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Toetsingsadvies
Bestemmingsplan Koninginnebuurt Haarlem

1 Inleiding
De gemeenteraad van Haarlem heeft op 21 mei 2015 het Bestemmingsplan Koninginnebuurt, 
partiële herziening 2014 gewijzigd vastgesteld. Het plan heeft vervolgens tot 10 juli 2015 ter 
inzage gelegen. Doel van de herziening was het opstellen van een actueel juridisch kader, 
waarbinnen de bestaande en vergunde situatie adequaat wordt geregeld. Met dit 
bestemmingsplan wordt dit deel van het beschermd stadsgezicht adequaat beschermd. De 
gewijzigde vaststelling hield verband met een gedeeltelijke vernietiging door de Raad van State 
van het bestemmingsplan Koninginnebuurt in 2012, waarbij de Raad van State constateerde dat 
de cultuurhistorische waarden van het beschermd stadsgezicht Haarlem (en Haarlem) niet 
afdoende was geborgd. Op verzoek van de heer J. Roozeboom, bewoner van de 
Koninginnebuurt, heeft Tauw in voorliggend toetsingsadvies, de partiële herziening getoetst op de 
planologische verankering van de cultuurhistorische waarde van de Koninginnebuurt.
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2 Cultuurhistorische waarden Koninginnebuurt

Het gehele bestemmingsplan gebied maakt onderdeel uit van een beschermd stadsgezicht. 
Aanvankelijk gold alleen voor de Koninginnebuurt Oost, Houtplein en Raamsingel de status 
beschermd stadsgezicht (Haarlem, aangewezen in 1990), sinds 5 oktober 2011 heeft ook de 
Koninginnebuurt-west de status van rijksbeschermd stadsgezicht (Haarlem Zuidwest). Binnen het 
bestemmingsplangebied is het overgrote deel gelegen binnen het beschermd gezicht Haarlem, 
alleen het perceel Tempeliersstraat 37 is binnen het beschermd stadsgezicht Haarlem Zuidwest 
gelegen.

Typering beschermde waarden
Binnen het beschermd stadsgezicht Haarlem wordt met name de ruimtelijke relatie tussen Hout 
en stad als waardevol beschouwd. De relatie wordt gevormd door de korte afstand tussen beide, 
het doorlopen van de noord-zuidstraten en de ruimtelijke opbouw van het ‘tussengebied’. 
Kenmerkend voor de betekenis van de stad is de negentiende eeuw is de villaparkontwikkeling 
tussen Hout en stad. Zij vormen door hun zeer open aanleg en hun eigen karakter een 
waardevolle overgang tussen stad en Hout.
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De aaneengesloten bebouwing langs de noord-zuidwegen, die vanuit de stad ter weerszijden 
langs de Hout lopen, vormt een duidelijke begrenzing van het groene gebied van villaparken en 
parkbos. De Dreef/Fonteinlaan vormt het centrale verbindingselement tussen stad en Hout. In 
tegenstelling tot de voor de stad kenmerkende zeer spaarzame beplanting van de openbare 
ruimte is het karakter van het gebied ten zuiden van de stad juist sterk door beplanting bepaald. 
De historische betekenis van de Haarlemmerhout zelf komt onder andere tot uitdrukking in de 
status van het bospark als beschermd monument. De sterke verbreding van een aantal 
verkeerswegen tussen stad en Hout heeft de ruimtelijke samenhang van het gebied verzwakt.

