
 
 
Van: Peter Koppen <Peterkoppen@xs4all.nl>  
Verzonden: donderdag 28 februari 2019 13:25 
Onderwerp: Bestemmingsplan Gonnetstraat 22-26 Haarlem - commissie Ontwikkeling 7 meert 2019 
 
Beste raadsleden, 
 
Op 7 maart aanstaande staat op de agenda van de commissie Ontwikkeling het bestemmingsplan 
Gonnetstraat 22-26. In dat kader sturen wij u bijgaand ook digitaal toe de brief van 26 februari 2019 
die onze Erfgoedvereniging Heemschut per post aan u heeft verstuurd. Wij verzoeken u onze brief in 
uw overwegingen te betrekken. 
 
Eén aspect van de brief lichten wij er hier alvast uit. Namelijk de ingediende zienswijze van onze 
vereniging en de antwoorden van de gemeente/het college van B&W daarop (de zienswijzenota van 
de gemeente die in uw bezit is). In onze brief schrijven wij u over onze zienswijze ‘…. die wij helaas 
maar ten dele terugzien in de Nota van Zienswijze.’ Wij bedoelen hiermee dat zo ongeveer de helft 
van de tekst van onze zienswijze niet is terug te vinden in de zienswijzenota van de gemeente. Het 
gaat dan ook om essentiële informatie over onze en voor uw meningsvorming. Daarmee wordt onze 
zienswijze in de zienswijzenota van de gemeente uit haar verband en context gehaald, en ontbreken 
antwoorden. Aangezien u naar wij hebben begrepen alleen de zienswijzenota van de gemeente tot 
uw beschikking heeft, sturen wij u bijgaand toe onze zienswijzebrief van 31 juli 2018. Zodat wanneer 
u dat wilt, u uw mening kunt vormen op basis van onze volledige zienswijze. In onze zienswijzebrief 
hebben wij de tekstdelen die niet terug te vinden zijn in de zienswijzenota van de gemeente geel 
gearceerd.  
 
Wij zullen op 7 maart inspreken voor uw commissie Ontwikkeling, en zijn daarbij uiteraard graag 
bereid uw vragen te beantwoorden. Wanneer u tevoren al vragen heeft of anderszins iets wilt 
bespreken, aarzel niet ondergetekende te bellen of te mailen.  
 
Wij sturen deze e-mail en de genoemde bijlagen onder meer ook toe aan de wethouder/het college 
van B&W (via bestuurssecretariaat), de procesmanager van de gemeente, ontwikkelaar HBB en het 
Haarlems Dagblad. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Peter Koppen  
_________ 
Erfgoedvereniging Bond Heemschut 

 
E peterkoppen@xs4all.nl  M +31 (0)6 290 10 389 
W www.heemschut.nl  
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Per e-mail naar bestemmingsplannen@haarlem.nl  
Aan het college van Burgemeester en Wethouders 
t.a.v. de heer K. Glas 
Postbus 511 
2003 PB   HAARLEM 
 
 
Haarlem, 31 juli 2018 
 
Betreft: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Gonnetstraat 22 en 26 Haarlem 
 
Heemschut 28-2-2019: de geel gearceerde tekstdelen zijn niet overgenomen in de zienswijzenota van de 
gemeente met de antwoorden op de ingediende zienswijzen. 
 
Geacht college, 
 

Onderstaand onze zienswijze op bovengenoemde ontwerpbestemmingplan. Wij zijn erg benieuwd naar uw 

reactie op de diverse individuele onderdelen van onze zienswijze. Achtereenvolgens komen aan de orde: 

• Introductie Erfgoedvereniging Heemschut 

• Inleiding 

• Herontwikkeling gebied is een goede zaak, maar verdient gezien de centrumligging bijzondere 

bescherming 

• De Gonnettorens zijn hoogbouw, geen ‘hoogte-accenten’ 

• Hoogbouw in centrumgebied: urgentie niet aangetoond en hoogte niet gepast in het centrumgebied 

• Historisch stadssilhouet en zichtlijnen in de binnenstad worden ernstig verstoord 

• Precedentwerking hoogbouw moet voorkomen worden 

• Wettelijke plicht reflectie op en bescherming van cultuurhistorische waarden 

• Waarom grootschalige sloop gebouwen en niet meer hergebruik van interessante onderdelen? 

