
 

 
 
 
 
 
Van: Wijkraad Rozenprieel 
 
Aan: de leden van de commissie Ontwikkeling 
 
Afschrift: de leden van de Haarlemse gemeenteraad, College van B&W 
 
 
 
 
Betreft: verzoek te kiezen voor nadere uitwerking van voorkeursvariant “Koningshof” 
 
 
 
 
 
 
 

Haarlem, 18 juni 2014, 
 
 
Geachte leden, 
 
In aanvulling op onze brief van 27 februari, willen wij u graag, mede ook naar 
aanleiding van de brief van wethouder Cassee van 11 juni, vragen in uw 
Commissievergadering van aanstaande donderdag te kiezen voor sloop van het 
huidige gebouw Koningstein, en vervolgens voor de nieuwe invulling, in plaats van 
“Spaarneplaats”, te besluiten voor een nadere uitwerking vanuit het breed gedragen 
maatschappelijk initiatief “Koningshof”. 
 
Allereerst geven wij, net als het college, de voorkeur aan sloop en nieuwbouw boven 
herstemming. Sloop geeft ons inziens veel meer ruimte voor kwaliteit, groen en 
ontsluiting. Wij zijn er van overtuigd dat sloop-nieuwbouw veel betere mogelijkheden 
biedt voor het creëren van kwaliteit op deze markante plek. 
  
Voor de nieuwe invulling heeft de wijkraad Rozenprieel, samen met de 
klankbordgroep, een stellige en goed onderbouwde voorkeur voor de 
uitwerkingsvariant Koningshof (zie bijlage Jelles, et al.). Koningshof is in 
samenspraak met de wijk en omwonenden ontwikkeld, en wordt breed gedragen. 
Bovenal is Koningshof primair ontwikkeld vanuit stedebouwkundige kwaliteit. 
Koningshof sluit naar onze mening beter aan bij de schaal van onze wijk, behoudt de 
vurig gewenste verbinding van de achterliggende wijk met het Spaarne, en is 



praktisch veel beter inpasbaar, onder andere met betrekking tot verkeer, parkeren en 
ontsluiting. Ook blijft in Koningshof het schaarse bestaande groen met oude bomen 
behouden, en komt het plan tegemoet aan de uitdrukkelijke wens van de Hannie 
Schaft school voor een ruime bereikbaarheid vanaf het Spaarne. 
 
Daarbij kan Koningshof weldegelijk een positieve residuele financiële opbrengst uit 
verkoop voor de gemeente genereren. In bijgevoegd onafhankelijk onderzoek door 
Scope, eind vorig jaar in onze opdracht uitgevoerd en bij de gemeente bekend, wordt 
geconcludeerd dat deze opbrengst ongeveer euro 1,4 miljoen is, ofwel euro 825.000 
na aftrek van de sloopkosten, wat boven de boekwaarde is. 
 
Inderdaad zal Koningshof een lagere financiële opbrengst hebben dan Spaarneplaats. 
In essentie schetst Koningshof een aanzienlijk kleiner bouwvolume langs het Spaarne: 
ruwweg 3 verdiepingen lager, en met bredere doorgangen. Toch is het verschil in 
residuele opbrengst maar beperkt tot enkele tonnen, met name omdat Spaarneplaats 
veel complexer, en dus duurder, is om te bouwen – bijvoorbeeld om het ondergronds 
parkeren op te lossen voor zoveel meer auto’s. Ook drukt dergelijke hoogbouw aan 
het Spaarne de waarde van de daarachter te bouwen woningen, wat de opbrengsten 
van Spaarneplaats verlaagt. 
 
Daar tegenover staat bovendien ferm dat Koningshof vanuit het oogpunt van 
stedebouwkundige kwaliteit, leefomgeving en maatschappelijk draagvlak een 
aanzienlijk hogere waarde heeft. Koningshof zal dan ook soepeler en sneller kunnen 
worden ontwikkeld, en ook daaraan hechten wij. Daarbij geeft het globale plan 
Koningshof een bandbreedte aan in bouwoppervlak, waarmee ook de opbrengst nog 
enigzins zou kunnen worden verhoogd. 
 
De voorliggende beslissing zal voor decennia het straatbeeld bepalen. Laten we nu 
niet omwille van een relatief geringe meerwaarde opnieuw een massale kolos in het 
Rozenprieel willen zetten. Wij betwijfelen dat op basis van Spaarneplaats een 
kwalitatief voldoende goede uitwerking kan ontstaan. Dat geldt zolang Spaarneplaats 
een uitgangspunt blijft. We kunnen op deze locatie samen kwalitatieve winst maken, 
zonder dat de gemeente er financieel bij inschiet. Koningshof heeft hiervoor alle 
potentie. 
 
