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Van: Wijkraad Rozenprieel 
 
Aan: de leden van de commissie Ontwikkeling 
 
Afschrift: de leden van de Haarlemse gemeenteraad, College van B&W 
 
Betreft: Verzoek tot borging van goede herontwikkeling Edelweiss 
 
 

 
Haarlem, 23 augustus 2015, 

 
Geachte leden, 
 
Wij richten ons tot u met betrekking tot het gemeentelijk onroerendgoed Zuider 
Buiten Spaarne 30 en bijbehorende gronden, het “Edelweiss” poortgebouw en 
achterliggende historische stoomwasserijcomplex. De gemeente is voornemens dit 
bezit op korte termijn af te stoten. Onder verwijzing naar de de bouwhistorische 
verkenning Stoom-, Wasch- en Strijkinrichting “Edelweiss”, te Haarlem (Polderman-
Berns, 7 februari 2015), en conform B&W besluit 2014/21874, van 25 februari 2014, 
verzoeken wij u er op toe te zien dat: 

 
1. Een bouwenvelop en spelregels worden vastgesteld, in samenspraak met de 

klankbordgroep, op basis waarvan het pand ZBS 30 en gronden worden 
verkocht voor renovatie en herontwikkeling; 

2. De Stoom-, Wasch- en Strijkinrichting Edelweiss als ensemble voldoende 
monumentale bescherming krijgt in het nieuwe bestemmingsplan Rozenprieel; 

3. De voorkeur wordt uitgesproken voor herontwikkeling in Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap (CPO). 

 
Hieronder lichten wij deze verzoeken nader toe. 
 
Het relevante deel van B&W besluit 2014/21874 luidt als volgt:   
 
"Het college besluit Edelweiss te herontwikkelen conform variant C van het 
schetsontwerp (zie bijlage B) en hiervoor een ontwikkelmodel op te stellen.” 
 
De bedoelde bijlage B is de studie Edelweiss (Entremedio, 02-04-2013), waarin 
variant C herontwikkeling tot enkele woningen is. Daarbij voert het college het 
volgende voordeel van deze variant aan: 
 
“De variant C is ook goed te combineren met collectief particulier 
opdrachtgeverschap (CPO).” 
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Voorts wordt gesteld: 
 
“Een kleine uitwerking is nog wel nodig voor ook deze locatie op de markt kan 
worden gezet. Voor Edelweiss moeten bouwenvelop en spelregels nog opgesteld 
worden. College zal voorstellen aan de raad om de beoogde ontwikkelingen op te 
nemen in het nieuwe bestemmingsplan Rozenprieel.” 
 
In opdracht van de gemeente is recent het lijvige bouwhistorisch onderzoeksrapport 
Stoom-, Wasch- en Strijkinrichting “Edelweiss”, te Haarlem opgesteld door Bureau 
Polderman en Berns Architectuur. Het rapport bevestigt de eerdere bevindingen van 
Entremedio (Edelweiss, 02-04-2013), en is zeer lovend over de gebouwen van het 
oorspronkelijke wasserijcomplex. Over het Edelweisscomplex wordt geconcludeerd 
dat het een “hoge cultuurhistorische waarde”, “een hoge ensemblewaarde”, “een hoge 
architectonische waarde”, en “een hoge bouwhistorische waarde” heeft. Voorts wordt 
in het rapport de waarde van “het exterieur” “hoog” genoemd. Zie pagina’s 44-45.  

 
Ad 1. Verzoek tot opstellen spelregels met klankbordgroep 
 
De herontwikkeling van Edelweiss is complex, mede vanwege de vervlechting van de 
bebouwing met de panden ZBS 24, 26 en 28, waarmee het oorspronkelijk één geheel 
vormde, beschreven erfdienstbaarheden waarin de af te stoten gronden dienend erf 
zijn, gebleken ernstige vervuiling van de grond1, de aanwezigheid van asbest, illegale 
bebouwing, en groot achterstallig onderhoud aan gebouwen en terrein. Mede om deze 
redenen besloot het college in eerdere samenstelling tot uitwerking van spelregels 
voor de herontwikkeling van het Edelweisscomplex in samenspraak met de 
klankbordgroep van omwonenden en wijkraad. Een vergevordere conceptlijst van 
spelregels was onderdeel van eerdere constructieve besprekingen tussen de gemeente 
en de wijkraad Rozenprieel over een plan van aanpak. De lijst is echter niet verwerkt. 
 
