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Overzichtskaart Programma Binnenstad
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Druktebeeld kernwinkelgebied
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Drukste	punt!
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Conclusies Ecorys rapport (2008)

§ De noodzaak tot versterking van het kernwinkelgebied 
wordt nogmaals bevestigd en extra benadrukt. 

§ Aalmarktgebied het belangrijkste verbindend element 
tussen de winkelassen van het kernwinkelgebied.

§ Het Aalmarktgebied ligt op een prominente locatie in de 
stad en sluit redelijk goed aan op het A1-gebied (mits met 
de juiste massa en routing).

§ Een kans om een betere verbinding tussen de 
Haarlemmerstraat en de Breestraat te maken.
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Herijking Planconcept Aalmarkt (2009)

§ Minimaal programma 8000 m2 
§ 3 grote units (> 1000 m2)
§ 3 middelgrote units (ca. 500 m2)
§ Kleinere units (ca. 100 m2)

§ Toevoegen van “A1-winkels” 
§ Focus op eigentijdse fashion
§ Imposant en transparant maar met respect voor de historie
§ Volwaardige entrees aan Aalmarkt en Breestraat
§ Wonen op verdiepingen 
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Planvisie met nieuw winkelrondje
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Oude situatie Nieuwe Situatie
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Waaghoofdbrug
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Stedenbouwkundig plan (2011)
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Impressie Catharinasteeg
Stadsgehoorzaalblok
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Verwervingen

Eigendom 2010 Eigendom 2015
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Grondruil met Waagblok (2011)
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Eigendom 2012 Eigendom 2015

Verwervingen
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§ PvE (2011)
§ Breedte netto 6 m, voorkeur RCE < 6
§ Hellingspercentage 1:12, voorkeur 1:25
§ Doorvaarthoogte 1,50, voorkeur 1,75

§ Selectie Architect (2012)
§ Meervoudig onderhandse aanbesteding op basis van EMVI

§ Aanbesteding werk (2015)
§ Meervoudig onderhandse aanbesteding op basis van EMVI

§ Uitvoering werk (2016)
§ Gelijktijdige uitvoering met Catharinasteeg

Proces Catharinabrug



17

 
 
 
 

Wens 1 Ervaring met werkzaamheden van vergelijkbare projecten (max. 3 
referentieprojecten) 

Wens 2 Visie op het integreren van een functioneel ontwerp voor de brug in een 
cultuurhistorische omgeving 

Wens 3 Visie op het evenwicht tussen de begaanbaarheid en de doorvaarbaarheid van 
de brug 

Wens 4 Visie op het verkrijgen van draagvlak bij bevoegde instanties en 
belanghebbenden 

Wens 5 Visie op het binnen budget ontwerpen 

Wens 6 Visie op duurzaam ontwerpen 

Wens 7 Aandacht algemeen besteed aan kwaliteitsbeheersing en -borging 

Wens 8 Hoogte van de offerte 

 

Wensen gemeente / opdrachtgever
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Uitvoeringsfasering
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Doorvaarbaarheid uitvoering
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Impressie Catharinabrug
Aalmarktgebied