De wijkraad en klankbordgroep kiezen voor kwaliteit, groen en leefbaarheid. Wij 
vragen de Commissie dit ook te doen, door te besluiten voor het globale plan 
Koningshof als enig uitgangspunt voor de herontwikkeling van de locatie 
Koningstein. Wij zijn daarbij dan desgewenst bereid constructief mee te werken aan 
optimalisering in de nadere uitwerking van het voorliggende plan Koningshof, 
zodanig dat het uiteindelijke plan tenminste een positieve residuele opbrengst voor de 
gemeente kan genereren, gegeven de nu bekende kosten voor het bouwrijp maken. 
Wij stellen dan voor om een nieuwe adviesgroep te vormen, die de ruimtelijke 
kwaliteit bewaakt, en die op basis van transparantie en vertrouwen, constructief en 
vlot tot een kwalitatief én kwantifatief goede nadere uitwerking van Koningshof 
komt. Wij, en op onze voorspraak nog enkele leden, nemen dan zitting in deze 
adviesgroep. 
 
In de hoop op een dergelijke nieuwe impuls op het pad van positieve ontwikkelingen 
waarop het Rozenprieel al enige tijd zit verblijven wij, 



  
Met de meeste hoogachting en een vriendelijke groet, 
 
Namens wijkraad Rozenprieel, 
 
 
 
 
 
 
Maarten Pieter Schinkel 
Voorzitter 
 
Bijlagen: 

- Nynke Jelles, Peter de Ruyter, Hans Peter Föllmi, “Herontwikkeling 
Koningstein – EO – Koningshof: Een breed gedragen initiatief” van 1 
December 2013 

- Rapport Scope, “De Koningshof: Quickscan van de financiële haalbaarheid” 
van 16 december 2013 
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Dit boekje heeft als doel het gesprek over kwaliteit in de 

stad, en specifiek voor deze plek, gaande te houden en 

partijen dichter bij elkaar te brengen. Ons voorstel is een 

visie op de opgave en vooral geen totaal uitgewerkt, ar-

chitectonisch plan. De visie is breed gedragen, ruimtelijk 

inpasbaar en een proefverkaveling wijst uit dat het een 

substantiële grondopbrengst kan genereren. 

Aan de hand van duidelijke randvoorwaarden, maar met 

behoud van flexibiliteit, is het aan de goede ontwerpers 

om deze beschadigde plek in het Rozenprieel te repare-

ren. Dit kan door een (cpo) prijsvraag uit te schrijven of 

ontwerpers, cpo’s en ontwikkelaars te faciliteren in hun 

zoektocht naar een optimale invulling. Een wijzigings-

bevoegdheid in het bestemmingsplan is dan voldoende. 

Maximale bouwmogelijkheden nu in het bestemmingsplan 

vast te leggen zet een streep door deze open werkwijze. 

Al enkele jaren worden er levendige gesprekken en 

discussies gevoerd over de toekomstige invulling van 

Koningstein e.o. na het vertrek van de gemeenteamb-

tenaren. Het gesprek is in een stroomversnelling geko-

men door de actualisatieplicht van het bestemmingsplan 

Rozenprieel. Daarbij wordt gesproken over een conser-

verend en consoliderend bestemmingsplan, met behoud 

van bouwmogelijkheden. De 7-laagse bebouwing vóór 

Koningstein (en behoud van Koningstein)  zou dus uit-

gangspunt moeten zijn, omdat anders sprake zou zijn van 

kapitaalvernietiging. De studies van de gemeente gaan 

dan ook uit van maximalisatie van het programma, met 

alle nadelige gevolgen van dien. 

Volgens ons zou de gemeente één pet af moeten zetten, 

en zich slechts moeten richten op de ruimtelijke kwaliteit 

van de stad, zoals omschreven in haar Gouden Regels.

A A N L E I D I N G
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Het programma in en rond Koningstein: 

8 bouwlagen á 670 m2   5.500 m2 BVO

50 p.p. op maaiveld eigen terrein

De kantoortoren Koningstein is een markant ge-

bouw in het Rozenprieel. Momenteel staat het 

gebouw leeg. 

Vooralsnog wordt er door de verschillende par-

tijen, waaronder de gemeente Haarlem, vanuit 

gegaan dat het gebouw in haar huidige vorm zal 

verdwijnen. Dit is dus verder uitgangspunt voor de 

herontwikkeling van het gebied, alhoewel (deels) 

behoud van het gebouw aan de duurzaamheids-

principes van de Gouden Regels zou voldoen.

B E S T A A N D E - S I T U A T I E
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vanaf zuiden
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Het bestemmingsplan Rozenprieel 2003 gaat uit 

van aaneengesloten bebouwing tot 21 meter vóór 

Koningstein. Naar aanleiding van het ontwerp 

bestemmingsplan zijn in 2003 vragen gesteld over 

de bouwmassa, onder anderen door de Provincie 

Noord-Holland. 

