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DOCKSIDE 2.0 

Introductie 

Wonen in Alkmaar 

Wonen in Alkmaar is wonen in een lange traditie. 
Gesitueerd tegen het historisch centrum geeft 
Dockside 2.0 op eigentijdse wijze invulling aan 
deze traditie. Als tweede fase van het initiatief 
om de samenkomst van de Kwakelkade en 
Noordkade nieuw elan te geven is gezocht naar 
een ingetogen moderniteit welke zijn eigen 
expressie kent als verrijking van het huidige 
straatbeeld. Zowel in het ontwerp als in het 
programma is gezocht naar aansluiting bij een 
brede doelgroep die Alkmaar kent als gezellige 
thuisbasis waarin traditie en moderniteit 
samengaan.  

De combinatie van wonen aan het water, 
gecombineerd met wonen in de stad geeft 
Dockside 2.0 een gevoel van ruimtelijke 
urbaniteit. 

Schaalniveaus. 

Het Noordhollandsch Kanaal heeft niet alleen 
een logistieke functie, het is ook een element 
waaraan hoge belevingswaarde verbonden is. 
Immers is water een waardevol element in de 
woonomgeving, als gracht of singel.  
Omdat de maat en schaal ervan groter zijn dan 
die van een gracht of singel, is ook de massa van 
gebouwen die er langs staan hierop aangepast. 

Wonen in een dergelijke setting krijgt een 
passende invulling met de realisatie van 
Dockside 1.0 waarbij Dockside 2.0 een 
onmisbare schakel vormt tussen deze 
schaalniveaus. Een transitie tussen water en 
wonen en een passend esemble bij de schaal van 
het Noordhollandsch kanaal en haar uitlopers.  

Functies. 

In Dockside 2.0 worden twee- en drie-
kamerappartementen ontwikkeld met een 
grootte variërend van 55m2 tot 87m2. Dit 
gevarieerde aanbod van woningen is bedoeld om 
verschillende bewoners hier een woning te 
kunnen aanbieden, van jongeren, tot yuppen of 
ouderen die allen het comfort van een nieuwe 
woning dichtbij de stad weten te waarderen. 

Voor elke woning is een parkeerplaats in de 
garage aanwezig en op de begane grond komt 
een gezamenlijke fietsenberging, zodat men niet 
via een trap de fiets naar de kelder hoeft te 
manouvreren maar gewoon het gebouw in- en 
uit kan rijden. 



bron : Holland.com 

'Iets dat groot is zonder ook klein te zijn, is noch groot noch klein'. 
Aldo van Eijck





ANALYSE 

Locatie en Omgeving 

Dockside 2.0 Locatie 

Op de locatie waar ooit het Kwakelhuis stond, 
verrijst een woonplan met allure. Het project 
Dockside 1.0 vormde de start van een transitie 
aan de Noorderkade welke nu compleet wordt 
door de toevoeging van Dockside 2.0. 

Op loopafstand van de historische binnenstad 
van Alkmaar met vrij uitzicht over het 
Noordhollandsch Kanaal staat Dockside 2.0 op 
een top locatie. Even een stukje varen, een klein 
loopje naar een goed café of een ontspannen 
stadswandeling langs de Grote Kerk en de 
Waagtoren. Uitstapjes naar de natuur in 
stadsparken, het bos of het strand liggen ook 
vlakbij.   

Naast het ruime aanbod voor besteding van de 
vrije tijd is de locatie ook bijzonder goed 
gesitueerd als uitvalsbasis voor werk richting 
steden als Amsterdam of Haarlem, met de auto 
of openbaar vervoer. 

1. Waagtoren met de kaasmarkt

2. De Grote Kerk

3. Stadstrand De Kade

4. Alkmaar CS

5. Park Oosterhout



https://www.nieuwbouw-alkmaar.nl/project/10639/dockside/ 



ANALYSE 

Massa studie 

Inpassing in omgeving 

Vanuit de stedenbouwkundige massa is gezocht 
naar een heldere aansluiting op de omgeving. 
Dockside 2.0 is in haar vorm een voortzetting 
van het toekomstige Dockside, waarbij het 
lijnenspel van de massa en de connectie in het 
dakenlandschap de basis vormen.  