• Adviescommissie Ruimtelijk Kwaliteit (ARK) 

• Uitstel besluitvorming bestemmingplan is gezien vorenstaande gepast tot verstedelijkingsstudie en 

toetsingskader hoogbouw gereed is 

 

Introductie Erfgoedvereniging Heemschut 

De Erfgoedvereniging Heemschut of Bond Heemschut bestaat sinds 1911 en zet zich 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. Dit werk doen we met de inzet van vrijwilligers. Alle provincies en de 

stad Amsterdam hebben een eigen onafhankelijke Heemschutcommissie. Deze vrijwilligers 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, adviseur Commissie Noord-Holland, telefoon 06-29010389, e-mail peterkoppen@xs4all.nl.  
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Inleiding 

Wij hebben het afgelopen jaar gesprekken gevoerd met ontwikkelaar HBB en met de gemeente. Ook zijn we 

aanwezig geweest bij twee informatieavonden; één van de ontwikkelaar op 21 maart 2017, de ander van de 

gemeente op 17 juli 2018 in het kader van het ontwerpbestemmingsplan. Verder hebben wij de hoofdlijnen 

van onze visie op het ontwerpbestemmingsplan ingesproken tijdens de vergaderingen van de raadscommissie 

Ontwikkeling van 11 oktober 2017 en 19 april 2018. Onze inspraaknotities hiervan hebben wij destijds naar de 

raadsleden gestuurd, in c.c. aan het college van B&W/de wethouder en ontwikkelaar HBB. 

De visie die wij als hiervoor genoemd be- en uitgesproken hebben, is voor HBB en de gemeente op geen enkel 

onderdeel reden geweest om de plannen aan te passen. Waarom niet, dat is ons nooit rechtstreeks gemeld. 

Mede reden om nu onze zienswijze in te dienen. 

 

Herontwikkeling gebied is een goede zaak, maar verdient gezien de centrumligging bijzondere bescherming 

Heemschut is blij met de herontwikkeling van het Gonnetgebied tot een gecombineerd stedelijk 

woon-/werkgebied. De ligging in het kwetsbare centrumgebied en het wettelijk beschermd stadsgezicht 

noodzaken echter tot voorzichtigheid met plannen en tot bijzondere bescherming. 

Over het nu voorliggende plan van HBB staat in het ontwerpbestemmingsplan dat wij ‘zeer positief zijn over het 

programma, de uitstraling en de kansen voor het gebied’ en dat ‘…met name de Bond Heemschut een fel 

tegenstander is van hoogbouw’. Dit laatste klopt als het om het centrumgebied en andere beschermde 

stadsgezichten gaat, het eerste klopt niet helemaal: samenvattend vinden wij het totaalplan nogal massief, en 

tezamen met de hoogbouw past het niet bij de over het algemeen losse, niet massieve en veel minder hoge 

stedenbouwkundige structuur van het centrum. En vooral wordt door de beoogde twee torens het 

stadssilhouet, zichtlijnen en dus het beschermd stadsgezicht ernstig aangetast. Onze onderbouwing van deze 

samenvattende stellingname geven wij bij de onderwerpen die hierna volgen, stellen daarbij het college van 

B&W essentiële en kritische vragen, en houden we onze pleidooien. 

 

De Gonnettorens zijn hoogbouw, geen ‘hoogte-accenten’ 

Officieel wordt in Nederland de term hoogbouw gebruikt voor gebouwen waarin volgens het bouwbesluit een 

lift vereist is. Deze eis geldt voor gebouwen vanaf vijf verdiepingen (bron: Wikimedia, geciteerd door De 

Architect). De twee in het plan voorziene torens zijn dus hoogbouw. Het college van B&W/de wethouder sprak 

in de Commissie Ontwikkeling van 19 april jl. dat er bij het Gonnetplan sprake is van ‘hoogte-accenten’, geen 

hoogbouw, en deze term ‘hoogte-accenten’ staat ook in het ontwerpbestemmingsplan bij 2.6. Waarom wordt 

er niet integraal gesproken met de toepasselijke typologie ‘hoogbouw’ die de Gonnettorens dus zijn? 

 

Hoogbouw in centrumgebied: urgentie niet aangetoond en hoogte niet gepast 

De gemeente heeft een aparte nota opgesteld met ‘aanvullende criteria ruimtelijke kwaliteit nieuwbouw 

torens’. Die notitie hoort bij het ontwerpbestemmingplan. Waarom acht de gemeente het nodig om de wens 

tot hoogbouw met extra argumenten en voorwaarden te moeten onderbouwen? Duidt dat wellicht op 

aarzeling over de wenselijkheid van hoogbouw in het binnenstadgebied?  