De argumentatie van de gemeente Haarlem voor 

een dergelijk front was: 

- aansluiten op de (toen nog te bouwen) hoge be-

bouwing van Europan;

- door hoge bebouwing zou het dominante effect 

van  Koningstein terugdringen. 

Het bestemmingsplan is stedenbouwkundig niet 

overtuigend en sluit niet aan op de structuur en 

schaal van de wijk. Ook gezien vanuit het totale 

Spaarnefront is de invulling niet in verhouding. 

Globaal programma: 

Spaarne-front:

7 bouwlagen    2.700 m2 BVO

Koningstein: 

8 bouwlagen á 670 m2   5.000 m2 BVO

Totaal 7.700 m2

(de gemeente gaat uit van ca. 10.000 m2, de 

theoritische bouwmogelijkheid van het vigerende 

bestemmingsplan) 

 

bestaand: 50 p.p. op maaiveld eigen terrein

B E S T E M M I N G S P L A N - 2 0 0 3

12



13

vanaf zuiden



14

vanaf Spaarne



15

vanaf wijk



Hoofdopgave is een goed ingepast plan dat de 

oude wond herstelt en kwaliteit toevoegt aan het 

Rozenprieel. Gebouwen, parkeren en openbare 

ruimte zijn één ontwerpopgave. Een zorgvuldige 

aansluiting op de wijk, én inpassing in het grotere 

Spaarnefront spreekt daarbij voor zich. De bijzon-

dere ligging aan het Spaarne en zichtlijnen van en 

naar de locatie zijn aanknopingspunten voor het 

ontwerp. De locatie is geschikt voor wonen, maar 

ook voor een gemengd programma.  

Het gemeentelijk beleid, o.a. de Gouden Regels 

en de Pilot Kavelwinkel voor CPO, bieden prima 

aanknopingspunten voor een passend plan. De 

gemeente zou, aan de hand haar beleid en een 

heldere visie kunnen sturen op een vernieuwend, 

breed gedragen plan. 

Van belang: 

- Openbare ruimte als drager van het plan;

- Continuïteit van routes, bestaande (doodlopen-

de) routes koppelen aan nieuwe;

- Plan maakt van versnipperd gebied een geheel;

- Bebouwing in relatie tot (de schaal van) de wijk;

- Goede inpassing in het totale Spaarnefront;

- Voordeuren aan de straat;

- De route naar de wijk ruim en vriendelijk;

- Compacte stedelijkheid, goede hoekoplossingen;

- Plan één geheel, geen tweedeling;

- Aandacht voor groen: bestaande bomen, voortui-

nen, groen pleintje, begroeiing, hagen;

- Relatie tot het Spaarne vanuit de wijk;

- Parkeermogelijkheden bepaalt mede het volume;

- Combineren van P-entree naar Europan;

– Afstemming met Ymere/Europan.

V I S I E - I N I T I A T I E F G R O E P
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V O O R S T E L - I N I T I A T I E F G R O E P

Globaal programma voorbeeldverkaveling: 

Bebouwing langs Spaarne en hoekbebouwing

3-4  bouwlagen  

Bebouwing wijk-kant

2-3 lagen   

Aan het Spaarne kunnen zowel gezinswoningen, 

appartementen komen, gecombineerd met andere 

functies op de begane grond. Er is in de globale 

berekeningen uitgegaan van ca. 23 woningen. Het 

programma is mede afhankelijk van het aantal te 

realiseren parkeerplaatsen onder de binnentuin. 

Aan de hand van maquettestudies lijkt een volume 

met 4 lagen aan het Spaarne, (evt. een hoger 

poortgebouw naast Europan), samen met 3-laagse 

bebouwing in het achtergebied, een evenwichtige 

invulling is voor deze plek te zijn. Eensgezinswo-

ningen kunnen kleine voortuinen en een gemeen-

schappelijk binnenterrein krijgen, en dus een (cpo) 

hofje vormen met de bebouwing aan het Spaarne. 

Het volume levert volgens globale berekeningen 

een aanzienlijke grondopbrengst op. In de globale 

kosten-berekeningen is uitgegaan van hoogwaar-

dige (dus dure) openbare ruimte voor het volle-

dige perceel, inclusief groen plein en hoogte-over-

bruggingen. Ook is uitgegaan van vrijwel volledig 

ondergronds parkeren met daarop een hoogwaar-

dig ingerichte binnentuin. 
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vanaf wijk





Kern van de initiatiefgroep wordt gevormd door 

Nynke Jelles, Peter de Ruyter en Hans Peter Föllmi. 