De oorspronkelijke betekenis die het gebied tussen de stad en de Haarlemmerhout had als 
uitgaansplek (Houtplein, uiteinde Dreef), speelveld (de "baan" ter plaatse van het Frederikspark) 
en wandelallee (Dreef) is grotendeels verdwenen en daarmee is ook een deel van de oude 
binding tussen stad en Hout verdwenen. Door de ontwikkeling van het Frederikspark en het 
Florapark is een nieuwe relatie tussen stad en Hout ontstaan, waarin de brede Dreef, en in het 
verlengde daarvan de Fonteinlaan, ook nu nog een belangrijke ruimtelijke schakel blijven. De 
nauwe ruimtelijke relatie tussen de stad en de Hout wordt mede bepaald door de ligging van de 
Hout tussen beide noord-zuid routes uit de stad, de Wagenweg en de Kleine Houtweg, aan de 
stadszijde aaneengesloten tweezijdige bebouwde stadsstraten, die ter plaatse van de beide 
villaparken met een aaneengesloten bebouwing aan een zijde duidelijk front maken en nog 
zuidelijker langs de Hout ook aan die ene zijde hun gesloten karakter min of meer verliezen. Ook 
langs de Dreef (en de Fonteinlaan) is de min of meer aaneengesloten bebouwing langs de 
westzijde voor het Frederikspark als ruimtebegrenzing van belang, (bron: toelichting bij besluit tot 
aanwijzing Haarlem als beschermd stadsgezicht, RDMZ, 1990).

De Koninginnebuurt zelf is één van de eerste stadsuitbreidingen van de stad Haarlem. De 
stadsuitbreiding start 2® helft van de 19e eeuw en betrof een uitbreiding met ‘aanzienlijke’ 
bebouwing tussen de Wagenweg en de Leidsevaart. Rond deze periode worden ook de plannen 
ontwikkeld voor de omgeving van het Florapark. L.P. Zocher de zoon van J.D. Zocher ontwerp in 
1873 het eerste stedenbouwkundig plan voor de aanleg van een villapark bij het Floraplein en in 
1981 voor het Florapark. De individuele villa’s worden vervolgens door andere architecten 
ontworpen. De losstaande villa's, gebouwd in eclectische trant zijn gesitueerd rond een open 
grasveld waarop enkele oude boomgroepen staan. Het karakteristieke huizenfront van het 
Floraplein bijvoorbeeld, dat in 1876-1877 wordt gebouwd, is naar een ontwerp van A. van der 
Steur. Opvallend is dat bij deze verdere ‘inkleuring’ van de wijk nauwelijks is afgewezen van het 
ontwerp, zoals Zocher die voor ogen had. Hiermee is het Florapark in zijn oorspronkelijke 
conceptie bewaard gebleven.
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Buiten de verbreding van de wegen is de parkaanleg gaaf bewaard gebleven, De aaneengesloten 
bebouwing langs de Wagenweg die de westzijde van het park afsluit, bestaat uit tamelijk 
waardevolle, laat negentiende-eeuwse bebouwing. Door de diagonale ligging ten opzichte van de 
open noordrand van de Hout is de ruimtelijke relatie tussen Florapark en Hout vrij sterk.
In de vrij gesloten bebouwing tussen de zuidzijde van het Florapark en de Haarlemmerhout is het 
Floraplein met zijn eenvormige classicistische woonbebouwing een bijzonder element. Het 
Diaconessenhuis en de nieuwbouw ten oosten daarvan vormen door hun zeer grote schaal een 
inbreuk op het karakter van Hout en omgeving om werken schaalverkleinend op de Hout.

De Meester Lottelaan vormt tot 1927 nog de gemeentegrens tussen Haarlem en Heemstede (zie 
ook figuur 2). In 1927 komt de annexatie van de Haarlemmerhout rond en maakt het oudste 
stadsbos van Nederland en de aangrenzende Koningin Wilhelminalaan onderdeel uit van 
Haarlem. Vlak na de grenswijziging worden de huizen aan het Westerhoutpark gebouwd. De 
monumentale bebouwing aan de Koning Wilhelminalaan dateert deels al uit de 19® eeuw en is in 
aanleg georiënteerd op het Haarlemmerhout. De tuinen van de bebouwing aan de 
Wilhelminalaan grenzen aan het (groene) Rijksmonument Haarlemmerhout (nr. 19876). De 
bebouwing aan de Wilhelminalaan vormt door haar groene inrichting en oriëntatie, een 
geleidelijke overgang tussen het Stadsbos en de Koninginnebuurt. Deze wordt versterkt door de 
deels transparante noordgrens van de Hout (zie ook figuur 2).