De urgentie van deze hoogbouw in de kwetsbare historische binnenstad en beschermd stadsgezicht is naar 

onze mening niet aangetoond. De beschrijvingen ter legitimatie in het ontwerpbestemmingsplan zijn 
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vergezocht en oneigenlijk. Zo wordt de hoogbouw bijvoorbeeld gelegitimeerd omdat ze ‘een manier zijn om dit 

tot nu toe geïsoleerde gebied te verknopen met de binnenstad, doordat er een werking met hoogteaccenten 

ontstaat zoals ook bekend is uit de binnenstad’. Dergelijke hoogteaccenten – en overigens ook de massieve 

bouwblokken uit het plan – zijn er echter niet in de binnenstad, en die zouden we ook niet moeten willen. En 

nog een citaat: ‘de hoogteaccenten benadrukken de aanwezigheid van het bijzondere en unieke karakter van 

een nieuw economisch concept dat zich richt op co-working, co-living en co-creatie’. 

Wij vragen u om ons uit te leggen waarom voornoemde citaten een legitimering zouden zijn voor hoogbouw en 

waarom ze het ‘waard’ zouden zijn om het historisch stadssilhouet en zichtlijnen in de binnenstad te verstoren. 

 

Overigens: 

• Uw Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit ARK heeft in haar één na laatste vergadering van 19 mei 2015 

over de plannen voor het Gonnetgebied opgemerkt: ‘De torens vormen een wezensvreemde 

bebouwingstypologie in het Gonnetstraatgebied’.  

• Ook de Stadsbouwmeester heeft in de vergadering van de Commissie Ontwikkeling van 11 oktober 2017 

zijn verrassing en twijfels geuit over de (aanwezigheid en extra hoogte van de) torens. 

• Bovendien spreekt het Masterplan Spoorzone 2004 over een ‘intensief stedelijke ontwikkeling gebaseerd 

op de schaal van de Haarlemse binnenstad’. De HBB-plannen passen echter niet bij deze ‘schaal’; de 

bouwblokken zijn immers veel massiever en hoogbouw is geen schaalnorm in de binnenstad.  

• De hoogte van de torens is voor onze zienswijze niet van belang: Heemschut is immers tegen hoogbouw in 

het centrumgebied en in de andere beschermde stadsgezichten. Toch is over de hoogte wel het een en 

ander op te merken. Bijvoorbeeld: waarom is de hoogste toren 33 meter hoog en waarop is deze hoogte 

gebaseerd? In het Ruimtelijk-Functioneel plan uit 2007 wordt een hoogteaccent genoemd van ‘slechts’ 

maximaal 25 m. Ook dat was, net als nu, niet onderbouwd. Waarom toen 25 meter en nu 33?  

Verder is het onduidelijk wat nu de hoogten van de torens zijn; in het ontwerpbestemmingsplan en in 

andere stukken (waaronder de brief aan de omwonenden van 21 juni 2018) staat wisselend 7 en 9, maar 

ook 8 en 10 verdiepingen, en 27 en 32, maar ook 24 en 30 meter. 

 

Historisch stadssilhouet en zichtlijnen in de binnenstad worden ernstig verstoord 

De binnenstad van Haarlem – van grote historische en monumentale waarde en beschermd stadsgezicht – is 

tot heden op enkele missers na verschoond gebleven van hoogbouw die het historisch stadssilhouet en 

zichtlijnen in de binnenstad verstoren. En Heemschut wil dat zo houden: wij zijn tegen elke verstoring van het 

stadssilhouet door hoogbouw in het centrumgebied in Haarlem.  

In de aparte voorwaardennota bij het ontwerpbestemmingsplan vermeld de gemeente dat er ‘nieuwe vast te 

stellen criteria voor bescherming van het stadssilhouet’ opgesteld zouden moeten worden. Het plan van HBB en 

het ontwerpbestemmingsplan voorzien er immers in dat door de twee torens ‘het silhouet van de binnenstad 

wordt gedomineerd……’, aldus de aparte nota over de beoogde torens.  

• Waarom heeft de gemeente deze aparte nota opgesteld? Omdat de gemeente de noodzaak onderkent van 

aanvullende nog op te stellen criteria in verband met de kwetsbaarheid van het huidige historische 

stadssilhouet?  
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• Waarom wil de gemeente – zoals ze schrijft –  dat de nieuwe torens het silhouet van de binnenstad 

domineren? 