Daarnaast is er gezocht naar een eigen identiteit 
en comfort voor de toekomstige bewoners, 
geborgd in de massa. Een dakterras op het zuiden 
en een levendige connectie met het water aan de 
achterzijde. Dit om de kade kant niet alleen te 
versterken in haar openbare functie en de 
borging van sociale veiligheid maar ook in haar 
inherente kwaliteit voor het woonprogramma.  

De ontsluiting van het gebouw vind logischerwijs 
haar plek aan de Kwakelkade waarbij de entree 
van de parkeergarage een verbinding vormt in de 
ontsluiting van de volumes.  

Middels een overkraging vormt het gebouw een 
aantrekkelijke entree welke toegang geeft tot het 
achtergelegen plein aan de kade.



01. STEDENBOUWKUNDIGE MASSA

Uitgangspunt voor het ontwerp is de stedenbouwkunige massa

02. AANSLUITEN OP OMGEVING

Rekening gehouden met bezonning (terras op het zuiden) en 
orientatie naar het water 

03. AANLSUITEN OP BEBOUWING

De plint sluit aan op de lijnen van de toekomstige bebouwing 
(Dockside 1.0) en zoekt aansluiting  met de kade 

04. ONTSLUITING

De hoofentree wordt ontsloten via de kwakelkade.

De ingang parkeergarage bevindt zicht tussen de toekomstige 
nieuwbouw (Dockside 1.0) en Dockside 2.0 

05. DAKEN

Zoals Dockside is voorzien van groene daken op de lagere 
dakvalakken is het logische ook Dockside 2.0 te voorzien van een 
groen dak. Hierin zullen zonnepanelen opgenomen worden. 

Het lagere dakvlak is privé dakterras voor de appartementen 





ONTWERP 

Visie 

Het ontwerpvraagstuk voor Dockside 2.0 lag in 
het creëren van een eigen identiteit naast haar 
grotere broer. Het antwoord hebben we 
gevonden in een gelijke, doch afwijkende 
materialisatie met oog voor detail. In een 
lijnenspel wat de overeenkomsten accentueert 
en de eigen identiteit bevestigt. In een 
woonprogramma welke de kracht van de locatie 
ontsluit; de rust aan het water, de levendigheid 
aan de straat. De individualiteit van een eigen 
buitenruimte, het collectieve van een 
gemeenschappelijke daktuin en het publieke van 
een openbare kade welke beleving versterkt 
wordt door het gebouw. 



Sfeerbeeld Noorderkade, bron: Alkmaars Dagblad 



ONTWERP 

Referenties - materialisatie 

Binnen het ensemble wat de Dockside 
gebouwen hebben we ons vastgehouden aan 
eenzelfde taal in materialisatie. Door nuances in 
gebruik, vormgeving, compositie en kleur 
ontstaat een onderscheid en verrijking van het 
palet.  

Baksteen

Baksteen, één van de oudste bouwmaterialen ter 
wereld, geeft niet alleen de historische 
binnenstad allure, maar is ook de drager van het 
gevelbeeld van Dockside. 
Met dezelfde aandacht voor detail wordt het 
toegepast in een afwisselende  gelaagdheid. 
Penanten die naar voren springen wisselen 
muurvlakken af die terug liggend zijn gemetseld. 
De resulterende plastiek zorgt voor een 
veranderend lichtspel op ieder moment van de 
dag en een levendige uitstraling van de gevel.  

Glas

Glas dat tegenwoordig in grote afmetingen kan 
worden geproduceerd, neemt een belangrijk deel 
van de gevel in beslag, en geeft daaraan extra 
glans. 
Modern wonen speelt zich niet af achter kleine 
ramen met roedeverdeling zoals in de 
binnenstad, maar vraagt om licht, ruimte en 
uitzicht. 

