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Onderwerp: Het plan Gather met de Koepelgevangenis 

 

Beste commissieleden Ontwikkeling, 

 

Hierbij stuur ik jullie het concept van het plan Gather. En nog een document dat dieper ingaat 

op onze beweegredenen. Hopelijk alle mogelijke vragen die jullie hebben beantwoord. 

 

Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer jullie eventuele aanmerkingen, opmerkingen en 

aanvullingen over deze 2 conceptdocumenten naar ons toe zouden willen sturen. Zodat we die 

op tijd, voor de 11e, iedereen de definitieve documenten met alle bijlagen kunnen toesturen. 

 

Uiteraard hebben wij deze documenten ook naar de betreffende wethouder Jeroen van Spijk 

gestuurd. En ook hem gevraagd ons zijn commentaar niet te onthouden. 

 

Alvast heel vriendelijk dank voor de medewerking. En hulp bij het vervaardigen van deze 

documenten. 

 

Bert Rorije  

www.bertrorije.com  

Verspronckweg 3  

2023BA Haarlem  

The Netherlands  

+31 6 54 608 007  

+31 23 62 00 162  
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Het plan
Ons plan is Haarlem internationaal op de kaart te zetten. Tot centrum van de nieuwe creatieve 
maakindustrie te maken. Een industrie die hoogwaardig, kleinschalig, duurzaam, ambachtelĳk
en toekomstbestendig is. Die producten ontwerpt en maakt die voor steeds grotere groep
mensen een aantrekkelĳk alternatief zĳn voor de voorspelbare, vaak slecht gemaakte, weinig
duurzame massaproducten uit het verre oosten. Waar onze winkels vol mee liggen. Een van
de redenen is dat veel winkelketens het moeilĳk hebben. Van uitverkoop naar uitverkoop gaan. 

Domein
Dit domein is nog niet geclaimd. Past bĳ onze stad. Geeft Haarlem een kans om wonen en
werken te combineren. Hier een bĳzondere invulling aan te geven.

Ideale plek
Het terrein van de koepelgevangenis is de ideale plek. Sluit aan op het centrum. Ligt op
steenworp afstand van de Waarderpolder. Hier kan het Centrum van de Makers gecreëerd
worden. Met expositieruimten, congresgebouw, scholen, (flexibele) werkplekken, atelier- en
makerswoningen en appartementen voor singles. Met restaurants en een kleinschalig hotel
voor de bezoekers, toeristen en makers in residence. En niet te vergeten als stralend 
middelpunt die enorme kathedraal. Dat warenhuis van internationale allure waar de producten
van de makers tentoongesteld en verkocht worden. Met een ontwerp van Mecanoo dat deze
rol en dit gebruikt onderstreept. Podium en showroom van de ambachtslieden, makers en 
innovatieve merken is. 

Positionering
Haarlem als voorbeeld en inspiratiebron. Van nieuwe sociale en maatschappelĳke initiatieven.
Die de betekeniseconomie in praktĳk brengt. Anders durft te denken over winkelen en 
recreëren.

Haarlem positioneert zich met dit plan als woon-, werk-, recreatie- en winkelstad. Met 
grootstedelĳke flair. En internationale allure. Die aansluit bĳ de wensen van een veranderende
bevolking. Een stad in transitie. Bron en living lab voor en van innovatie. Een stad om trots op
te zĳn.

Aanpak
Voor dit plan de voorwaarden te scheppen en die vervolgens te faciliteren. Te beginnen met
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heldere kaders te trekken. Initiatieven die binnen dit concept passen de ruimte te geven. En
het vervolgens los te laten. Organisch te laten ontstaan. 

Samenwerken
Wĳ geloven in samenwerken. In je verbinden met anderen. Staan open voor iedereen die zich
in deze visie en ambitie herkent. De toekomst en de kwaliteit van onze stad belangrĳk vindt.
Wĳ zien een belangrĳke rol weggelegd voor de buurt en haar bewoners. Willen ook de 
gemeente en de rest van de inwoners van Haarlem bĳ deze plannen betrekken. Hebben 
andere gegadigden voor de Koepel, zoals de stichting Panopticum, uitgenodigd met ons
samen te werken. 

