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Revitalisering Spoorstraat- Koningsdriehoek

De komende jaren wordt er veel geïnvesteerd om de leefbaarheid van de Koningstraat – 
Koningsdwarsstraat en Spoorstraat te verbeteren. De straten krijgen een functieverande-

ring waarbij de karakters veranderen van winkel-horeca straten naar straten met overwegend 
stedelijk wonen. Winkelruimtes zullen worden getransformeerd naar woonruimte, slechte 
panden worden gesloopt en vervangen door nieuwe woningen. De openbare ruimte wordt 
opgeknapt, het stedelijk weefsel hersteld en het gebied krijgt een betere relatie met het Stads-
park dat in ontwikkeling is. Ook de dominante invloed van de coffeeshops op de gebruikers 
in het gebied wordt aangepakt. De vernieuwde straten bieden een mix van wonen, werk aan 
huis, kleine winkeltjes en bedrijfjes. Er komt een diversiteit aan woningen en prijscategorieën, 
koop en huur, appartementen en woningen met tuin. 
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Inleiding



6

Inspiratie

Als inspiratie voor de beeldkwaliteit en de stedenbouwkundige benadering is de historische 
context van voor de  2e wereldoorlog. Waar mogelijk worden ingrediënten van deze kwalitei-
ten opnieuw teruggebracht. Zo worden bouwblokken en rooilijnen hersteld, krijgt de openbare 
ruimte weer een heldere opbouw als stadsstraten met een rij-loper en stoepen. De nieuwe 
architectuur is geïnspireerd op panden die er vroeger gestaan hebben en kenmerkt zich door 
een royale verdiepingshoogte (hoger dan 3,20m op de begane grond, overwegend metsel-
werk, wanden zijn opgebouwd uit panden of gelede ensembles. De architectuur heeft een 
hoge mate van ornamentiek in metselwerk, daklijst, deuren, ramen, erkers en hekwerken. De 
ornamentiek van nu is geen letterlijke kopie van vroeger maar aangepast aan de bouwwijze 
van deze tijd. 
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Inspiratie: de kwaliteit van weleer
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1.  Transformatie van winkel en horeca naar woonfunctie. 
 Panden zijn aangekocht om de transformatie van winkel naar woonruimte 
 vorm te geven.
 
2. Particulieren worden gestimuleerd zelf hun vastgoed te verbeteren.

3.  Gevels worden verbeterd zodat de openbare ruimte weer waardigheid krijgt.

4.  Transformatie van de openbare ruimte.
 De straten krijgen een inrichting als stadsstraat met eenrichtingsverkeer, duidelijke  
 stoepen en parkeermogelijkheid aan een zijde van de straat.

Van winkelstraat naar aanloopstraat
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UPDATE LATEST 

DRAWING
tgl

new building

BUILDINGS GREEN AREAS STREET SCAPE PUBLIC SPACE

new public green renovated  commercial front new bridge

renovated  public space

new public parking 

new public link

new harbor waterfront

new park front

new residential street pro�le

renovated water front

new private green renovated building

renovated public building

demolished building
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Verkavelingsstudie
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Herstel van het stedelijk weefsel

Wie de historische context ziet van voor de oorlog ziet dat er grote gaten zijn gevallen in het 
stedenbouwkundig weefsel van de stad. Dat komt door geplande verkeersdoorbraken die zijn 
gestopt en sloop van panden die nooit zijn herbouwd. Bovendien zijn een aantal nieuwbouw 
projecten  minder passend in het stedelijk weefsel. 

Herstel stedelijk weefsel
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huidige situatie
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a. De historische continuïteit van de straatwand wordt hersteld van Koningsstraat naar  
 Prins Hendriklaan. Er wordt daarbij rekening gehouden met een verbinding tussen  
 de Oostslootstraat en de Prins Hendriklaan.

b. De straatwand aan het Stadspark en de kop van de Koningstraat wordt opnieuw   
 gemaakt, bestaande panden worden ingepast. 

c. Op de hoek van de Koningstraat en de Koningdwarsstraat worden twee kleine 
 bouwvolumes toegevoegd zodat de historische rooilijnen worden hersteld.  

d. Bij halter Bellevue wordt de rooilijn gemaakt richting het stadspark.
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1. Koningsdriehoek
2. Prins Hendriklaan

3. Prins Hendrik Kwartier
4. Halter Bellevue

5. Appartementen Julianaplein
6. Zusterflat

herstel weefsel

1
2
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pand aan de Prins Hendriklaan, later Politiebureau