Figuur 2 Plangebied rond 1920, met daarin de voormalige gemeentegrens tussen Haarlem en Heemstede
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In de cultuurhistorische analyse zoals deze is opgesteld in opdracht van de gemeente Haarlem 
(Copijn, 2008; Cultuurhistorisch onderzoek & visie voor de Haarlemmerhout) wordt voor de 
Koningin Wilhelminalaan aanbevolen de relatie tussen de Koningin Wilhelminalaan en de 
rijksmonumentale Haarlemmerhout te versterken. Met het oog op de bebouwingsstructuur en 
visuele relatie tussen stad en Hout worden de Dreef en Fonteinlaan in het onderzoek van Copijn 
als waardevol aangeduid.
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Figuur 2 Weergave ruimtelijke structuur Rijksmonument Haarlemmerhout met daarin zichtbaar de 
transparante noordgrens in relatie tot de bebouwingsranden aan Koningin Wilhelminalaan en Fonteinlaan 

(bron; Copijn, 2008)________ _______

Het bebouwingsbeeld in het overgangsgebied is over het gehele gebied bezien gevarieerd, maar 
binnen de afeonderlijke componenten waaruit het gebied is opgebouwd, tamelijk homogeen. In 
het gehele gebied is het karakter van de bebouwing laat negentiende-eeuws. De bouwhoogte is 
twee a drie bouwlagen, binnen de samenstellende delen van het gebied weer vrij uniform. Vooral 
langs de Dreef en de Wagenweg ter plaatse van de villaparken komen bredere panden voor, 
langs de Dreef vaak met souterrain. In de aaneengesloten bebouwing overheerst de lijstgevel 
zeer sterk, met vaak zeer geringe verschillen in de goothoogte. De daken hebben een nokrichting 
evenwijdig aan de straat. De gevelopbouw is zeer rustig en bestaat over het algemeen uit drie of 
meer traveeën met verticaal geplaatste ramen.

Samenvattend kan worden gesteld dat de Koninginnebuurt is uitgegroeid tot een voorbeeld van 
stadsuitbreiding met hoogwaardige architectuur en een hoogwaardig stedenbouwkundig patroon 
dat grotendeels goed bewaard is gebleven.
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3 Planologische verankering van cultuurhistorische 
waarden in bestemmingsplan

In dit hoofdstuk wordt per onderdeel van het bestemmingsplan aangegeven op welke wijze de 
cultuurhistorische waarden zijn opgenomen dan wel planologisch zijn geborgd. In paragraaf 3.1 
wordt inzicht gegeven in hoeverre het aspect cultuurhistorie is opgenomen in de Toelichting bij 
het bestemmingsplan. Paragraaf 3.2 van deze notitie gaat in op de planologische verankering van 
de cultuurhistorische waarden.

3.1 Toelichting
In onderstaande tabel wordt per hoofdstuk ingegaan op de wijze waarop het aspect 
cultuurhistorie is opgenomen in het bestemmingsplan.

Hst. 2 In de beschrijving van de bestaande situatie (hst. 2) wordt ingegaan op de 
ontstaansgeschiedenis van de wijk en worden de belangrijkste te beschermen 
waarden, zoals deze voortkomen uit de toelichting bij de aanwijzing tot 
beschermd stadsgezicht, benoemd.