Zuinig op onze bĳzondere gebieden
Haarlem is geen Amsterdam. Wĳ moeten zuinig omgaan met die paar bĳzondere gebieden
die we nog hebben. Nog kunnen ontwikkelen. Voor een plan gaan dat volledig openbaar is.
Waar alle Haarlemmers van kunnen profiteren. Dat toekomstbestendig is. Waar we ook over
vĳftig jaar nog steeds trots op zĳn. Dat 100% maatschappelĳk is. Samen met de bewoners,
de gemeente en de gebruikers in harmonie ontwikkeld is. Onderdeel kan worden van een
breder plan rond dit gebied waarin ook de gracht terug kan komen.

100% maatschappelĳk
100% maatschappelĳk ontwikkelen is bepaald geen utopie. Wanneer je samenwerkt met
maatschappelĳk relevante bedrĳven. Organisaties die zich duurzaam willen verbinden met dit
project. Zich verantwoordelĳk voelen voor zowel de ontwikkeling als de exploitatie. 
Opbrengsten willen herinvesteren in het gebied. Die hebben we gevonden in Boei en 
Timpaan.

Slow development
Slow development wordt steeds vaker toegepast bĳ gebieden die belangrĳk zĳn. Je blĳft met
alle betrokken partĳen in overleg. Past een open manier van ontwikkelen toe. Blĳft flexibel
naar de toekomst. Houdt het vizier open. Blĳft zaken aanpassen. Mecanoo is een groot 
voorstander de ontwikkeling van het Koepelterrein op deze manier aan te pakken. Waarom?

De hele wereld is op dit moment in beweging. Bedrĳfsmodellen veranderen razendsnel. 
Worden soms volledig op hun kop gezet. Dan is belangrĳk je opties open te houden. Geen
dichtgetimmerd plan te presenteren. Voor slow development te kiezen. Voor een duidelĳk 
uitgangspunt te kiezen, maar flexibel te blĳven in de uitvoering. 



Fans en partners
Mecanoo architecten, Stichting Boei, Stichting Timpaan, T-Mobile, Microsoft, Portland Design,
NOVA College, Team Academy, Seats2Meet, Empowering Society met o.a. Martĳn Aslander,
Arko van Brakel en Kees Klomp.

Facts & figures
Opleiden 25 - 30%
Onderwĳs en kennisinstellingen. Nova College, Team Academy en (dependances van) 
specialistische vakopleidingen.

Werken 15 - 20%
Ateliers in de cellen 11 - 22 m2. (Flex/deel) werkplekken op het terrein. Grotere maakplekken
in Waarderpolder.

Verblĳven 25 - 30%
(Starters) woningen ten behoeve van ambachtslieden en kleinschalige hotelvoorzieningen 
(bezoekers, toeristen, buitenlandse makers in residence)

Overig 20 - 35%
Cultuur o.a.  interesse en/of samenwerking met Egelantier, Frans Hals museum/de Hallen. 
Horeca, kleinschalig, flexibel, innovatief, ondersteunend en aansluitend op overige activiteiten.

Danny van Heusden, Paul Ketelaars (Mecanoo) en Bert Rorĳe. 4 juli 2016









Het plan Gather voor
het terrein van de koepelgevangenis.

In 19 vragen en antwoorden.



1. Wie is Gather?
Gather is een nieuw type warenhuis. Biedt de wereldwĳde top van de kleinschalige maakindustrie
een podium. Is een mix van warenhuis, tentoonstellingsruimte, museum, kunstgalerĳ en ateliers.
Een plek waar manifestaties, shows, debatten, evenementen en voorstellingen worden gegeven.
Ook innovatieve horeca-concepten hun plekje kunnen vinden. Gather is een ruimte waar het elke
dag anders is. Steeds weer iets nieuws te beleven valt. De totale blur. 

2. Wat moet ik me daarbĳ voorstellen?
Je kunt de eerste contouren van het warenhuis nu al met eigen ogen zien. Want 1 juli zĳn de 
deuren opengegaan van de eerste pop-up versie van Gather. Op 2 verdiepingen in de voormalige
V&D heeft Gather van de eigenaar de ruimte gekregen haar concept langzaamaan te ontwikkelen.
Waarschĳnlĳk tot eind dit jaar zal Gather in dit pand verblĳven. 15 juli wordt het officieel geopend
door Joyce Langenacker, loco-burgermeester en wethouder economie van Haarlem.