Ensembles
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Ensembles

De wanden worden gevuld met ensembles; dat zijn stukken coherente architectuur die door 
een of meerdere architecten zijn vormgegeven. Door de verschillende ensembles naast 
elkaar, door afwisseling van gebouwvorm binnen de ensembles en door de menging van oude 
bebouwing, gereconstrueerde bebouwing en nieuwe bebouwing ontstaat een afwisselend 
straatbeeld. 
Binnen een ensemble is er sprake van een telbare en duidelijke verticale geleding van het 
volume.
Ook zijn er binnen een ensemble specifieke stedenbouwkundige opgaves benoemd. 
Bijvoorbeeld het inpassen van de doorgang naar de Oostslootstraat en het maken van de knik 
die aansluit op de wand van de Prins Hendriklaan.
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Opgetild woonpeil

De bebouwing aan het park ligt minimaal 1 en maximaal 2 meter boven straatpeil, hierdoor 
ontstaat een statig beeld aan het park, vergelijkbaar met de bestaande bebouwing aan de 
Prins Hendriklaan. De overige bebouwing ligt minimaal 40 cm boven straatpeil. 

Prins Hendriklaan

De woningen waren opgetild boven straatpeil. Voor de woning ligt de voortuin. Deze is afge-
scheiden van het trottoir door een rijk geornamenteerd hekwerk. De bebouwing varieert in 
hoogte en breedte. Allen hebben een duidelijke geleding van plint-middenstuk top. Op het 
einde van de straat zien we de bebouwing van de Kanaalgracht. De hoge verdiepingshoogte 
en de gevelornamentiek geven de bebouwing een stedelijke allure. 

In het noordelijk plangebied onderscheiden we de volgende ensembles:

Prins Hendriklaan
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a

b

c d

e
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Ensemble a (Oostslootstraat – Koningstraat) 
9 woningen/ 9 parkeerplaatsen op eigen terrein
 
Ensemble b (Koningstraat – Prins Hendriklaan)
17 woningen waarvan 7 appartementen/ 17 parkeerplaatsen op eigen terrein
 
Ensemble c (Prins Hendriklaan – Koningdwarsstraat)
7 eengezinswoningen (herenhuizen) aan de Prins Hendriklaan, 3 woningen aan de Koningdwarsstraat/16 
parkeerplaatsen op eigen terrein

Ensemble d (Koningdwarsstraat – Koningstraat)
2 woningen aan de Koningstraat, 2 woningen aan de Koningdwarsstraat

Ensemble e (Koningstraat – Hoogstraat)
3 woningen aan de Koningstraat, 6 parkeerplaatsen op eigen terrein, toegankelijk via de Hoogstraat
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Sloop van de panden Koningstraat 15 en 17. 
 
De knik in de Koningstraat/ Prins Hendriklaan wordt opgenomen in de gevel van de nieuwbouw.
Het profiel van de Oostslootstraat wordt zo smal als mogelijk gehouden. 
De benodigde parkeerplaatsen worden in een gezamenlijke parkeerkoffer gerealiseerd; de inrit is via 
de Koningstraat; door een achterpad is de parkeerkoffer toegankelijk vanaf de Oostslootstraat
De nieuwe hoekpanden aan de Oostslootstraat/ Prins Hendriklaan hebben dezelfde uitstraling/  materialiteit. 
De hoeken worden benadrukt.
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Ensemble a (Oostslootstraat – Koningstraat) 
9 woningen/ 9 parkeerplaatsen op eigen terrein
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bestaande situatie
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mogelijke uitwerking ensemble a
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De panden aan de Prins Hendriklaan en het Koningsplein krijgen een verhoogde begane grondvloer, zoals 
bij de bestaande bebouwing. 
Het hoekpand aan de Prins Hendriklaan wordt als landmark gezien en steekt uit qua hoogte tegenover de 
overige bebouwing.
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Ensemble b (Koningstraat – Prins Hendriklaan)
17 woningen waarvan 7 appartementen/ 17 parkeerplaatsen op eigen terrein
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De panden aan de Prins Hendriklaan en het Koningsplein krijgen een verhoogde begane grondvloer, zoals 
bij de bestaande bebouwing. 
De kapvorm van de noordelijke panden oriënteerd zich aan de bestaande bebouwing; de zuidelijke bebou-
wing neemt de kaprichting van de Plantsoenstraat op.
Aan de PHL wordt een inrit naar de parkeerkoffer toegevoegd.
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Ensemble c (Prins Hendriklaan – Koningdwarsstraat)
7 eengezinswoningen (herenhuizen) aan de Prins Hendriklaan, 
3 woningen aan de Koningdwarsstraat/16 parkeerplaatsen op eigen terrein
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De hoek Koningdwarsstraat/ Koningstraat wordt met een hoekgebouw gevuld.
De nieuwbouw heeft een adres aan de KDS en aan de Koningstraat.
De hoogte van de bebouwing is niet hoger dan het belendende bestaande gebouw Koningstraat 44 
Er wordt een knip gemaakt tussen de lage bebouwing aan de KDS en het hoekpand.
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Ensemble d (Koningdwarsstraat – Koningstraat)
2 woningen aan de Koningstraat, 2 woningen aan de Koningdwarsstraat
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De woningen krijgen een Carport aan de achterzijde welke toegankelijk is via de achterliggende  
Hoogstraat. De hoogte van de bebouwing oriënteerd zich aan de bestaande bebouwing.
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Ensemble e (Koningstraat – Hoogstraat)
3 woningen aan de Koningstraat, 6 parkeerplaatsen op eigen terrein, toegankelijk via 
de Hoogstraat