De grote glasopeningen in Dockside 2.0 voorzien 
hier ruimschoots in, en daar is alle reden voor, 
want het gebouw staat vrij in de ruimte en heeft 
een alzijdige uitstraling met bijzondere aandacht 
voor de achtergelegen waterpartij. 

Beton

Beton heeft allang niet meer de onterechte 
reputatie van een saai en grauw materiaal. De 
toepassing van betonnen gevel elementen in 
samenspel met het metselwerk zorgt voor een 
diversiteit in textuur, emotie en beleving.  
De toepassing in meerdere kleuren binnen 
hetzelfde materiaal zorgt voor een verdere 
gelaagdheid in het ontwerp en de beleving van 
het gebouw.  



Dockside 1.0, Leuweenkamp Architecten 



ONTWERP 

Referenties - materialisatie 

BENTHEM CROUWEL ARCHITECTS, Prague SMAQ, Hannover KLEIHUES + KLEIHUES, Frankfurt am Main 



ONTWERP 

Gevel studie - materialisatie 



ONTWERP 



ONTWERP 



Situatie 

ONTWERP 



ONTWERP 

Plattegronden 



Plattegronden 

ONTWERP 



Plattegronden 

ONTWERP 



Plattegronden 

ONTWERP 



Doorsneden 

ONTWERP 



ONTWERP 

Gevelaanzichten 



Gevelaanzichten 

ONTWERP 



ONTWERP 

Schaduwstudie 
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SCHADUWSTUDIE 
schaal 





PROGRAMMA 

Wonen 

Programma 

Dockside 2.0 biedt ruimte voor 42 twee- en 
driekamerwoningen die over vijf bouwlagen zijn 
verdeeld. De bovenste verdieping is 
terugspringend uitgevoerd waardoor ruimte 
vrijkomt voor twee private terassen en een 
publieke daktuin. 

Zo is er niet alleen sprake van gelaagdheid in de 
gevel, maar ook van een gelede bouwmassa. De 
uitwerking van ieder woningtype is gedaan vanuit 
de gedachte iedere bewoner een eigen, 
individuele plek in het gebouw te geven met een 
eigen sfeer en karakter. Met daarbij bijzondere 
aandacht voor de kwaliteit welke volgt uit haar 
positionering in het gebouw, binnen de context 
van haar omgeving. Zo heeft elke woning de 
beschikking over een eigen buitenruimte. Ook 
zijn er woningen met een tuin aan het water, 
maar ook woningen met beschutte loggia's of 
juist uitkragende balkons.  

Gemiddeld kennen de woningen een metrage 
van 68 m2, welk metrage het grootste deel van 
de woningen opmaakt. Echter, de spreiding van 
56m2 tot 87m2 geeft een prettige mix in zowel 
aanbod als de daarmee beoogde doelgroep.  

Plattegronden 

Elke woonvorm krijgt een eigen sfeer en 
karakter. Waarbij de woonkamers van 
tussenwoningen voldoende diepte hebben om 
daarin een zithoek en eethoek te plaatsen.  

Bij hoekwoningen zijn deze functies niet achter 
elkaar maar naast elkaar geprojecteerd waarbij 
het balkon nu eens aan de zithoek is gelegen, dan 
weer aan de eetplek grenst. Bij een aantal 
woningtypes ligt de slaapkamer ook aan het 
balkon, maar er zijn ook woningtypes waar dit 
niet het geval is.Dit geeft aan hoe ruim de keuze 
aan woonvormen is. 

De alzijdigheid van het gebouw maakt tevens dat 
het uitzicht en de oriëntatie tussen woningen 
onderling, verschillend is. 

(Fiets)parkeren 

Er zijn 45 parkeerplaatsen voor bewoners en er 
is een gemeenschappelijke fietsenberging op de 
begane grond waarin ruimte is gereserveerd 
voor twee fietsen per appartement, waarbij geen 
vaste verdeling is gehanteerd. 



PROGRAMMA 

Appartementen 



Interieur voorbeeld, bron:  Anarchi + HFB 
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