3. En dan? Wat gebeurt er daarna?
Daarna verhuist Gather naar een volgende locatie. Ondertussen haar formule steeds verder 
aanscherpend. Met vallen en opstaan en langzaam maar zeker toegroeiend naar haar ideale 
concept: een warenhuis van wereldklasse. Vergelĳkbaar met Merci in Parĳs, Corso Como in Milaan
en vooral Story in New York. Stuk voor stuk grote internationale publiekstrekkers. Daar ligt de lat.
Tegelĳk gaat deze vergelĳking mank, want bĳ Gather staat niet de verkoop voorop. Gaat het vooral
om het promoten van de makers. Hen helpen om merkbekendheid en reputatie te vergaren. 

4. Wat en wie zĳn die kleinschalige makers?
Het zĳn merken, labels, ontwerpers, productdesigners en creatieve ambachtslieden. Mensen die
nu nog grotendeels bĳ het publiek onbekend zĳn, maar prachtige dingen bedenken. Overal in de
westerse wereld is deze kleinschalige maakindustrie in opkomst. Zĳ vormen steeds vaker een 
tegenwicht voor de massaproductie. De in het verre oosten in bulk vervaardigde, vaak onder
slechte omstandigheden geproduceerde, mileubelastende en kwalitatief laagwaardige producten.
Waar alleen de prĳs nog maar van telt. Door nieuwe technieken (o.a. 3D-printing) en andere 
economische principes, is deze kleinschalige maakindustrie voor een groeiend publiek een 
alternatief geworden. Gather gaat de mondiale toppers van deze groep onder haar dak verenigen.

Inretail, de landelĳke branchevereniging van de nonfood-retailsector staat bĳ monde van haar 
directeur Jan Meerman achter onze plannen. Gelooft in onze zienswĳze. Steunt ons actief. Ook de
internationaal befaamde retail-expert Ibrahim Ibrahim van Portland design uit Londen 
onderschrĳft onze ideeën. En is onze adviseur op de achtergrond.



5. Over welk publiek heb je het dan?
Mensen die genoeg hebben van het kopen om het kopen. Het consumeren om het consumeren.
Op zoek zĳn naar producten waarmee zĳ zich duurzaam kunnen verbinden. Die op een 
verantwoorde manier zĳn geproduceerd. Kwalitatief zĳn. Lang mee gaan. Een eigen verhaal 
vertellen. Vaak humor hebben. Aansluiten bĳ hun levensstĳl. Van wie zĳ vaak de makers en hun
achtergronden kennen. ‘Minder maar wel beter’ is het motto van deze mondiale beweging. Het
betreft hoogopgeleide mensen. Met een internationale oriëntatie. Cultuurminnend publiek. Vanuit
de hele wereld. Van China en Japan tot Amerika en Europa. 

6. Waarom wil Gather juist in Haarlem haar warenhuis?
Haarlem ligt op steenworp afstand van Amsterdam. Zeker in de perceptie van internationale 
bezoekers. Wordt door de toeristensector beschouwd als onderdeel van groot Amsterdam. 
Amsterdam zelf raakt steeds voller. Vooral met goedkoop en luidruchtig massatoerisme. De sector
zoekt naar een kwalitatieve overloop. Die functie kan Haarlem vervullen. Niet voor niets omschrĳft
Lonely Planet Haarlem als ‘little Amsterdam’. 

7. Waarom heeft Gather voor Mecanoo gekozen?
De keuze is doelbewust. Gather zocht een aanpak die past bĳ haar wereldwĳde ambities. Aansluit
bĳ de iconische architectuur van de Koepel. Dit monumentale gebouw niet aantast, maar juist 
versterkt. Een publiekstrekker van jewelste kan worden. Vergelĳkbaar met het Atomium in Brussel
of Tate Modern in Londen. Vanuit die optiek is Mecanoo een logische keuze. Daarnaast heeft dit
bureau zowel grote ervaring om bestaande architectuur een nieuwe duurzame bestemming te
geven als nieuwe potentiële landmarks te ontwikkelen.

8. Waarom is Mecanoo met Gather in zee gegaan?
Mecanoo herkende van meet af aan de ambities van Gather. Onderschrĳft dat wat wĳ met het 
warenhuis Gather willen bereiken. Wat ons voor ogen staat. En vonden het spannend en 
uitdagend met en voor ons aan de slag te gaan.

