Harderwijk Drielanden

4270 m2 winkels
82 woningen
(waarvan 17 nog te
bouwen)
oplevering 2009

Stedenbouwkundige en programmatische uitgangspunten
Bij Harderwijk wordt de nieuwe wijk Drielanden ontwikkeld met ruim 4600 woningen. Op basis van het bestemmingsplan werd door ons in het centrumgebied een winkel- en wooncomplex van twee bouwblokken ontworpen. Aan
de zuidzijde van de Triasgracht is gekozen voor een concentratie van grotere
winkels met een overdekt laad- en loshof. Boven deze winkels liggen woningen
in 2 tot 4 lagen rondom een centrale daktuin. Aan de noordzijde zijn boven de
winkels aan het plein appartementen gerealiseerd. De 17 grondgebonden woningen zullen nog gebouwd gaan worden.
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Programma en architectuur
Op de begane grond is 4270 m2 winkelruimte gerealiseerd. Er is onder meer
een C1000, Blokker, Hema, DA drogist, Bart Smit, Primera winkel en horeca
gehuisvest. Het zuidelijke blok heeft naast winkels aan de straat een overdekte
passage voor het winkelend publiek. Deze passage wordt van daglicht voorzien door een grote glazen kap, waardoor het een prettige en lichte ruimte
wordt. Voor het laden en lossen is er een overdekt laad- en loshof aan de
oostzijde.
Door de koppen van de blokken hoger te maken ontstaat er een hoogteaccent
aan het plein. De bebouwing aan de gracht heeft een pandsgewijze verticale
geleding gekregen die past bij bebouwing aan een gracht.
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Woningen
Boven de winkels zijn 65 woningen gerealiseerd. Aan de noordzijde van de
Triasgracht zullen binnenkort ook nog 17 grondgebonden woningen gebouwd
worden. De gerealiseerde woningen varieren van appartementen van 78 m2 tot
maisonnetes van 130 m2 en zijn alleen bedoeld voor Harderwijkers.
De woningen op de eerste verdieping van het zuidelijke blok hebben een privébuitenruimte aan de gemeenschappelijke daktuin, waar zich ook de bergingen
bevinden. De woningen op de lagen daarboven en de woningen van het noordelijke blok hebben een eigen buitenruimte in de vorm een balkon.
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