• Waarom wil de gemeente dat nieuwe torens zich gaan mengen en meten met het historisch stadssilhouet, 

dus met de oude en de nieuwe Bavo, de Bakenes- en andere kerktorens en de Koepel? 

Pretentieus en ongepast! Het silhouet van de  historische binnenstad en allerlei zichtlijnen worden hiermee 

immers direct en ernstig verstoord, en daarmee ook het beschermd stadsgezicht. 

De ARK – die voornoemd al haar twijfels heeft uitgesproken over de hoogbouw – heeft ook zijn twijfels geuit 

over de invloed op de zichtlijnen. 

 

Heemschut vindt dat de ‘nieuwe vast te stellen criteria voor bescherming van het stadssilhouet’ die de 

gemeente wil gaan opstellen, onderdeel moeten zijn van de definitieve besluitvorming over het 

bestemmingsplan. Dit betekent dat deze criteria onderdeel moeten worden van het ontwerpbestemmingsplan 

en dus nu zouden moeten worden opgesteld. Het ontbreken van genoemde criteria maakt naar onze mening 

de huidige besluitvorming over het ontwerpbestemmingsplan prematuur. 

Wij pleiten er in dit kader ook voor dat de gemeente eerst een Hoogbouw Effecten Rapportage (HER) laat 

opstellen door een externe deskundige, waaruit het effect op de cultuurhistorische kwaliteiten van het 

stadssilhouet en belangrijke zichtlijnen in het historische centrumgebied blijken. Het rapport zou eveneens 

onderdeel moeten uitmaken van (de procedure van) het ontwerpbestemmingsplan. Omdat uw college deze 

gevolgen nu niet in beeld heeft, is verantwoorde besluitvorming op dit moment eigenlijk niet goed mogelijk. 

Ter onderbouwing van ons voornoemde pleidooi om nu al aanvullende criteria en een HER op te stellen hebben 

wij als bijlage enige foto’s toegevoegd van het stadssilhouet en enkele zichtlijnen waarbij de twee torens zijn 

ingetekend. Niet helemaal op de precieze schaal, maar het gaat nu om een globaal beeld van de verstorende 

impact van de torens, die het opstellen van een HER naar onze mening rechtvaardigt. 

 

Precedentwerking hoogbouw moet voorkomen worden 

Door de precedentwerking die uitgaat van de twee Gonnet-woontorens ligt verdere hoogbouw in de kwetsbare 

historische binnenstad, maar ook in ander beschermd stadsgezicht op de loer. Wij vinden dat zeer ongewenst. 

Net zoals in het Ruimtelijk-Functioneel plan uit 2007 voor de hoogte-accenten van het Gonnetgebied werd 

gerefereerd aan de hoogbouw van het Beresteyncomplex aan het Stationsplein, zo zal een volgend nieuw 

hoogbouwplan in de binnenstad worden gelegitimeerd met een referentie aan de hoogbouw van het huidige 

Gonnetplan. Hoe voorkomt de gemeente straks een dergelijke precedentwerking? Bijvoorbeeld: naar verwacht 

komt over niet al te lange tijd het naastgelegen terrein vrij van Bremer Houthandel, die overigens onlangs 

gepleit heeft voor het (hoogbouw)plan van HBB. Wij vragen het college te schetsen wat de gemeente naar 

verwacht gaat doen als een ontwikkelaar in het herbestemmingsplan Bremer Houthandel ook hoogbouw (aan 

de Spaarne-oever) wil. 

 

Overigens is het voornoemde Berensteyncomplex een nogal dubieuze referentie gezien dit detonerende en 

door velen – misschien wel iedereen – als mislukt beschouwde hoogbouw-vernieuwingsproject in de 

binnenstad. De gemeente merkt hierover in de al eerder genoemde aparte notitie met aanvullende criteria 
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voor de nieuwbouwtorens op: ‘….voorkomen dat er een tweede Beresteyn kan worden opgetrokken’. Dat geeft 

niet veel vertrouwen. 

 

Mede in het kader van deze precedentwerking pleiten wij ervoor om ten behoeve van het 

ontwerpbestemmingsplan en de besluitvorming daarover, een stedenbouwkundig aanpak te laten opstellen 

voor een breder en omliggend gebied, met daarin een toetsingskader voor hoogbouw en voor (impact op) 

erfgoed. Dit bredere gebied zou moeten bestaan uit het gehele Gonnetgebied, Hooimarkt, Varkensmarkt, 

bestaande stadsgezicht aan het Spaarne, en het aan de overkant liggende Scheepsmakerskwartier (waar helaas 

ook zonder breed stedenbouwkundig plan en toetsingskader hoogbouw is goedgekeurd die het stadssilhouet 

en de zichtlijnen gaan verstoren). 