9. Kan Gather niet naar een ander gebouw?
Er zĳn maar weinig gebouwen die zo iconisch zĳn. Deze enorme potentie hebben. Zo naadloos
passen bĳ onze plannen. Waar een verwend internationaal publiek op af zal komen. Het ontwerp
van Mecanoo maakt optimaal gebruik van de bestaande architectuur. De enorme afmetingen van
dit gebouw. Het publiek kan straks vanuit grote hoogte naar het gekrioel beneden kĳken. De 
bollen-constructie biedt nog meer voordelen. Is flexibel. Kan steeds weer uitgebreid worden. 
Organisch groeien. Hoeft niet in een keer groots neergezet te worden. Kan ook langzaamaan 
ontwikkeld worden.



10. Hoe financier je zo’n langzaam ontwikkelproces?
De aankoop van dit terrein zal meevallen. Vooral de ontwikkeling zal in de papieren lopen. Maar
je kunt lering trekken uit de ontwikkeling van bĳvoorbeeld het Westergasterrein in Amsterdam.
Waar na een grote grondsanering geen geld meer was om dit enorme terrein en al die gebouwen
verder aan te pakken en men noodgedwongen moest kiezen voor een andere insteek.  Begon
met het organiseren van manifestaties in de gashouder. Waar steeds meer publiek op af kwam. En
daarmee het terrein meer en meer in de belangstelling kwam te staan. Meer waard werd. 
Langzaamaan en op kwalitatieve wĳze ontwikkeld kon worden. Er ook alle tĳd was om de juiste 
gebruikers aan te trekken. Door deze manier van slow development toe te passen, weet je waar
je bezig bent. Zie je het als het ware voor je ogen ontwikkelen. En kun je op tĳd ingrĳpen wanneer
het de verkeerde kant op dreigt te gaan.  

11. Wat wil Gather met de rest van het terrein?
Ons grotere plan is van Haarlem het Centrum van de kleinschalige Maakindustrie te maken. De
Europese hotspot van deze nieuwe toekomstbestendige industrietak. En op het Koepelterrein en
in de aangrenzende Waarderpolder hier de infrastructuur voor te leggen. Onze plannen zĳn 
globaal. Gebaseerd op dit uitgangspunt.

12. Wie doen er allemaal met jullie mee?
Het Nova College doet van meet af aan met ons mee.  Voorzitter van het College van Bestuur
Hans Snĳders heeft zĳn steun uitgesproken voor dit plan. Nova ziet mogelĳkheden op deze plek
haar studenten te verbinden met zowel de makers als het publiek. Ook opteren wĳ voor een 
entrepreneursopleiding. En heeft nog een nieuwe Mbo-opleiding, een initiatief van Ingrid van
Rossum, zich bĳ onze plannen aangesloten. Dat betekent dat wĳ alleen al met onderwĳs zo’n 25
tot 30% van de ruimte kunnen vullen. 

13. En verder?
Verder zien wĳ veel werkplekken voor ons. Niet alleen in de cellen van de Koepel, maar ook in de 
aangrenzende gebouwen en de nu nog kwĳnende Waarderpolder. Starters en singles-woningen,
ateliers en flexibele werkplekken voor de creatieve industrie. En een kleinschalig hotel en 
restaurant (voor de internationale bezoekers) zullen het plaatje vervolmaken. Maar de invulling wil
Gather vooral samen met anderen aanpakken. Met de buurt, de inwoners van Haarlem, B&W, de
makers, de bezoekers en de ontwikkelaars.

14. Wordt eens concreet?
Voor de aankoop van het terrein zoeken wĳ investeerders.  De contacten die wĳ nu al hebben
staan garant dat dit op korte termĳn zal lukken. De metamorfose van gevangenis naar warenhuis
met ateliers zal makkelĳk zĳn. Geen grote investeringen vergen. Vrĳ snel van start kunnen gaan.



Kan bovendien in delen gebeuren. Inmiddels hebben wĳ partĳen aangetrokkken die de restauratie
en nieuwbouw op het terrein ter hand nemen. Dat zĳn money & meaning-bedrĳven.

