocht of boven
het water extra verblijfsruimte gemaakt kan worden.
De hele Spaarndamseweg van Prinsenbrug tot Schoterbrug wordt één sterke
eenheid, waarbinnen de zuid-noord zonering - van binnenstad naar
buitengebied - voelbaar is.
Bijlage: Ontwikkelvisie Spaarndamseweg, p. 40

2. Stedenbouwkundige context

Stedenbouwkundige uitgangspunten voor het ontwerp van het Havenkantoor
1. Als locatie voor het drijvende gebouw geldt voorlopig dat deze komt te liggen
op minimaal 100 meter ten zuiden van de beoogde fiets/voetbrug die in het
verlengde van de Paul Krugerkade over het Spaarne is gedacht. Het gebouw
ligt ten noorden van de noordelijke rooilijn van de Werfstaat zodat het geen
belemmering vormt van het zicht vanuit de Werfstraat op het Spaarne.
2. Het drijvende gebouw is een duidelijk herkenningspunt (schakel) in de route
van binnenstad naar buitengebied en visa versa, zowel vanaf het water als de
wal.
3. Het gebouw levert een positieve bijdrage aan de verblijfskwaliteit van de
kade langs de Spaarndamseweg en het vergroot de levendigheid op en aan
de kade.

2. Stedenbouwkundige context

Stedenbouwkundige uitgangspunten voor het ontwerp van het Havenkantoor
4. Het gebouw vormt geen wand tussen kade en water, maar laat de
zichtbaarheid van het water vanaf de Spaarndamseweg en de
tegenovergelegen bebouwing zo veel mogelijk intact.
5. Het gebouw is alzijdig; vanuit alle kanten bezien hebben de gevels voldoende
openingen en kwaliteit. Het gebouw is niet introvert.
6. Het gebouw, de toegang tot het gebouw of activiteiten rondom het gebouw
vormen geen belemmering/obstakel op de kade. Geen hekwerken op de kade
of ter afsluiting van een eventuele aanlegsteiger.

3. Duurzaamheid

Duurzaamheid
In 2030 wil Haarlem klimaatneutraal zijn, per 2040 aardgasvrij en
circulair, en in 2050 moet de openbare ruimte zo zijn ingericht dat deze
klimaatbestendig is. Het nieuwe Havenkantoor moet hier een bijdrage
aan leveren. Op dit moment zijn de duurzaamheidsuitgangspunten voor
bouwprojecten verwoord in diverse beleidsstukken. In de richtlijn
Duurzaam bouwen in Haarlem zijn op concrete wijze randvoorwaarden
en doeleinden geformuleerd.
Bijlagen:
Richtlijn Duurzaam Bouwen in Haarlem, 30 september 2019
Omgevingsvisie Haarlem, 19 mei 2021 (zie p. 46 en 47)

3. Duurzaamheid

Duurzaamheid
De minimumeis voor het ontwerp van het Nieuwe Havenkantoor is dat
deze voldoet aan de omschreven randvoorwaarden. De meerwaarde in
duurzaamheid moet tot uitdrukking komen in hoe wordt voldaan aan de
geformuleerde doeleinden uit de richtlijn.
De concept Omgevingsvisie dient als inspiratie voor de meerwaarde in
duurzaamheid.
Gevraagd wordt om aandacht voor:
- Materiaalgebruik in relatie tot onderhoud (wanneer moeten
materialen worden vervangen of onderhouden).
- Uitbreidbaarheid en flexibiliteit met het oog op de toekomst
(modulariteit), zonder dat grote sloopwerkzaamheden hoeven plaats
te vinden.

4. Procedure eerste ronde
Deelname
> architecten: Architectenregister + KvK
> hoofdinzender
> evt. derden: let op: géén onlosmakelijk deel ‘team’ mbt vervolgopdracht
Planning
12 november
16 november
30 november

7 december
15 december
23 december

Sluiting vragenronde
> steeds zoveel mogelijk direct antwoord op de webpagina
Publicatie Nota van Inlichtingen
Sluiting inzendtermijn, 12.00 (middag)
1. Visie in tekst en beeld
> visie op de opgave + toelichting
> verduidelijking concept (referentiebeelden en schema’s)
> NB: géén ontwerpvoorstellen
> NB: toelichten referentiebeelden (&pm auteursrecht)
> 2 pagina A3 (formaten tekst en beeld)
2. Formulier eigen verklaring
> download website
> website
> NB: ondertekening hoofdinzender
Toetsing technische commissie
Beoordeling
Uiterlijk bekendmaking resultaat eerste ronde

4. Procedure tweede ronde
Deelname
Planning
11 januari
Daarna

begin maart (ovb)

eind maart/
begin april (ovb)

3 geselecteerde architecten, op uitnodiging
> nadere informatie opgave en planning
> evt algemene & individuele aanbevelingen jury
Startbijeenkomst met deelnemers
Vragenronde
Nota van Inlichtingen
Consultatieronde
Sluiting inzendtermijn
1. Structuurontwerp
2. Toelichting
3. Projectraming SSK
4. Samenvatting en afbeelding
5. Formulier Eigen verklaring
Toetsing
Tentoonstelling / reacties
Beoordeling / presentatie aan de jury
Bekendmaking resultaat aan de jury
> Juryrapport na afloop van de gehele procedure

Vragen?

