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AAggeennddaa

1. Toelichting gunningsprocedure
2. Voorstellen Architect
3. Schetsplan
4. Planning en proces 
5. Rondvraag
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KKeennnniissmmaakkeenn

• Elbert Roest – Burgemeester Gemeente Bloemendaal 
• Wesley Somers - Ploegchef Brandweerkazerne Bennebroek 
• Marlon van Trigt – Projectleider Gemeente Bloemendaal
• Maartje Nuy – Architect Nuy van Noort
• Job Hoekstra – Projectleider Veiligheidsregio Kennemerland
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GGuunnnniinnggsspprroocceedduurree

Meervoudig onderhandse aanbesteding

Architect - Nuy van Noort

Constructeur - Pieters Bouwtechniek Haarlem

Installatie adviseur – Ingenieursbureau Nelissen 



studio Nuy van Noort

presentatie 2 december 2020

Nieuwbouw Post Bennebroek
7 maart 2019
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studio Nuy van Noort
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menselijke maat
MFC Renkum: gelaagdheid in gevelpatronen



TTiijjddeelliijjkkee  hhuuiissvveessttiinngg

maatwerk 
identiteit gebruikers in meubelwerk
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integraal ontwerp
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Een strategie voor Post Bennebroek

Een gebouw....

• passend bij wijk en cultuurhistorische omgeving

• dienstbaar en gastvrij

•  aansprekend en kostenbewust
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Een open en gastvrij gebouw
brandweer en buitendienst onder 1 dak: 1 gebouw - 1 gebaar
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nieuwbouw als verbindend element
tussen cultuur historische omgeving en woonwijk
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nieuwbouw als verbindend element
gebouw en terrein vormen één geheel
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omkadering terrein, in aansluiting op omgeving
harde zijde en zachte zijde
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duidelijke zonering terrein
gebouw en parkeren / oefen- en manoeuvreerterrein

parkeren / af- en aanrijden

oefenterrein
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huidig bouwvlak en parkeren

container

2 pakeer-
plaatsen

huidig gebouw
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tweede ingang: onderzoek nieuwe indeling parkeren straat

2345678910 1

container

2 parkeer-
plaatsen
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twee toegangen
hoofdingang voor uitruk en neventoegang voor flexibiliteit

2345678910 1

container

2 parkeer-
plaatsen
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Een dienstbare en gastvrije nieuwbouw
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Een huis in een huis voor de Brandweer
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Een baken in de wijk
open en gastvrij
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Een heldere zonering
scheiding functies: gebouw

2
.5

0
0

2
.5

0
0

2345678910 1



TTiijjddeelliijjkkee  hhuuiissvveessttiinngg

Een heldere zonering
overdekt - oefenterrein - parkeren
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overdekt deel
terrein

parkeren

oeftenterrein

buurtbus

fietsenstalling
containers

wrakken
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Begane grond: optimale dienstverlening
Efficiënte stromen bij uitruk, 1 stalling voor alle voertuigen
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Begane grond: optimale dienstverlening
bevelvoerderskamer eigen plek voor privacy
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Begane grond: optimale dienstverlening
buitendienst: samen onder 1 dak met eigen entree
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De huiskamer als het sociale hart
zicht op elkaar: contact en betrokkenheid
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eerste verdieping: huiskamer
huiskamer is een vrij indeelbare ruimte
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eerste verdieping: huiskamer
zicht op stalling, oefenterrein, wijk en kloostertuin
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Materialisering passend bij functie
stalling: robuust en stootvrij
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Materialisering passend bij functie
huiskamer: zacht en geborgen
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Een baken in de wijk
monolithische uitstraling met een zacht reliëf
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opzet gevels
aandacht voor privacy buren

B  R  A  N  D  W  E  E  RB  R  A  N  D  W  E  E  R

Noordgevel

Zuidgevel

Westgevel                                                    Oostgevel
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2.300+vl

balkon
aandacht voor privacy buren
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5.921+P

3.400+P

raamopening remise
aandacht voor privacy buren
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raamopening richting woningen
aandacht voor privacy buren
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raamopening richting woningen
aandacht voor privacy buren
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duurzaam exploiteren
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PPllaannnniinngg  eenn  pprroocceess

Ambitie
Identiteit

1

Project-
kaders 

2

Bepalen 
scope

3

Vastleggen kaders

Uitgangs-
punten

SO & VO 

4
DO 

5
TO

6

Prijs-
vorming

7

Bouwvoorb
ereiding

9
Realisatie

10

Vormgeven opgaveDefiniëren Realiseren opgave

Ingebruikname

Inhuizen

11
Vergunning

Keuren en 
testen

Contract. 
adviseurs

OntwerpfaseStrategiefase Bouwfase

Contracteren aannemer

2 december 2020
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PPllaannnniinngg  eenn  pprroocceess

SO & VO DO TO Prijsvorming Bouw-
voorbereiding Realisatie Inhuizen

Vergunning

November 
2020 –
januari 2021

Februari –
maart 2021

Augustus  –
oktober 
2021

Oktober –
december  
2021

Januari –
februari 
2022

Maart  –
december 
2022

Kerst 2022

Hier treden wij (weer) 
met u in overleg



TTiijjddeelliijjkkee  hhuuiissvveessttiinngg

RRoonnddvvrraaaagg

Vragen? We beantwoorden ze graag ☺