Integendeel, op 30 juni jongstleden hadden omwonenden en wijkraad een gesprek met 
de gemeente, waarvan u bijgaand het (nog niet vastgestelde) verslag aantreft – we 
kregen tot op heden geen reactie op onze opmerkingen, gemarkeerd in de tekst. Onze 
verwachting was dat in samenspraak de spelregels concreet zouden worden gemaakt. 
Het werd ons echter duidelijk gemaakt dat er, wat de gemeente betrof, geen verdere 
klankbordgroepbijeenkomsten meer zouden zijn, en dat er geen nadere spelregels 
zouden worden opgesteld. Het nieuwe bestemmingsplan zou volstaan. Wij hebben 
daarna niets meer vernomen, en het is ons dan ook onduidelijk welke voorwaarden in 
het bestemmingsplan, een eventueel beeldkwaliteitsplan, en/of de verkoopacte straks 
zullen worden vastgelegd. Terwijl onder meer grondige sanering en restauratie van 
het complex in de oorspronkelijke staat voor onze wijk van groot belang zijn.  
 
Deze gang van zaken strookt ook niet met B&W besluit 2014/21874 en eerdere 
toezeggingen. Het gezamenlijk opstellen van heldere spelregels is essentieel voor een 
goede herontwikkeling straks. Daarbij is ons inziens het ontwerpbestemmingsplan 
zoals wij dat laatstelijk hebben ingezien onvoldoende goed gespecificeerd (meer 
hierover hieronder). Wij verzoeken u daarom het college te vragen, conform B&W 

                                                 
1 Actualiserend bodemonderzoek Zuider Buiten Spaarne 30, Edelweiss te Haarlem, 1 juni 2015. 
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besluit 2014/21874, de klankbordgroep te betrekken bij het opstellen van een 
bouwenvelop en spelregels, die hun weerslag krijgen in het nieuwe bestemmingsplan. 
 
Ad 2. Verzoek Edelweiss voldoende monumentale bescherming te geven 
 
In het conceptontwerpbestemmingsplan heeft het Edelweiss-complex, bestaande uit 
ZBS 24, 26, 28 en 30, een zekere bescherming gekregen conform de vaststellingen 
van hoge bouwhistorische waarden van Edelweiss, met name ook als ensemble, door 
Polderman-Berns en Entremedio. De wijkraad, die warm voorstander is van het 
behoud en herstel in oorspronkelijke staat van historische panden in onze wijk, waar 
mogelijk, is hierover zeer verheugd. Wij menen echter dat de nu opgenomen 
bescherming van de gebouwen sterk onvoldoende is. 
 
Het ensemble heeft, conform de genoemde bevindingen over de bouwhistorische 
waarden ervan, de codering sba-02 gekregen, die wordt toegepast op 
behoudenswaardige panden van meer dan 50 jaar oud, en waarover beschreven staat: 
 
“ter plaatse van de (...) ' specifieke bouwaanduiding - orde 2' dient: 

- de bestaande indeling van gevels, voor zover gekeerd naar openbaar 
toegankelijk gebied, gehandhaafd te blijven (...). 

- de bestaande goothoogte en/of bouwhoogte te worden gehandhaafd, tenzij 
anders aangegeven.” 

 
Echter is op de bebouwing aan de Spaarnezijde van ZBS 24, 26, 28 en 30 in het 
laatste ontwerpconceptbestemmingsplan een goothoogte van 13 meter aangegeven, 
terwijl de bestaande bouwhoogtes van de panden tussen de 8 en 10 meter liggen. 
Inclusief de daarop toegestane standaard kaphoogte van 4 meter, is derhalve een totale 
bouwhoogte van 17 meter toegestaan. Dit staat derhalve opbouwen toe van wel 2 
extra verdiepingen! 
 