Hst 3 In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, 
waarin het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving centraal staat 
en waarin de cultuurhistorische waarden behouden blijven. Op gemeentelijk 
niveau wordt het bestemmingsplan getoetst aan de Nota Ruimtelijke Kwaliteit, 
waarin de ruimtelijke visie op de stad wordt gegeven. Voor de
Koninginnebuurt geldt in het plangebied een beschermend regime, gericht op 
het behouden en versterken van de zichtbare relaties tussen geschiedenis, 
openbare ruimte, architectuur en functie. Ook wordt ingegaan op de Nota Dak 
(als bijlage bij de Nota Ruimtelijke Kwaliteit) waarin is vastgelegd hoe het 
Haarlems daklandschap kan bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit. Wat betreft 
het historisch groen wordt inzicht gegeven in de binnen het plangebied 
aanwezige monumentale bomen (Haarlemse Monumentale Bomenlijst, 2009).

Hst 4 In hoofdstuk 4 wordt per milieuthema inzicht gegeven in de huidige situatie 
binnen het plangebied. Paragraaf 4.8 gaat in op de cultuurhistorische 
waarden, waarbij de te beschermen waarden samengevat worden opgesomd, 
melding wordt gemaakt van de waarderingskaart die is opgesteld voor de 
individuele gebouwen (waarbij wordt verwezen naar hst. 6) en een overzicht 
wordt gegeven van de in het gebeid aanwezige monumenten.

Hst 5 In hoofdstuk 5 wordt de visie op het plangebied gegeven. Paragraaf 5.1.1. 
gaat daarbij in op het beschermd stadsgezicht. De te beschermen waarden 
worden hierin nog verder samengevat, waarbij opnieuw wordt verwezen naar 
de waarderingskaart. In paragraaf 5.1.2. wordt toegelicht welke 
uitgangspunten er worden gehanteerd op gebouwniveau. Per orde, zoals
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deze op de waarderingskaart zijn aangegeven, gelden uitgangspunten als het 
gaat om o.a. bouwhoogtes, goothoogtes, het daklandschap, voortuinen. Voor 
wat betreft de inrichting van de openbare ruimte is aandacht voor de kwaliteit 
van de parken door terughoudend te zijn met bouwmogelijkheden. Bij de 
herinrichting van de openbare ruimte van het Florapark, zoals deze in 
voorbereiding is, wordt rekening gehouden met de cultuurhistorische waarde 
en het stedenbouwkundig ontwerp.
Voor een aantal specifieke locaties sorteert het bestemmingsplan in paragraaf 
5.3 reeds voort op moqelüke toekomstige ontwikkelingen.

Hst 6 In hoofdstuk 6 wordt de juridische planopzet voor wat betreft de 
dubbelbestemming waarde-beschermd stadsgezicht nader toegelicht. Zie ook 
paragraaf 3.2 van deze notitie.

3.2 Planologische bescherming (planregels)

Waardekaart
Ten behoeve van het in beeld brengen en vastleggen van de cultuurhistorische waarden in het 
bestemmingsplan is een waardekaart opgesteld. Op deze waarderingskaart zijn alle gebouwen 
die vallen onder het beschermd stadsgezicht gewaardeerd (met uitzondering Van 
Tempeliersstraat 37). Het doel van de waarderingskaart is de beschermende werking van het 
beschermd stadsgezicht vast te leggen in een indeling in drie verschillende orden, welke zijn 
gekoppeld aan een mate van bescherming in de planregels en de verbeelding. De onderverdeling 
van de verschillende gebouwde objecten in respectievelijk orde 1, orde 2, orde 3 en bouwwerken 
jonger dan 50 jaar is tot stand gekomen op basis van onder meer visuele inspecties en 
archiefonderzoek.

Bij dat onderzoek is, zo blijkt uit het bestemmingsplan, gekeken naar drie hoofdthema's:
1. De stedenbouwkundige waarde: dit blijkt uit situering, markering stadsbeeld, mate van 

representatie van de vormgeschiedenis van de stad e.d.
2. De architectonische, bouwhistorische en of kunsthistorische waarde: dit blijkt uit kwaliteit 

gevelcompositie, kwaliteit ruimtelijk concept, bouwgeschiedenis e.d.
3. De cultuurhistorische waarde: dit blijkt uit cultuur- of sociaaleconomische waarde, 

verschijningsvorm, plaats in de geschiedenis van het bouwen, betekenis voor de 
geschiedenis van de techniek e.d.

