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Introductie Erfgoedvereniging Heemschut 

De Erfgoedvereniging Heemschut of Bond Heemschut bestaat sinds 1911 en zet zich al meer dan 100 jaar onafgebroken in voor het behoud van cultureel 

erfgoed. Heemschut betekent letterlijk het schutten (beschermen) van het heem (de eigen omgeving). Als erfgoedvereniging zetten we ons in voor de 

bescherming van waardevolle objecten en gebieden. Gezien haar statutaire doelstelling van bescherming is Heemschut belanghebbende bij erfgoed. Alle 

provincies en de stad Amsterdam hebben een eigen onafhankelijke Heemschutcommissie. De vrijwilligers van deze commissies worden ondersteund door 

het professionele landelijk bureau dat in Amsterdam gevestigd is. Voor meer informatie over Heemschut zie https://www.heemschut.nl/ . Contactpersoon 

voor dit project is Peter Koppen van de Commissie Noord-Holland, telefoon 06-29010389, e-mail peterkoppen@xs4all.nl.  

 

 

Wij begrijpen nog steeds niet waarom deze hoogbouw nodig is in het Rijksbeschermde stadsgezicht.  

 

Van onze standpunten vanuit alle mogelijke invalshoeken hebt u kennis kunnen nemen via onze zienswijze, 

het eerdere inspreken voor uw commissie en via de brief die wij u vorige week hebben gestuurd. Nu gaan 

we alleen in op enige relevante nieuwe zaken die zijn toegevoegd aan het dossier. 

 

• Afgezien dat het college ongeveer de helft van onze zienswijzetekst niet heeft opgenomen in zijn 

beantwoording, zijn wij bovenal teleurgesteld in die antwoorden; alle onderdelen van onze zienswijze 

zijn van tafel geveegd, net als bij de andere 19 ingediende zienswijzen. 

• Het college brengt in zijn overwegingen om de hoogbouw te rechtvaardigen de nota 

Hoogbouwprincipes in stelling, terwijl men anderzijds zegt dat deze niet van toepassing is. Als de nota 

Hoogbouwprincipes wordt aangehouden, dan moet dat de gehele nota zijn, en niet voor een deel. In de 

nota Hoogbouwprincipes staat bijvoorbeeld een essentiëel uitgangspunt over de beschermde 

gebieden, maar in de documenten van het college is dat nergens terug te vinden. Dit uitgangspunt 

luidt: ‘In principe geen ruimte voor hoogbouw’. Duidelijker kan niet lijkt ons. 

• Er is een fotostudie toegevoegd die het effect op het stadsgezicht zou moeten verbeelden. Wij vinden 

deze fotostudie geen realistische weergave van de beoogde werkelijkheid. Alleen al omdat de torens 

beperkt of niet zichtbaar zouden zijn, en dat lijkt ons niet geloofwaardig bij een toren van 33 meter.  

De fotostudie is gemaakt door de architect in opdracht van HBB. Een typisch geval van ‘de slager die 

zijn eigen vlees keurt’.  

Over het artikel in het Haarlems Dagblad van vanmorgen beantwoorden we graag vragen.  

• De door de gemeente opgestelde aanvullende cultuurhistorische effectenrapportage signaleert 

negatieve effecten en is kritisch op de schaalsprong in hoogte. Maar concludeert toch dat het negatieve 

effect beperkt is. Deze effectenrapportage is echter mede gebaseerd op de namens de ontwikkelaar 

opgestelde fotostudie, aan het realiteitsgehalte waarvan wij dus twijfelen. Verder gaat de 

effectenrapportage alleen over Nieuwstad en Ripperdapark, niet over het effect op de rest van het 

beschermd stadsgebied. In tegenstelling tot het college vinden wij dat niet is voldaan aan een 

toereikende wettelijke cultuurhistorische toets. 

 

Al met al blijven wij van mening dat de torens in strijd zijn het in 1990 gevestigde Rijksbeschermde 

Stadsgezicht Haarlem. 
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Heemschut blijft zich inzetten voor het behoud van het waardevolle erfgoed, liefst samen met de 

gemeente. Daarom doen wij het voorstel om de onafhankelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hun 

oordeel te vragen over de effecten van deze torens op het wettelijk beschermde stadsgezicht. 

 

Tot slot geachte raadsleden: 

• Heemschut was en is verheugd over de erfgoedparagraaf van de coalitie. Maar bij deze 

1e lakmoesproef prevaleert deze hoogbouw boven de kansen van het eigen erfgoedbeleid.  

• Treed met de Gonnettorens niet in de voetsporen van uw voorgangers die dachten dat de 

Berensteyntoren op het stationsplein geen kwaad kon, maar die de skyline wel onherstelbaar negatief 

domineert. 

• En bang zijn wij dat zich in de nabije toekomst een volgend torenplan zal aandienen voor het 

naastgelegen vrijkomende terrein van Bremer Houthandel. 

• Haarlem dankt zijn populariteit voor een belangrijk deel aan zijn historisch centrum en de andere 

beschermde stadsgezichten. Een parel en groots bezit, slacht niet nog meer kippen met gouden eieren! 

 

Wij sturen u deze inspreektekst nog per e-mail toe. Dank voor uw aandacht. 

 

 

c.c. het college van B&W/wethouder, gemeentelijk procesmanager, Haarlems Dagblad, HBB,  

Rijksdienst Cultureel Erfgoed. 