Ons inziens is het toestaan van circa twee maal (!) de bestaande bouwhoogte niet 
verenigbaar met de aanwijzing sba-02, die immers primair beoogt dat de bestaande 
indeling en beeld van gevels gehandhaafd blijft. De huidige opname geeft, vrezen wij, 
onvoldoende bescherming van de historische architectuur bij eventuele toekomstige 
herontwikkeling. Wij verzoeken u daarom erop toe te zien dat behoud van genoemde 
panden als ensemble voldoende geborgd is, door geen hogere dan de bestaande goot- 
en bouwhoogtes toe te staan, en/of de panden als ensemble de status van 
beeldbepalend pand te geven in het bestemmingsplan. Tevens menen wij dat de sba-
02 op het gehele Edelweisscomplex dient te worden gegeven, inclusief de 
oorspronkelijke erfgronden, teneinde ongewenste (vergunningvrije) aanbouwen aan 
de historische gevel te voorkomen.   
 
Ad 3. Herontwikkeling in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) 
 
Al in een vroeg stadium hebben wij voor de herontwikkeling van Edelweiss 
aangedrongen op verkenning van de mogelijkheden voor herontwikkeling in 
Collectief Particulier Opdrachtgeversschap (CPO). Dat wil zeggen herontwikkeling 
na verwerving door een collectief van particulieren die vervolgens zelf in de 
realiseren panden gaan wonen. Gezien de genoemde complexiteit van de 
herontwikkeling, waarbij de gemeente de toekomstige eigenaar zal verplichten de 
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ernstige vervuilingen op te ruimen, in combinatie met de betrekkelijk kleine schaal, 
menen wij dat herontwikkeling in CPO tot de best mogelijk ontwikkeling zal leiden. 
Deze aanpak bevordert immers dat de ontwikkeling plaatsvindt door betrokken 
toekomstige bewoners met hart voor het gebouw en de directe omgeving. 
 
Indien in plaats daarvan een projectontwikkelaar met winstoogmerk dit pand zou 
verwerven, bijvoorbeeld in combinatie met het Koningsteinterrein, achten wij de kans 
groot dat het gebouw nog lange tijd verder zal verloederen, de vervuiling 
onvoldoende grondig wordt opgeruimd, en/of de renovatie onvoldoende grondig zal 
zijn, en niet gericht op het creëren van een prettig woonhof, maar op winstbejag. 
Daarentegen zullen toekomstige bewoners hiervoor juist wel de betrokkenheid 
hebben: zij zullen Edelweiss willen maken tot fijne hofwoningen met een gezonde 
groene gezamenlijke binnentuin. Deze locatie is een unieke kans voor de gemeente 
Haarlem, de eigenaar immers, om een succesvol duurzaam CPO-project mogelijk te 
maken binnen de stad.  
 
Met B&W besluit 2014/21874 stuurde het college, met de Entremediostudie als basis, 
vorig jaar ook nog aan op CPO. Echter, uit bijgaand verslag van genoemde 
bijeenkomst van afgelopen 30 juni blijkt dat de gemeente voornemens is om zonder 
meer tot verkoop van het perceel ZBS 30 aan de hoogste bieder over te gaan. Als 
uitgangspunt wordt primair een maximale financiële opbrengst uit de verkoop 
genomen. Op zichzelf vinden ook wij dat de gemeente een goede prijs voor dit bezit 
moet proberen te krijgen. Wij menen echter dat juist een keuze voor verkoop aan een 
CPO-collectief een hogere netto opbrengst voor de gemeente kan genereren. Door 
goede CPO-initiatieven de gelegenheid te geven om het complex te verwerven, op 
basis van een goed doortimmerd herontwikkelingsplan, tegen de taxatiewaarde, 
worden immers hoge makelaarskosten en winstmarge voor een commerciële 
projectontwikkelaar uitgespaard. 
 