De waarderingskaart gaat uit van individuele gebouwen, onderverdeeld in 3 orden:

Orde 1. Rijks- of gemeentelijke monumenten. De bescherming van deze panden is geregeld in 
de Monumentenwet of gemeentelijke monumentenverordening. De aanduiding Orde 1 heeft 
zodoende een informatieve functie.
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Orde 2. Dit betreft gebouwen (ook bruggen) die ouder zijn dan vijftig jaar en 
die op grond van hun hoge architectonische kwaliteit, hun plaats in de
stedenbouwkundige structuur en/of als toonaangevend element in de gevelwand een belangrijke 
bijdrage leveren aan het stadsbeeld. De toegevoegde waarde van deze bouwwerken heeft niet 
alleen betrekking op de aanwezigheid binnen het beschermd stadsgezicht, maar ook op 
individuele architectonische en stedenbouwkundige kwaliteiten van de bouwwerken. Behoud van 
de specifieke waarden van deze gebouwen voor de gevelwand is het uitgangspunt. Bijlage 1 van 
de Toelichting bevat een omschrijving van de specifieke waarden per orde 2 pand.

Orde 3 omvat bouwwerken die ouder zijn dan vijftig jaar en die vanwege hun wisselende 
architectonische kwaliteit, wat schaal en detaillering betreft passen in de gevelwand, maar geen 
architectonische of stedenbouwkundige meerwaarde hebben. Ook bouwwerken die door 
ingrijpende wijzigingen hun meerwaarde hebben verloren behoren tot deze categorie. Behoud 
van de schaal en algemene waarden binnen de gevelwand is voor orde 3 gebouwen het 
uitgangspunt.

Bij de nieuwbouw (grijs) aanduiding gaat het om gebouwen die de afgelopen vijftig jaren zijn 
gebouwd. Deze zijn niet gewaardeerd.

Daarnaast worden de ensembles en seriebouw aangegeven op de kaart. Voor ensembles en 
seriebouw geldt als uitgangspunt dat de samenhang tussen de verschillende gebouwen niet mag 
worden verstoord. Daarom dient een eventuele bouwkundige ingreep aan de kap/gevel van een 
onderdeel van een ensemble of seriebouw zodanig te gebeuren dat het betreffende ensemble of 
seriebouw niet in onevenredige mate wordt verstoord.

Dubbelbestemming
Het gehele plangebied kent de dubbelbestemming Waarde-beschermd stadsgezicht. Ten 
behoeve van de bescherming van het beschermd stadsgezicht zijn bij het opstellen van de regels 
van dit bestemmingsplan de volgende uitgangspunten gehanteerd:
• Behoud, bescherming en waar mogelijk versterking van het straat- en bebouwingsbeeld
• Instandhouding en/of herstel van de monumenten en beeldbepalende gebouwen. Deze zijn 

op de verbeelding respectievelijk aangegeven als orde 1 (rijks- en gemeentelijke 
monumenten) en als orde 2 (beeldbepalende gebouwen/bouwwerken)

• Bij beeldbepalende gebouwen (orde 2) dienen specifieke waarden van het pand (zoals 
opgenomen in de redengevende omschrijving in bijlage 1 bij de Toelichting) binnen de 
gevelwand behouden te blijven. Bij verbouwing heeft een restauratieve aanpak van de 
straatgevels en de kap de voorkeur

