
Gemeente Haarlem, 
Tav de leden van de gemeenteraad 
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2003 PB  Haarlem         
 

Haarlem, 2 maart 2019 
 
 
Betreft: wijziging bestemmingsplan Gonnetstraat 22-26, vergadering Commissie Ontwikkeling 7/3/2019 

 
Geachte Gemeenteraadslid, 
 
Voor de 3e keer komen we op 7 maart 2019 samen in de commissie ontwikkeling voor het 
vaststellen van het bestemmingsplan voor Gonnetstaat 22-26. Twee keer eerder heeft de 
raad het voorstel afgewezen en ik wil u aanraden ook dit ongewijzigde plan nu definitief 
aftewijzen. 
 
Vanaf het begin bij het maken van plannen voor dit project was duidelijk dat hoogbouw in 
dit kwetsbare beschermde stadsgezicht van Haarlem gevoelig ligt, en niet alleen bij de 
bewoners in de buurt. Er werd gepleit voor een algehele visie voor hoogbouw in Haarlem. 
Deze is er inmiddels gekomen, na het indienen van onze zienswijze afgelopen zomer. Sinds 
13 nov 2018 bestaat het stuk “ Hoogbouwprincipes, kansen voor hoogbouw in Haarlem” 
door de raad vastgesteld en goedgekeurd, en moet er voor alle initiatieven een HER 
(Hoogbouw Effect Rapportage) gemaakt worden. Volgens deze principes zou de geplande 
hoogbouw in dit voorliggende bestemmingsplan er nooit kunnen en mogen komen.  
 
Jammer dat de gemeente Haarlem en HBB zich reeds in maart 2017, zoals te lezen op pag. 
100 van bijlage a. bestemmingsplan, hebben aangegeven “geen concessies te kunnen (of 
willen) doen aan de hoogte accenten voor deze ontwikkelingen”. Met dat in uw achterhoofd 
snapt u wellicht hoe de conclusie van de HER in dit voorliggende bestemmingsplan “positief” 
kan zijn in de ogen van de planmakers. Ik lees echter zoveel negatieve gevolgen zoals: 

• Negatieve gevolgen voor de kwaliteit van stadlandschap 

• Geen aansluiting op de ruimtelijk en historische karakteristiek van 
Ripperdapark/Hooimarkt en Friese varkensmarkt 

• Gewaardeerde uitzichten verdwijnen 

• Veranderingen van maat en schaal 

• Negatieve gevolgen van wind op straat 

• Schaduw op andere gebouwen, niet voldoen aan zware TNO-norm voor woningen 

• Privacy schending van omwonenden door inkijk in tuinen en dakkoepels, in gebied 
waar laagbouw de norm is 

Zodat mijn conclusie en waarschijnlijk van alle andere onafhankelijke lezers juist “ negatief” 
is. 
 
De Gonnetbuurt valt in de beschermde historische binnenstad van Haarlem. Daar gelden 
gebouwen vanaf 20 m als hoogbouw. De gemeente heeft zich hier te houden aan 
beschermende regie. Er is in principe geen ruimte voor hoogbouw ivm schaalbreuk. (zie 
Hoogbouwprincipes) 



 
Graag wijs ik u ook nog op hoofdstuk 3, Ruimtelijk/ historische karakteristiek in relatie tot 
hoogbouw uit de “memo cultuurhistorische verkenning ten behoeve van 
hoogbouwprincipes” waarin duidelijk staat dat de “hoogte accenten” zoals in dit plan, van 
27 en 33 m, “niet passend is voor Haarlem”.  
 
Zou het gaan om een locatie buiten het beschermde historische centrum dan zou 
“hoogbouw markante plekken moeten versterken” (hoofdstuk 3.2, hoogbouwprincipes), 
zoals bij: 

1. As van grote weg 
2. Belangrijk kruispunt 
3. Entree wijk of stad 
4. Belangrijke openbare ruimtes 
5. Rondom OV-knooppunten 
6. Rondom centra van voorzieningen 
7. Herontwikkeling van eigenstandige terreinen 

En ook aan geen van deze genoemde voorwaarde voldoet dit plan. Het betreft hier geen 
gebouw met publieke functie en je kunt hier niet spreken van eigenstandig terrein zodat op 
geen enkele manier hoogbouw of het accentueren op deze plek gerechtvaardigd wordt. 
 