Bovendien dient ons inziens de kwaliteit van de herontwikkeling van dit bijzondere 
stuk Haarlems industrieel erfgoed van groot belang voor de gemeente te zijn. Immers, 
die is vrijwel het enige overgebleven stukje van dit oorspronkelijke eerste 
“industrieterrein,” dat tussen 1850 en 1950 in het Rozenprieel aan het Spaarne 
bloeide. Teneinde die historische kwaliteit te borgen vragen wij de Commissie een 
voorkeur uit te spreken voor herontwikkeling in CPO, zeker daar deze fundamentele 
keuze helemaal geen lagere financiële opbrengst voor de gemeente impliceert. 
  
Met de meeste hoogachting en een vriendelijke groet, 
 
Namens wijkraad Rozenprieel, 
 
 
 
 
 
Rolf Baron 
Secretaris 
 
Bijlage: Conceptverslag 30 juni bijeenkomst bewoners en wijkraad over verkoop 
Edelweiss. 



Verslag:  overleg Verkoop Edelweiss d.d. 30 juni 2015 

Aanwezig: 
Bewoners/wijkraad: Maarten Pieter Schinkel, Dhr. Christiaanse, Dhr. Basoski, Mevr. Krist, Rolf Baron. 
Gemeente: Annemariecke Schneider, Jasper Huizinga, Iris Baars, Jaap van Heusden, Hanneke Beelen. 

Cultuurhistorisch rapport 
Annemariecke vraagt of iedereen het rapport inmiddels heeft ontvangen en kunnen lezen. Dit is het 
geval. Maarten Pieter merkt op dat voor het rapport niet binnen in de panden is gekeken, waardoor 
de samenhang van het hele complex ZBS 24‐30 als ensemble niet volledig beoordeeld kan zijn. Jasper 
geeft aan dat dit juist is maar dat het niet relevant is. In de gemeentepanden is geschouwd waar dat 
milieutechnisch is toegestaan. 
 
Bestemmingsplan 
Edelweiss is positief in het bestemmingsplan opgenomen. Dit betekent dat er direct bouwrecht aan 
het bestemmingsplan ontleend kan worden nadat het in werking is getreden. De bestemming is op 
de begane grond gemengd en voor de verdiepingen wonen. 
Dhr. Christiaanse vraagt of kamerverhuur is toegestaan. Jaap geeft aan dat het bestemmingsplan dat 
toestaat. Het kan wel dat in de toekomst richtlijnen komen in Haarlem waardoor kamerverhuur 
gedoseerd kan worden. Op dit moment is dat nog niet zo. 
In het bestemmingsplan is de bestaande toegestane maximale goothoogte langs het Zuider Buiten 
Spaarne van 13 m overgenomen, terwijl in het cultuurhistorisch rapport staat dat nr. 28 en 30 
behoudenswaardig zijn en dat de kap‐ en gevelverdeling belangrijk zijn. Hoe verhoudt dat zich tot 
elkaar?  
Jaap geeft aan dat dit inderdaad zo is. Indien men met een goed plan komt dat ook door de ARK 
wordt geaccepteerd, is er een mogelijkheid tot optopping (van 4 meter kap boven op de 13 meter 
goothoogte). Deze insteek is gekozen in relatie tot mogelijke planschadeclaims. Over 10 jaar zal de 
bestaande situatie uitgangspunt zijn. Maarten Pieter geeft aan dat dit onwenselijk is, daar er bij een 
dergelijke opbouw geen sprake kan zijn van behoud van het gevelaanzicht en historische bebouwing. 
Ook meent hij dat de facto de geconsolideerde bouwrechten nu al worden afgenomen. Hij merkt op 
dat het bouwhistorisch onderzoek lijkt te impliceren dat de bestaande hoogte als 
maximumbouwhoogte dient te worden opgenomen, tenminste voor wat betreft geheel ZBS 30.   
De bestemming van de tuin is groen in de meest strenge vorm. Er zal worden opgelegd dat de grond 
volledig dient te worden gesaneerd door de nieuwe eigenaar, teneinde bestemming als tuin/groen 
mogelijk te maken. Ook dient de recente aanbouw met asbestdak te worden verwijderd. Maarten 
Pieter vraagt de bestaande boom te beschermen. Parkeren is hier niet toegestaan. Wel is het zo dat 
aan de bestaande bouw vergunningsvrij (en daarmee buiten het toetsingskader van de ARK) kan 
worden aangebouwd, voor zover T1 toestaat. Dit wordt als onwenselijk gezien, vanwege de status 
van de gevels.  Jaap en Jasper gaan na of er publiekrechtelijke, danwel privaatrechtelijke regels zijn 
waarmee deze vergunningsvrije ontwikkelmogelijkheid kan worden ingeperkt. 
Het als behoudenswaardig aangewezen deel van de aanbouw in de tuin lijkt niet in lijn met de 
bestemmingsplantekening. Jaap gaat na of het bestemmingsplan hierop dient te worden aangepast. 
De lange zijgevel van de wasserij is zichtbaar vanaf de nieuwe straat naast Koningstein, daarmee 
grenst de binnentuin aan de openbare ruimte, zoals bedoeld onder sba‐02. In het bestemmingsplan 
wordt het gevelbeeld omschreven, daarmee worden criteria  meegegeven aan de beeldkwaliteit. 
 