 



42

2 architecten
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B
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Verdeling noordelijk plangebied
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Materiaalgebruik:

1. De toegepaste materialen zijn hoogwaardig. Hoogwaardig wil zeggen dat ze mooier worden  
 naarmate ze ouder worden. Te denken valt aan metselwerk, natuursteen, koper, glas, 
 aluminium, etc

2. Een eigentijdse toepassing van natuurlijke materialen wordt gestimuleerd:
 Hollands metselwerk met houten kozijnen. De toon wordt bij voorkeur bepaald door metsel- 
    werk. Het kleuren palet van dit metselwerk is in aardse tonen.

3. Stucwerk is in combinatie met baksteen toegestaan als de baksteenoppervlakken 
 dominerend blijven. 
 
4. Naast een gebakken steen wordt het gebruik van natuursteen aangemoedigd. De plinten   
 van de gebouwen worden bij voorkeur in natuursteen uitgevoerd. 

5. Het kleurgebruik aan de buitenzijde van de woningen is terughoudend, de uitstraling wordt  
  vooral bepaald door de kleur en textuur van de toegepaste materialen: relatief monochroom en  
 niet te veel kleurverschillen binnen een vlak.

Koningsplein
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Beeldkwaliteit Stadshart
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6. Kozijnen en houtwerk hebben bij voorkeur de kleur van het materiaal. (transparant gelakt)

7. Poedercoaten en verven van metaal in hekken, railingen, trappen ed. steeds in een neutrale  
 toon (antraciet, standblauw, standgroen). 

8. Vanaf de straat zichtbare onderkanten van erkers, luifels of overstekken zijn afgewerkt in   
 stucwerk of gladde plaat zonder in het oog springende bevestigingspunten of afwerkdopjes.

9. Afgewezen wordt: gebruik van kunststoffen, kalkzandsteen, betonsteen/pan/plaat, houtwol  
 cement, vezelplaten of Heraklit, gebruik van betonnen metselstenen of gebroken betonnen  
 stenen.

Nijpels Koningstraat- Spoorstraat
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Architectuur:

1. De begane grond heeft een hoogte van minimaal 3,20 meter

2. Alle woningen hebben een duidelijke kapvorm/ beeindiging van het volume

3. Installaties zijn in het ontwerp geintegreerd. Hetzelfde geldt voor pijpen voor lucht af en aanvoer 

4. Duurzaamheidsvoorzieningen op of aan het gebouw, zoals zonnecollectoren, zonnepanelen,  
 warmtepompen en ventilatie- en aircosystemen, zijn vanaf het begin onderdeel van het ontwerp 
 proces en dienen integraal in vorm, materiaal en kleur te worden meegenomen in het ontwerp  
 van het gebouw.

5. De entrees van de gebouwen zijn zorgvuldig vorm gegeven; let op verlichtingsarmaturen brie 
 venbussen en bellentableaus

6. HWA’s en goten zijn onderdeel van het ontwerp.

Koningstraat
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Algemeen:

1. herstel stedelijk weefsel

2. opbouw in ensembles

3. binnen het ensemble zit een duidelijke verfijning en een kleinere 
    schaal maar geen optelling van individuele woningen; er is sprake van een eenheid   
    binnen het ensemble

4. ieder ensemble heeft een unieke positie in het stedenbouwkundig plan

5. statige woningen bij de Prins Hendriklaan en de kop van het plantsoen

6. voor de architectuur zijn de algemene beeldkwaliteitsregels van 
    toepassing: materiaalgebruik

zorgvuldig ontworpen entree partijen
zijwangen
dakkapellen
installaties
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