 

Wettelijke plicht reflectie op en bescherming van cultuurhistorische waarden 

In het voorgaande zijn wij hierop ten dele al ingegaan, maar een belangrijke vraag is of de gemeente haar 

verplichting is nagekomen om aan te geven welke cultuurhistorische waarden in het geding zijn, hoe de 

gemeente hiermee omgaat en welke gevolgen het plan heeft voor deze waarden. Het gaat hier immers om de 

kwetsbare historische binnenstad als beschermd stadsgezicht. In essentie gaat het dus om de vraag of dat 

wordt aangetast door de massieve verdichting en vooral door de beoogde hoogbouw. In het voorgaande 

hebben wij reeds geconcludeerd dat de urgentie van hoogbouw niet is aangetoond, de legitimatie voor de 

hoogbouw wat ons betreft onvoldoende onderbouwd is en het historische stadssilhouet en zichtlijnen ernstig 

worden verstoord. Daarmee is ook het beschermde stadsgezicht – een wettelijk kader – in het geding. 

Gezien het grote cultuurhistorische belang van het beschermde stadsgezicht, het stadssilhouet en onze 

hiervoor genoemde argumentaties die tegen hoogbouw pleiten, zou de gemeente in onze visie als onderdeel 

van het ontwerpbestemmingsplan een (deels wettelijke) cultuurhistorische waardenverkenning en -afweging 

moeten voegen. Die cultuurhistorische reflectie is er niet. Wij pleiten ervoor dat die alsnog wordt opgesteld als 

onderdeel van het ontwerpbestemmingsplan. Het opstellen van de eerder genoemde aanvullende criteria voor 

hoogbouw voor dit plangebied en van een Hoogbouw Effecten Rapportage HER zouden dan onderdeel kunnen 

zijn van dit bredere cultuurhistorisch waardenonderzoek. 

 

Waarom grootschalige sloop gebouwen en niet meer hergebruik van interessante onderdelen? 

In het Ruimtelijk-Functioneel plan uit 2007 is vermeld dat het Van Duyvenbode-complex ‘architectonisch 

interessant is’ en dat ‘de waarde vooral is gelegen in de geslaagde (‘ronde’ red.) hoekoplossing’. Inmiddels zijn 

we ruim tien jaar verder, zou de waarde op zich alleen maar groter zijn geworden, maar wordt het gehele 

complex toch gesloopt. Wij pleiten ervoor tenminste de oorspronkelijke hoekoplossing te integreren in het 

nieuwbouwcomplex. 

Verder zijn zowel de ronde muur die aansluit op het monumentale HAL-gebouw als de beheerderswoning die 

aan het andere uiteinde van de muur aansluit, architectonisch waardevol en karakteristiek voor het gebied en 

de functie die het ooit had. Wij vragen ons af waarom de muur en de woning niet behouden kunnen blijven; de 

muur breekt de massiviteit van de bouwblokken, maakt het complex en de groene binnentuin voor het beeld 

meer open, en voorkomt ten dele dat het monumentale HAL-gebouw geheel wordt ‘ingesloten’. Verder lijkt de 

‘beheerders-woning’ opnieuw bestemmen als woning niet te kostbaar, breekt het de massiviteit van de nieuwe 
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bouwblokken en brengt daarmee een speels element in het geheel. Beide – behoud van de muur en de 

beheerderswoning – zorgen ervoor dat een stuk historie van het gebied behouden blijft.  

Wij zijn van mening, dat onvoldoende onderzocht is welke onderdelen van de bestaande bebouwing voor 

hergebruik in aanmerking komen. De daarvoor in aanmerking komende elementen zouden integraal onderdeel  

van de plannen voor het Gonnetgebied moeten uitmaken. 

 

De ontwikkelaar en het ontwerpbestemmingsplan willen ‘onderdak bieden aan nieuwe economische (werk) 

concepten als creatieve en innovatieve hotspots en ZZP-woningen’. De doelgroep hiervoor is echter beperkt te 

porren voor nieuwbouw, maar wel voor herontwikkelde oude (bedrijfs- en industriële) gebouwen. Het 

herbestemmen van de voornoemde gebouwdelen past dus perfect in de sfeer die de ontwikkelaar en het 

ontwerpbestemmingsplan zeggen na te streven. En is nog duurzamer ook! 