Vastgoed 
Edelweiss wordt verkocht in de huidige staat. Makelaar DTZ  Zadelhoff brengt Edelweiss en 
Koningstein inclusief de grond tegelijk op de markt. Gekozen wordt voor  2 losse percelen. Dit opdat 
zowel gezamenlijk als losstaand kan worden geboden. De verkoop zal plaatsvinden na vaststelling 
van het bestemmingsplan. Verkoop van Edelweiss zal openbaar zijn en volgens het 
AMSTERDAMSE/HAARLEMSE systeem plaatsvinden. 
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Om het pand te kunnen verkopen zal alle relevante informatie worden bijgevoegd. Indien de 
aanwezigen beschikken over informatie die van belang is voor de verkoop zullen zij dit aan de 
gemeente overhandigen. Tevens zullen aanwezigen en wijkraad inhoudelijk reageren op het 
bouwhistorische rapport. Een onafhankelijke taxateur taxeert vervolgens het pand.  De verkoop 
wordt gegund aan de hoogste bieder. Koper zal het pand en de grond geschikt maken voor het 
beoogde gebruik. 
Aan de verkoopovereenkomst worden toegevoegd: 

‐ Nog uit te voeren aanvullend bodemonderzoek en –asbestonderzoek, zoals geadviseerd in 
het grondonderzoek van 1 juni 2015 

‐ Cultuurhistorisch onderzoek 
‐ Bestemmingsplan 
‐ Erfdienstbaarheden 
‐ Parkeren moet ondergebracht worden in Europan 
‐ Spoedige herontwikkeling moet plaatsvinden 
‐ Verplichting tot grondsanering 

Maarten Pieter geeft aan dat in het verleden Hannie Schaftmuur is omgevallen, hij wil die graag 
teruggebouwd zien. Hij zal hiervoor nadere informatie aanleveren. 
Dhr. Christiaanse geeft aan dat de binnenmuur tussen nr. 28 en 30 hersteld moet worden. Hij staat 
op de verkeerde plek en is slechts een gipsplaat. Informatie die van belang is voor de verkoop zal hij 
aan de gemeente melden. 
 
Dhr. Basoski geeft aan zelf geïnteresseerd te zijn in de koop van een parkeerplaats in Europan.  
 
Maarten Pieter wijst op het collegebesluit, waarin uitdrukkelijk de mogelijkheid voor herontwikkeling 
in CPO wordt genoemd. Verder is daarin is besloten een ontwikkelmodel met spelregels op te stellen. 
Daarvoor meent Maarten Pieter dat het daarvoor opgestelde concept – laatste versie van 7 mei 2014 
– als uitgangspunt moet dienen voor verdere bespreking in deze KBG. De uiteindelijke spelregels 
dienen vervolgens te worden geborgd, deels in het bestemmingsplan en deels in het PvE bij de 
verkoop. 
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