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Project 
 
wooncomplex in de Tweede Haven van 
Scheveningen, aan de Dr. Lelykade. 
Het project bestaat uit een parkeerkelder een 
plint van 3 lagen kantoorruimten en daarboven 
6 appartementen en een penthouse variërend in 
grootte van 135 tot 178m2. 
 

Betrokkenpartijen 

opdrachtgevers: een samenwerking van Dakor 
vastgoed en Rederij Groen. 
architect: Eric Vreedenburgh – Archipelontwerpers, 
constructeur: Ingenieursbureau Broersma,
bouwfysisch: adviseur Santbergen,  
aannemer: BAM. 
ontwerp: 2007, opgeleverd: 2017 

Beknopte toelichting

Midden in het bouwplan van een grote 
ontwikkelaar stond aan de Dr. Lelykade een 
bouwvallig gebouw van ongeveer 20 x 20 meter 
te koop. Hier was vroeger het bekende 
Kaviaarhuis van Jacobus Toet in gevestigd. Het 
werd gekocht door Dakor en Rederij Groen en 
maakte hierdoor geen deel meer uit van de 
ontwikkeling van de ontwikkelaar. Hierdoor 
ontstond er in de planontwikkeling van dit 
middenstuk van de Dr. Lelykade ruimte voor 
differentiatie.
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In samenhang met omliggende architectuur

Het Kaviaarhuis omvat een parkeerkelder 
hierboven drie lagen kantoor en daar boven zes 
appartementen en een penthouse. Dit penthouse 
heeft een panoramisch zicht van ca negentien 
meter breed op de haven en terrassen op twee 
verdiepingen. Door in de voorgevel een verschil in 
materiaal aan te brengen en de bovenste 
verdiepingen te laten uitkragen ontstaat een 
cesuur in de massa. Het bovenste gedeelte wordt 
hierdoor autonoom en is qua volume en positie 
vergelijkbaar met de penthouses die 
Archipelontwerpers in het verleden boven op het 
pakhuis de Nautilus heeft gebouwd en recentelijk 
de appartementen in het project de 
Havenmeester. Hiermee wordt een ritmering van 
massa over de verschillende projecten heen aan 
de dr. Lelykade geïntroduceerd

De plattegrond zijn flexibel van opzet waardoor 
ze geschikt kunnen zijn voor zowel woningen als 
kantoor. Halverwege zijn twee woonlagen ook 
veranderd in twee kantoor lagen.
Het Kaviaarhuis is een stap in de ontwikkeling 
naar functie- en energie neutrale gebouwen. Het 
ontwerp dateert uit 2007 en heeft door de crisis 
een aantal jaren stilgelegen en is uiteindelijk in 
2017 gerealiseerd. 

Duurzaamheid werd door ons in deze 
ontwikkeling door ons als volgt gedefinieerd: een 
energiezuinig gebouw, aanpasbare functionaliteit, 
een bijdrage aan de transformatie van de haven, 
esthetiek refererend aan de specifieke locatie in 
de haven en vlak achter het strand.

2



3

Nadere toelichting

Een energiezuinig gebouw

Heel bewust is ervoor gekozen om het budget 
voor certificering rechtstreek in de kwaliteit van 
de uitvoering te stoppen en niet rapportages 
(deze opmerking zullen jullie ons waarschijnlijk 
niet in dank afnemen, maar de realiteit is dat 
iedereen weet wat je moet doen om een gebouw 
duurzamer te maken en dat dit in de aanloop 
extra kosten met zich meebrengt.
Daarnaast zijn er een aantal zaken die meetellen 
in de score die project ongebonden zijn (zoals 
bijv. de afstand van het project tot het openbaar 
vervoer - toevallig ligt deze bij het Kaviaarhuis 
binnen de 300 meter – en waar je bij het 
ontwerpen van een gebouw in een bestaande 
stad geen invloed op kan hebben).

Aanpasbare functionaliteit

In Nederland zijn de meeste gebouwen in de stad 
verdeeld in woningen en overige (bijvoorbeeld 
kantoren, bedrijfsruimte en maatschappelijk-
culturele functies enz.). Wij streven naar 
gebouwen die zowel woning (in vele vormen) als 
kantoor/bedrijfsruimte kunnen zijn. Dit betekent 
o.a. dat de leidinginfrastructuur zich makkelijk 
moet kunnen aanpassen en dat de plattegronden 
binnen een bepaalde zonering zich eenvoudig op 
verschillende manieren laten indelen. In dit 
project zijn, binnen de beperkingen open 
plattegronden voorgesteld waar zowel kantoren 
als woningen in getekend kunnen worden. Tijdens 
het proces zijn ook twee woonverdiepingen 
veranderd in kantoor verdiepingen. Voor ons was 
dat geen probleem echter juridisch 
(vergunning technisch) en financieel (wel of niet 
onder de BTW) praat je over verschillende g
escheiden trajecten).
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Transformatie van de haven