Gedurende het proces hebben vele Haarlemse pro-

fessionals hun input gegeven, waarvoor dank! 
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1  Inleiding 
 
 
Het gebouw Koningstein en omgeving aan het Zuider Buiten Spaarne in Haarlem zal binnenkort vrij 
komen voor herontwikkeling. Op eigen initiatief hebben stedenbouwkundige Nynke Jelles en 
landschapsarchitect Peter de Ruyter, in samenwerking met een brede groep betrokkenen, een visie 
ontwikkeld op een wenselijke herontwikkeling van het terrein en zijn omgeving. De Wijkraad 
Rozenprieel heeft Scope verzocht de financiële haalbaarheid van dit plan, “De Koningshof”, te 
onderzoeken. 
 
Er is uitgegaan van de volgende informatie: 

• schetsen en een globaal programma van het plan  

• overleg met Nynke Jelles (per mail en telefonisch) 

• uitgangspunten gesteld door Maarten Pieter Schinkel d.d. 21 november 2013 (per mail ) 

• uitgangspunten gesteld door Nynke Jelles d.d. 27 november 2013 (per mail) 
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2  Uitgangspunten  
 
Het plan voorziet in appartementen en grondgebonden woningen, eventueel gecombineerd met 
maatschappelijke of commerciële functies (praktijkruimte, atelier) in de plint van het 
appartementencomplex. 
 
Aan de zijde van het Spaarne is een 3 tot 4-laagse bebouwing ( 1750 m2 bvo) gesitueerd voor 
appartementen of stadswoningen. Daarachter kunnen 7 tot 8 eengezinswoningen worden gerealiseerd. 
Er is uitgegaan van 23, half verdiepte, parkeerplaatsen onder een dek op het binnenterrein. 
  
 
2.1 Grondkosten 
 
De aankoopsom van het bestaande terrein is residueel bepaald. Dat wil zeggen dat de aankoopsom het 
resultaat is van de totale opbrengsten minus de investeringskosten. De berekening geeft dus weer wat 
de maximale aankoopsom is voor het bestaande terrein. 
 
Het plan gaat uit van een ontwikkelterrein van 2800 m2 incl. openbare ruimtes achter het bestaande 
bouwblok. De sloop van het bestaande gebouw, eventuele grondsanering en bouwrijp maken zijn niet 
opgenomen in de investeringskosten. Uitgangspunt is dat het terrein bouwrijp wordt aangeleverd. 
 
 
2.2 Bouwkosten 
 
De bouwkosten zijn gebaseerd op referentieprojecten. Voor de bouwkosten en de inrichting van het 
terrein is uitgegaan van een hogere architectonische uitstraling.  
 
De badkamer- en keukeninrichting van de appartementen is voor rekening van de kopers.  
 
Ook voor het terrein rondom het gebouw en de inrichting van het binnenplein is rekening gehouden 
met een hogere uitstraling van de openbare ruimte. Hiervoor is uitgegaan is van € 80,= euro per m2 
terreinoppervlak. 
 
 
2.3 Losse inrichting 
 
Losse inrichtingen zijn voor rekening van koper/huurder. 
 
 
2.4 Bijkomende kosten 
 
Hieronder vallen de kosten voor architect, constructeur, adviseurs, vergunningen, 
bouwprojectmanagement, financieringskosten, e.d.  
 
 
2.5 Exploitatie opbrengsten 
 
Voor de bepaling van de opbrengsten van de woningen is uitgegaan van verkoop. Als 
referentiewoningen is gekeken naar het Scheepmakerskwartier, Hof van Peltenburg en 
Hoftuin/Waterhof. De verkoopprijzen van de eengezinswoningen ( incl. één parkeerplaats per woning) 
liggen bij deze projecten als volgt: Scheepmakerskwartier € 2.800,= tot € 3.900,= per m2, Hof van 
Peltenburg € 2.000,= tot € 2.750,= per m2 en Hoftuin en Waterhof € 2.000,= tot € 2.350,=/m2. 
Appartementen worden verkocht voor bedragen tussen de € 2.200,= en € 2.900,= per m2. Omdat de 
Hof van Peltenburg in de directe omgeving ligt van Koningstein en ook aan het Spaarne ligt, is in de 
berekeningen uitgegaan van de gemiddelde opbrengst van de Hof van Peltenburg van € 2.500,= per 
m2 voor de eengezinswoningen en € 2.600,= per m2 voor de appartementen. In deze gemiddelde 
prijs is rekening gehouden met een verdeling van grotere en kleinere woningen. 
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3 Berekeningen  
 
 
 

 
 
 
Op basis van bovenstaande uitgangspunten is de maximale aankoopsom ( incl. BTW) waarmee De 
Koningshof break-even gerealiseerd zou kunnen worden € 1.660.000,= ( met als uitgangspunt dat het 
terrein bouwrijp wordt opgeleverd). 
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