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Aan de leden van de Commissie Ontwikkeling gemeente Haarlem 

 

 

Reactie Ontwerpbestemmingsplan Gonnetstraat 

 

 

 
Geachte Raadsleden, 

 

Op 7 maart aanstaande wordt in de Commissie Ontwikkeling het Ontwerpbestemmingsplan 

Gonnetstraat e.o. behandeld. Graag willen wij u voorafgaande aan deze behandeling nog en-

kele punten meegeven. 

 

Als Historische Vereniging Haerlem hebben wij een reactie gegeven op het voorontwerp Be-

stemmingsplan Gonnetstraat. Die reactie heeft helaas niet geleid tot een wijziging van het be-

stemmingsplan. Dat vinden we jammer. Niettemin denken we dat we goede argumenten 

hebben om nogmaals aandacht te vragen voor enkele punten waar we vraagtekens bij zetten. 

Wij zullen dat ook in uw vergadering nog mondeling toelichten. 

 

Beschermd stadsgezicht  

Het Gonnetgebied heeft onze bijzondere aandacht. In het plangebied is een monument aan-

wezig, het HAL-gebouw. Dit monument blijft behouden. Daarnaast maakt het plangebied 

deel uit van het beschermd stadsgezicht. Sinds 5 december 1990 is de binnenstad van Haar-

lem en een deel van de Haarlemmerhoutbuurt aangewezen als 'beschermd stadsgezicht' in de 

zin van de Monumentenwet 1988. Dat betekent dat het bijzondere ruimtelijke en functionele 

karakter van het gebied in een bestemmingsplan moet worden beschermd (ex art 36 van de 

Monumentenwet). Met het bestemmingsplan dat nu voorligt, is naar onze mening die be-

scherming helaas onvoldoende gewaarborgd.  

 

Ruimtelijk-functioneel plan  

We zijn blij dat het gebied wordt herontwikkeld tot een (gemengd) binnenstedelijk gebied. 

Gezien het versnipperde grondbezit hebben we er begrip voor dat er is gekozen voor een 

“organische ontwikkeling”. Het statenpatroon blijft gehandhaafd en per bouwblok wordt er 

meegewerkt aan bouwplannen. Maar daarbij moet voorkomen worden dat het een lappende-
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ken wordt van plannen die onderling weinig samenhang vertonen. De overgang en aanslui-

ting van de nieuwbouw op de bestaande historische structuren dient zorgvuldig plaats te vin-

den. Daarover bestaat bij ons de nodige twijfel en dat richt zich met name op de gekozen 

bouwhoogte.  

 

Het Ruimtelijk-functioneel plan uit 2007, dat voor het gebied geldt is als uitgangspunt geko-

zen voor het bouwplan voor de Gonnetstraat. Maar helaas voldoet het door HBB voorge-

stelde bouwplan daar niet aan. En dat geldt ook voor het bestemmingsplan, dat is opgesteld 

om dat bouwplan juridisch mogelijk te maken. In het Ruimtelijk-functioneel plan is namelijk 

de mogelijkheid voor een hoogteaccent van 25 meter opgenomen, terwijl de door HBB 

voorgestelde torens 27 en 33 meter hoog zijn. Een overschrijding met maar liefst 33%.  

 

Hoogbouwprincipes 

In tegenstelling tot wat het college van B&W beweert voldoet het plan ook niet de Haarlem-

se hoogbouwprincipes, die onlangs in uw Raad besproken zijn. In de Haarlemse hoogbouw-

principes wordt ruiterlijk toegegeven dat de schaalsprong die in het verleden in het stations-

gebied is toegepast een fout is geweest. Door de grote schaalsprong is hier het karakter van 

de historische binnenstad aangetast. Op pag.54 lezen we: “Het stationsgebied vormt een uitzonde-

ring binnen de historische binnenstad. Hier is de historische structuur (weefsel), de maat en schaal van de bin-

nenstad (gedeeltelijk) verstoord en is in de huidige situatie reeds sprake van hoogbouw”. 

 

Op dezelfde pagina lezen we: ”Bij de Hooimarkt/Friese Varkensmarkt is in tegensteling tot het stati-

onsgebied de schaal en de maat van de historische stad nog aanwezig. De Spaarneoever is op deze plek pri-

mair onderdeel van de historische stad en maakt deel uit van het beschermde stadsgezicht. Hier zal in zowel 

bouwhoogte als typologie, materiaalgebruik etc. op de eerste plaats ook tot uitdrukking moeten komen dat het 

hier gaat om een onderdeel van de historische stad”.  

 

We kunnen het zelf niet beter verwoorden. Het merkwaardige is echter dat het Gonnetge-

bied tot het hetzelfde buurtje hoort als de Hooimarkt en de Friese Varkensmarkt. Herhaal 

daarom in het Gonnetgebied niet de fout die in het stationsgebied is gemaakt.  

 

Verschijningsvorm hoogteaccenten 

In een aparte analyse zijn de effecten van beide torens op de bestaande stad in beeld ge-

bracht. Daaruit blijkt overduidelijk dat het stadssilhouet wordt aangetast. Beide torens zijn 

van verre zichtbaar. Volgens de toelichting van het bestemmingsplan sluit dit aan bij de wens 

om de aanwezigheid van de nieuwe Gonnetbuurt te accentueren. Dat is zeker niet onze wens 

en ook niet die van de bewoners in het aangrenzende woongebied.  
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Wat krom is wordt recht gepraat 

De argumenten die worden gehanteerd om de hoogbouw in de Gonnetstraat te rechtvaardi-

gen overtuigen niet. Gezegd wordt: 

• De hogere bebouwing op deze twee plekken leidt ook tot het gewenste afwisselende en veelzijdige woonmi-

lieu met blokwoningen torenwoningen, appartementen en lofts. Het is ons niet duidelijk waarom in 

dit kleine gebied persé alle woonmilieus gerealiseerd moeten worden. Als we in Haarlem 

10.000 woningen gaan bouwen, zijn daar ook andere plekken voor te vinden.  

• De torens zijn een manier 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. Enerzijds wordt op-

gemerkt dat het gebied goed ontsloten is, anderzijds is het gebied geïsoleerd en moet de 

rest van de stad via hoogbouw gewezen worden op het bestaan van dit gebied? Wie zit 

daar precies op te wachten?  

 

Te groot programma 

We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat het programma dat door de ontwikkelaar 

is gekozen linksom of rechtsom gerealiseerd moet worden. Het programma voorziet in circa 

96 woningen, 4 werkateliers, creatieve bedrijvigheid, horeca en commerciële ruimte op twee 

relatief kleine kavels. Blijkbaar is de gedachte dat als het niet in de breedte kan het maar in de 

hoogte moet. Dit getuigt niet van een goede ruimtelijke ordening.  

 

Advies 

Ons verzoek aan uw raad laat zich als volgt samenvatten:  

• Neem de participatie serieus. Dat is een belofte uit het Coalitieprogramma Duurzaam 

Doen.  

• Kies voor een stedelijke ontwikkeling gebaseerd op de schaal van de Haarlemse binnen-

stad. Dat vraagt om een kleiner programma.  

• Stel het bestemmingsplan gewijzigd vast waarbij de torens van 27 en 33 meter hoog uit 

het bestemmingsplan worden geschrapt. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Auke Douma 

Secretaris werkgroep Gebouw & Omgeving Historische Vereniging Haerlem 