Reeds in 1994 kreeg Archipelontwerpers de 
opdracht om een massa studie voor de 
bebouwing aan de Dr. Lelykade te maken. Van de 
gemeente kregen we een aantal 
randvoorwaarden mee, waaronder natuurlijk een 
maximale bouwhoogte. Het resultaat hiervan zou 
een horizontale platte doos zijn. Wij stelde voor 
om de massa te verdelen op basis van een aantal 
eenvoudige spelregels waardoor er alternerend 
hoge en lage delen naast elkaar zouden 
ontstaan die als communicerende vaten aan 
elkaar gelinkt zouden worden. Eenvoudige regels 
als ‘een zonering van de massa in drie hoogtes’ en 
‘niet dezelfde hoogte bouwen als de buren’, zijn al 
voldoende om een diverse masse te laten 
genereren. Daarnaast een eenvoudige spelregel 
dat je niet hetzelfde volume maag neerzetten als 
je buurman. Het functioneert dus als 
communiceren vaten, als de een omhoog gaat 
moet de ander om laag, zodat de totaal qua 
volume hetzelfde blijft. De Dienst 
Stadsontwikkeling heeft deze regels verder 
juridisch uitgewerkt en hiermee werd het een 
integraal onderdeel van het nieuwe 
bestemmingplan.

Door in de haven de eerste stalen penthouses 
boven op oude pakhuizen te plaatsen, als 
alternatief voor sloop en nieuwbouw, kon 
langzaam het Luchtgebonden bouwen uitgerold 
worden. Tijdens dit transformatieproces werd het 
duidelijk dat de stedenbouwers van de politiek 
steeds minder ruimte voor regie kregen. 
Overgelaten aan willekeur en gefragmenteerde 
ontwikkelingen probeerde wij toen voor de haven 
een strategie te introduceren om de middelmaat 
van het monofunctionele ontwikkelen te 
omzeilen. Vanuit deze achtergrond 
introduceerde Archipelontwerpers in het 
verlengde van het Luchtgebonden bouwen de 
Stepping Stone Strategie. 

links: wooncomplex de Havenmeester, rechts: de Nautilus
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Met het opleveren van recente nieuwbouw-
projecten als de Havenmeester en het Kaviaarhuis 
die refereren aan de reeds eerder gerealiseerde 
projecten Nautilus, IJsvis en Harbor View wordt 
deze aanpak langzaam manifest. Stepping Stone 
Stedenbouw houdt in dat door verwantschap in 
detail, type en materiaal relatief kleine projecten 
in een omgeving, in de loop der tijd, een spel van 
verwijzingen gaan spelen en daarmee een stap 
voor stap een stedenbouwkundige samenhang 
aanbrengen over de bestaande structuur 
kunnen aanbrengen, zonder dat hier grote 
gebaren, sloop of een schaalvergroting voor 
nodig is. Het gaat niet om van tevoren ontwikkeld 
gesloten systeem, zoals een Lego spel, waar met 
inachtneming van de expliciete spelregels naar 
varianten moet worden gezocht. 

Het is eerder andersom. Doordat er verschillende 
overeenkomsten in diverse projecten ingebouwd 
worden en op een gegeven moment herkend 
worden komt een bepaald thema als patroon 
boven drijven. Dit thema dient vervolgens als 
basis voor nieuwe varianten.  In alle varianten 
zitten ook veel niet-thematische kenmerken, 
afwijkingen en specifieke oplossingen. Bij 
herhaling daarvan ontstaan weer sub thema’s. 
Door deze transformaties kunnen de thema’s 
evolueren en kan uiteindelijk een kleine 
architectonische ingreep tot een wezenlijk 
stedelijk crescendo leiden en daarmee een 
omgeving transformeren. De stalen penthouses 
die we voor in Scheveningse haven boven op 
de pakhuizen ontwierpen waren dit soort kleine 
incidenten. Met de realisatie van de nieuwbouw 
van Havenmeester en het Kaviaarhuis gaan de 
ingrepen resoneren. Dit is ook de achtergrond van 
de cesuur in de massa opbouw van het 
Kaviaarhuis. Door in de voorgevel het verschil 
tussen de zandkleurige steen en de glazen 
uitkraging aan te brengen wordt het bovenste 
gedeelte autonoom. Qua positie, volume en 
materiaal is het vergelijkbaar met de penthouses 
boven op de Nautilus en de stalen appartementen 
op de Havenmeester. Hiermee wordt een 
ritmering van massa aan de dr. Lelykade 
doorgezet in dit appartementengebouw
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Esthetiek

Dit gebouw staat in de haven vlak bij het strand. 
Voor ons was het van belang dat het gebouw in 
zijn materiaal en kleurstelling op deze situatie 
zou reageren. De basis is van een combinatie van 
lichtgrijs en geel baksteen waarin de kleur van het 
strand in terug komen. De speciale lengte van de 
stenen accentueren de horizontaliteit. Daarboven 
de beglaasde terrassen en heel belangrijk: ook de 
onderkant van de uitkragingen zijn met glas 
bekleed, waardoor het water mooi reflecteer in 
het gebouw. De buitentrap die onder en boven 
terras verbinden roepen de associaties met het 
onder en bovendek van een schip op. 

De zijgevels zijn met speciale witte tegels bekleed 
met een sinaasappel reliëf, waardoor het licht 
mooi reflecteert Al met al speelde de esthetiek 
van dit gebouw op deze plek een belangrijke rol 
en zijn er materialen gekozen die er over 30 jaar 
nog steeds goed uit zien en niet aangetast 
worden door de zoute lucht.
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Voorbeeld kantoorruimte Voorbeeld woonuimte
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