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ambities DOKVAST



ambities DOKVAST

1. Instandhouding van het rijksmonument  

2. Behouden van maatschappelijke functies (kunst/
cultuur en sociaal ondernemerschap) 

3. Uitbreiden en versterken zakelijke en creatieve 
dienstverlening  

4. Toevoegen van gevarieerde woonfuncties 

5. Versterken van en verbinding binnen het 
Veemarktkwartier en omliggende wijken



In aansluiting op de gemeentelijke visies waaronder: op de economische ruimtelijke visie binnenstad 2017 en de update 
stedelijke ontwikkelingsstrategie wonen, door de gemeenteraad unaniem vastgesteld op 13 december 2021. 
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aantrekkingskracht van de buurt en de stad vergroten door…

kwalitatieve ambities



Metro-mix milieu
“een woon-werkgemeenschap die uitnodigt tot ontmoeten, wonen, werken, verblijven en uitwisselen, tussen bewoners, ondernemers, 

omwonenden én bezoekers met functiemenging als noodzakelijke voorwaarde”



binnenstedelijke metromix cultuurhistorische identiteit ontmoeten, verblijven en 
socialiseren



groene invulling van het terrein duurzame en toekomstbestendige 
gebouwen

mobiliteitsoplossingen



natuurinclusief, hittebestendig,  
en klimaatadaptief

met aandacht voor  
kunst en cultuur

(financieel) haalbaar



toekomstige realisatie ruimte rondom Duvelhok

ambities Duvelhof

?



midden-huur en vrije sector - empty 
nesters

midden-huur en vrije sector - 
urbane starters

sociaal - ouderen

doelgroepen wonen



70%20%
sociaal

10%

toebedeling wooneenheden  
conform gemeentelijke richtlijn

midden vrij



metro-mix aan functies naast wonen

werkruimte co-working / flexplekkenkantoorruimte



boutique hotel sportleisure / vrije tijd

metro-mix aan functies naast wonen



horeca levendige plintpassende detailhandel, bijv.  
bio-bakker

metro-mix aan functies naast wonen



revitalisatie rijksmonument Duvelhok

kwalitatieve ambities



werk en kantoorruimtes revitalisering sociaal



detailhandelcreatief avondhoreca met terras



tiny atelierhuisjes in tuin/ 
voorterrein

galerie en kunstroutemini-museum



participatie proces



participatieladder



concept invulling participatie ladder 

INFORMEREN RAADPLEGEN ADVISEREN CO-PRODUCEREN MEEBESLISSEN
metro-mix concept X
doelgroepen X X
20% sociaal, 10% midden en 70% vrije sector X
duurzame gebouwen X
revitalisatie Duvelhok X

nieuwe naam voor de ontwikkeling X X X X
nieuwe modellen ZECC X X X X

bestaande detailhandel in Duvelhok! X X
invulling typologie commercieel 'Dulvehof' (totaal 2500-3500m2) X X X
invulling detailhandel in toekomstige ontwikkeling ‘Duvelhof’ X X

invulling kunst en cultuur in en om het Duvelhok X X
avondhoreca / terras Duvelhok X X
akoestische maatregelen avondhoreca / terras Duvelhok X X X X
horeca in toekomstige ontwikkeling ‘Duvelhof’ (Duvelhok/Theehuis) X X

mobiliteitsconcept/ parkeren X X

keuze landschapsarchitect X X X X X
invulling/ gebruik buitenruimte semi-openbaar X X X X
invulling groene terreinen X X X



kwantitatieve uitgangspunten en 
wensen DOKVAST
bestaande situatie
• totale grondoppervlak is 5995m2 
• het Duvelhok is 1762m2 
• aantal huidige huurders in het Duvelhok is 17

uitgangspunten
• 100% verhuur 
• 20% sociaal, 10% midden en 70% vrije sector 
• hoogte n.t.b. 
• wooneenheden tussen de 50 en 120m2 

• totaal 2500 - 3500m2 commercieel 
• ca. 1000m2 tuin semi-openbaar n.t.b. 
• 500 - 1200m2 cultuur in en rondom het Duvelhok 
• detailhandel in het Duvelhok 
• detailhandel in Duvelhof 
• horeca in het Duvelhok 
• horeca in Duvelhof

• aantal wooneenheden n.t.b., wens: 125-150 
• aantal parkeerplaatsen in parkeerkelder n.t.b., wens: 80  
• horeca in het Duvelhok, wens: ca. 300m2 horeca + terras 
• horeca in het Duvelhof, wens: theehuis + alternatieve horeca voorziening

wensen



referentiebeelden



metro-mix milieu



menselijke maat



vergroening



1 | waarderen 2 | herstellen 3 | openen 4 | toevoegen 5 | verduurzamen

aanpak revitalisatie Duvelhok



aanpak transformatie

activeren revitaliseren realiseren

voorgebouw en duvelgang openstellen 
monument zichtbaar maken 
mogelijk met horeca & kunstroute 
zonder ingrijpende wijzigingen monument

revitalisatie Duvelhok, 
monument & tuin openen naar omgeving,  
opknappen & verduurzamen voor toekomst

Samen opzoek naar een nieuwe invulling 
van de omliggende ruimtes van het 
Duvelhof. Met het lege vel(d) als vertrekpunt

?



“leeg vel” als vertrekpunt 