15. Wat bedoel je daarmee?
Bedrĳven die zowel maatschappelĳke relevantie nastreven als commercieel opereren. 
Maatschappelĳke principes hanteren om een commercieel doel te bereiken. Steeds meer 
bedrĳven werken op deze manier. Social entrepreneurs worden ze ook wel genoemd. Hun 
aanpak en wereldbeeld is anders dan van de traditionele ontwikkelaars en bouwbedrĳven, die 
gewoon zĳn het maatschappelĳk deel van een project te financieren uit de overwinsten behaald
met de verkoop van kostbare en luxe kantoren en woningen. Bĳ deze commerciële partĳen zal 
altĳd maar een klein percentage maatschappelĳk zĳn. En heb je als gemeente geen enkele controle
op wat men uiteindelĳk, wanneer men het terrein eenmaal in bezit heeft, zal gaan doen. Daarom
gaan wĳ met social entrepreneurs in zee. Kiezen we zowel voor een 100% maatschappelĳke 
bestemming als een financieel solide aanpak. 

16. Kun je namen en rugnummers geven?
Bĳ dit document zitten intentieverklaringen van o.a. de directeuren van Boei en Timpaan. 
Respectievelĳk Arno Boon en Han Assink. Boei is bĳ de gemeente Haarlem bekend. Is 
gespecialiseerd in de restauratie van en een herbestemming zoeken voor cultureel erfgoed. Is o.a. 
betrokken bĳ de Koepelgevangenis in Arnhem en ontwikkelt het terrein van de Blokhuispoort 
gevangenis in Leeuwarden. Timpaan is gespecialiseerd in sociale woningbouw. Woningen voor
starters.  Geïnteresseerd in het bouwen van singles-appartementen. Bĳ deze twee partĳen is de 
ontwikkeling van dit terrein in veilige handen. Zĳ willen zich duurzaam verbinden met het 
Koepelterrein in Haarlem. Ook bĳ de exploitatie betrokken worden.

17. Hoe maatschappelĳk is Gather zelf?
Gather wordt nu snel omgevormd naar een coöperatie. De makers worden de leden. Gather 
faciliteert deze makers. Helpt hen wereldwĳde merkbekendheid en reputatie te verwerven. Gather
heeft geen ambitie het gebouw zelf aan te kopen. Wil slechts een duurzame huurder worden. Een 
andere entiteit, een stichting zal het terrein aankopen, ontwikkelen en exploiteren. In het bestuur
zouden naast de investeerders, Boei, Timpaan, Nova College, Gather en de andere gebruikers
idealiter ook de gemeente zitting moeten hebben. Doel van de stichting is het duurzaam 
ontwikkelen en exploiteren van het terrein van de Koepelgevangenis en een deel van de 
Waarderpolder. Opbrengsten vloeien terug naar het gebied zelf of de omgeving.  

18. Wat is jullie grotere plan?
Niets meer en minder dat de positionering van de stad Haarlem. Haarlem naast woonstad ook
werkstad maken. En zo een langgekoesterde wens van het stadsbestuur in vervulling doen gaan.



Een nieuwe toekomstbestendige industrie naar de stad te lokken. En hier samen met het 
gemeentebestuur duurzaam beleid voor te ontwikkelen. Niet alleen de komst van de kleinschalige
maakindustrie zal Haarlem een oppepper geven, maar ook het internationale publiek dat het 
warenhuis zal aantrekken, zal de stad economisch doen bloeien. Van Haarlem een creatieve
hotspot maken. Deze stad zowel economisch als cultureel en sociaal verrĳken.

19. Zĳn jullie tegen de komst van University College?
Wĳ gunnen de stad Haarlem haar universiteit. Willen met iedereen samenwerken die onze 
zienswĳze deelt.  Ook met de Stichting Panopticum. Wĳ geloven alleen dat de Koepel niet het
meest ideale gebouw is om hier invulling aan te geven. Vinden het zonde wanneer dit gebouw
niet volledig openbaar wordt. Denken dat de bĳgbouwen op het koepelterrein of het Slachthuis
zich hier beter voor lenen. 

Danny van Heuseden, Bernice Bartling en Bert Rorĳe, 4 juli 2016

Bĳlagen: verklaringen van
Hans Snĳders, bestuursvoorzitter ROC Nova College
Ingrid van Rossum, directeur Team Academie, international school for entrepreneurship
en initiatiefnemer van de nieuwe MBO-opleiding in oprichting.
Jan Meerman, directeur brancheorganisatie Inretail
Ibrahim Ibrahim, directeur Portland Design Londen
Arno Boon, directeur Boei
Han Assink, directeur Timpaan
Paul Ketelaars, architect en parter Mecanoo
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