• Bij bouwwerken die op de verbeelding zijn aangeduid als “orde 3" dient de schaal binnen de 
gevelwand behouden te blijven. Bij verbouwing moet hiermee rekening worden gehouden
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• Voor bouwwerken die op de waarderingskaart zijn aangeduid als “bouwwerken jonger dan 50 
jaar4' is vervanging in beginsel mogelijk binnen de kaders van dit plan. Hiervoor gelden tevens 
criteria voor ruimtelijke kwaliteit, die zijn opgenomen in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit

• Voor ensembles en seriebouw geldt dat de samenhang tussen de verschillende gebouwen 
moet worden gehandhaafd. Bij verbouwingen waarbij het beeld van gevel en/of kap wordt 
gewijzigd, dient dat in de afzonderlijke gebouwen zodanig te gebeuren dat de samenhang in 
het ensemble niet wordt verstoord. Daarom moet een bouwkundige ingreep worden 
afgestemd met de overige gebouwen in een ensemble of een serie identieke gebouwen

Binnen deze bestemming is de bevoegdheid opgenomen voor burgemeester en wethouders om 
nadere eisen te stellen aan de bouw- en gebruiksregels. Dit geldt voor de:
• Plaats en afmeting van de bebouwing
• Kaprichting, -vorm en -helling
• Indeling en vormgeving van bebouwing

Deze worden in paragraaf 6.2.2.4. nader uitgewerkt, bij het uitoefenen van deze 
afwijkingsbevoegdheid zal getoetst worden aan het straat- en bebouwingspatroon en de 
cultuurhistorische waarden, waarbij moet worden aangetoond dat de cultuurhistorische waarden 
niet op onaanvaardbare wijze wordt verstoord (voorwaardelijke verplichting bij de bouwregels).

Bouwaanduiding en maatvoeringsaanduidingen
Bovenstaande waardekaart is vertaald naar de verbeelding, middels de onderstaande 
bouwaanduidingen:
• Specifieke bouwaanduiding - orde 1 [sba-01]
• Specifieke bouwaanduiding - orde 2 [sba-02]
• Specifieke bouwaanduiding - orde 3 [sba-03]

Ook de maatvoeringsaanduidingen zijn gekoppeld aan de orde-verdeling zoals overgenomen in 
de verbeelding. Hierbij geldt dat de maximale en minimale bouw- en goothoogten alleen zijn 
vastgesteld voor orde-3 bebouwing en nieuwbouw. Voor orde 1 en 2 bebouwing is de bestaande 
bouw- en goothoogte aangeduid als de te handhaven hoogtes.
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4 Toetsing

4.1 Wettelijke vereisten cultuurhistorie in het bestemmingsplan
Conform artikel 3.1.6. lid 2 sub a van het Besluit ruimtelijke ordening is de gemeente verplicht om 
in de toelichting van het bestemmingsplan een gemotiveerde beschrijving op te nemen van de 
wijze waarop rekening is gehouden met de aanwezige cultuurhistorische waarden. Hierbij gaat 
het zowel om beschermde als niet formeel beschermde objecten en structuren. Dit betekent dat 
de gemeente een analyse moet maken van de aanwezige cultuurhistorische waarden en die 
vastlegt in het bestemmingsplan conform Nota van Toelichting op de wijziging van het Bro). 
Specifiek voor beschermde stads- en dorpsgezichten geldt dat in de toelichting van het 
bestemmingsplan aandacht moet worden besteed aan de te beschermen waarden. Daarnaast 
komen deze waarde aan de orde in zowel de pianregels als de verbeelding. De wet spreekt hier 
van een ‘beschermend bestemmingsplan’ ofwel een gedetailleerd bestemmingsplan met een 
consen/erend regime.

4.2 Kanttekeningen
Het bestemmingsplan Koninginnebuurt, partiële herziening 2014 heeft de cultuurhistorische 
waarden opgenomen in de toelichting van het bestemmingsplan en vertaald in de regels en 
verbeelding. Dit geldt ook voor het beschermd stadsgezicht. Na toetsing van het 
bestemmingsplan worden hierbij de volgende kanttekeningen geplaatst.
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