 

Adviescommissie Ruimtelijk Kwaliteit (ARK) 

Deze adviescommissie van het college/de gemeente heeft over het Gonnetplan vergadert op 19 mei 2015 en 

als laatste op 15 juni 2015. Er zijn flink kritische noten over het Gonnetplan van HBB  in de verslagen van deze 

vergaderingen opgenomen. Met name ook over de hiervoor al behandelde hoogbouw, stadssilhouet en 

zichtlijnen. Enkele kritische noten daarover hebben wij al eerder gememoreerd. Wat ons verder vooral opvalt, 

is dat er een flinke discrepantie zit tussen de mate van kritische noten van de ARK in beide vergaderingen. En 

dat terwijl er sprake is van een tijdsverschil tussen beide vergaderingen van nog geen maand. Wij zouden graag 

vernemen wat de onderbouwing is van dit naar onze mening flinke verschil in stellingnames door de ARK. 

Waarom heeft de ARK zo’n grote ommezwaai gemaakt? 

Voorts wordt het ons uit het ontwerpbestemmingplan niet duidelijk wat het college heeft gedaan met de 

resterende adviezen van de ARK zoals die blijken uit de verslagen van hun voornoemde vergaderingen. Graag 

horen we. 

 

Uitstel besluitvorming bestemmingplan is gezien vorenstaande gepast tot verstedelijkingsstudie en 

toetsingskader hoogbouw gereed is 

Er is nog een spanningsveld, en wel een zeer relevant. 

De gemeente is momenteel bezig om een verstedelijkingsstudie inclusief een toetsingskader hoogbouw op te 

stellen voor heel Haarlem. Daar zal per wijk/gebied worden bekeken welke verstedelijking en welke hoogbouw 

past. De historische binnenstad wordt hierbij als kwetsbaar gebied geoormerkt dat bijzondere bescherming 

moet genieten. Deze beleidsontwikkeling door de gemeente match-t in tijd niet met het huidige Gonnetplan. 

En ook niet met de ingediende individuele postzegelplannen met overal door de stad verspreide solitaire 

torens. De gemeente kan hiervoor soms geen of onvoldoende instrumenten inzetten om te sturen, besluit over 

hoogbouw zonder een noodzakelijk toetsingskader, en dat is een relevant gebrek.  

Wij vinden dat er haast gemaakt moet worden met deze gemeentelijke verstedelijkingsstudie en het 

toetsingskader hoogbouw. Tegelijk doen wij gezien onze eerder in deze zienswijze verkondigde ernstig kritische 

noten bij het plan, een dringend beroep op het college/de gemeente om te wachten met besluitvorming over 

het bestemmingsplan Gonnetstraat 22 en 26 (en ook over alle andere postzegelplannen met massieve 

verdichting en solitaire torens in en om het centrumgebied en in de beschermde stadsgezichten). Wachten 
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totdat de verstedelijkingsstrategie en toetsingskader hoogbouw gereed zijn en als gedragen toetsingskader en 

noodzakelijk sturingselement kunnen worden ingezet.  

 

Tot slot: 

De historische goed geconserveerde monumentale binnenstad is de parel van Haarlem, en een van de 

belangrijkste onderleggers voor de huidige aantrekkelijkheid van onze stad. Dat moeten we koesteren en 

beschermen, dus pleiten wij voor een stop op detonerende ingrepen in de historische binnenstad en de 

beschermde stadsgezichten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Erfgoedvereniging Heemschut 
Peter Koppen 
Adviseur Commissie Noord-Holland  
E peterkoppen@xs4all.nl 
M 06-29010389 
 
 
 
 
Bijlage : beelden impact op stadssilhouet en zichtlijnen 
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Bijlage bij zienswijze ontwerpbestemmingplan Gonnetstraat 22-26 

In onze zienswijze is aan de orde geweest het effect van de hoogbouw Gonnetplan op het (historisch) stads-

silhouet en op andere zichtlijnen. In deze tonen wij enige met de beoogde hoogbouwsilhouetten bewerkte 

foto’s vanuit vijf verschillende zichtlijnen. De i ngetekende hoogbouw is niet helemaal op schaal, maar 

belangrijk is dat uit de foto’s wel de globale impact blijkt, onderbouwing van ons pleidooi tegen hoogbouw. 
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