Dus, verwijs dit plan naar de prullenbak. Geen hoogbouw of accenten in dit beschermde 
gebied. Dat geeft kansen voor een integrale aanpak voor de hele buurt zoals: 

• Voldoen aan de eigen “hoogbouwprincipes, kansen voor hoogbouw in Haarlem” van 
13/11/2018  

• Niet verpesten van het historisch goed bewaarde en beschermde stadsgezicht 

• Voorkom fouten zoals in verleden met “Beijnestoren”  

• Betere aansluiting met de visie van de Gemeente Haarlem zoals verwoord in het 
Ruimtelijk functioneel plan en masterplan Spoorzone 

• Betere aansluiting bij de maat en schaal van de oude binnenstad  

• Betere aansluiting mogelijk, met uitbreiding van woningaanbod, voor het 
ontwikkelen van de gehele Gonnetbuurt (zoals afmaken van Ripperdablok, plannen 
voor ontwikkelen Bremer’s houthandel) zonder beperkt te worden door oa schaduw 
van deze hoogbouw 

• Geen schaduw en privacy verlies door ontsierende woontorens voor omwonenden 

• Minder schade te verwachten bij omliggende huizen bij minder 
grondwerkzaamheden 

• Kansen voor meer groenvoorzieningen op straat i.p.v. of naast groen op dak 
waarmee aansluiting groenzone van o.a. Bolwerk en passend bij Parklaan en 
Ripperdapark 

• Behoud van leefbaarheid, woongenot voor de gehele buurt 

• Buurtbewoners die zich gehoord voelen en mogelijk weer meer vertrouwen krijgen in 
hun gemeente 

 
 
Hoogachtend, en namens meerdere bewoners uit de buurt, 
 
Evelien Ensink 



Bijlage: zienswijze 
 
Aan 
College van Burgemeester en Wethouders 
+ Gemeenteraad van de Gemeente Haarlem 
 
Zienswijze 
 
Betreft: ter inzage leggen ontwerpbestemmingsplan Gonnetstraat 22-26 
Identificatie nummer: NL.IMRO.0392.BP1120008-on01 
 
         Haarlem, 21 juli 2018 
 
 
Geacht College, Geachte Raad, 
 
Hierbij de zienswijze van een aantal buurtbewoners van het Ripperdapark en Parklaan. Via 
deze weg willen wij u graag behoeden voor het maken van de verkeerde keuzes en 
voorkomen dat onze mooie historische buurt binnen het beschermde stadsgezicht van 
Haarlem onherstelbaar beschadigd zal worden door de voorgenomen komst van 2 hoge 
woontorens. In het voortraject hebben wij geen inspraak gehad, zijn onze belangen 
onvoldoende behartigd en voelen wij ons als buurtbewoners niet serieus genomen door de 
gemeente Haarlem. Van participatie was tot nu toe geen sprake. Tevens hebben wij grote 
zorgen over de verdere ontwikkeling van de Gonnetbuurt en zijn wij bang voor nog meer 
schade aan onze monumentale huizen. 
 
Wij willen nogmaals benadrukken dat wij als bewoners niet tegen de ontwikkeling van het 
Gonnetgebied zijn, maar dat wij graag een positieve en constructieve bijdrage willen 
leveren, waardoor iedereen met het eindresultaat tevreden kan zijn. Ook hebben we begrip 
voor de noodzaak tot het bouwen van meer woningen in deze krappe woningmarkt, maar 
dan wel graag volgens een zorgvuldig uitgewerkt plan, met “behoud en versterking van 
historisch interessante woonwijken en beschermde stadsgezichten”.  
 
Beschermd stadsgezicht: “Sinds 5 december 1990 is de binnenstad van Haarlem en de 
Haarlemmerhout 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). Het gehele plangebied valt binnen het beschermd stadsgezicht. Voor het 
beschermd stadsgezicht is destijds overwogen: "dat de ontstaansgeschiedenis van Haarlem 
en de Haarlemmerhout op de strandwal aan het Spaarne in het stratenpatroon herkenbaar 
bewaard is gebleven, dat de ruimtelijke ontwikkeling grotendeels binnen de structuur en 
schaal van de begin 17e -eeuwse stad heeft plaatsgevonden, dat het bebouwingsbeeld in 
grote delen van de oude stad nog zeer samenhangend en waardevol is en dat het gebied 
mitsdien een beeld oplevert dat van algemeen belang is vanwege zijn schoonheid en zijn 
ruimtelijke structurele samenhang”. “ 



In het Ruimtelijk - Functioneel Plan Gonnetstraat e.o. wordt gesproken over bouwhoogten: 
“Wat bouwhoogten betreft is een onderscheid te maken in de hoogte van het 
Ripperdaparkblok (laag), het middengebied (middenhoog) en het Gonnetblok (hoog). Van 

west naar oost en van zuid naar noord neemt de bouwhoogte toe. In het middengebied is 
ruimte voor een hoogteaccent van maximaal 25 meter hoog”.  

In de masterplan Spoorzone wordt “een intensief stedelijke ontwikkeling voorgesteld 
gebaseerd op de schaal van de Haarlemse binnenstad”. Daarnaast is beschreven dat 
“aansluiting gezocht wordt bij de maat en schaal van de Nieuwstad”. 

“Nieuwstad behoort als deel van de historische kern tot het gebied waarvoor een 

"Beschermende Regie" geldt. Deze is gericht op het behouden en versterken van de 

zichtbare relatie tussen geschiedenis, (inrichting van de) openbare ruimte, architectuur en 

functie. Nieuwe ontwikkelingen moeten de bestaande kwaliteiten versterken, repareren en 

verrijken. De samenhang tussen open en bebouwde ruimte, de functionele relaties, de 

diversiteit en de maat en schaal mogen niet worden verstoord”.  

 

Helaas is nergens terug te vinden welk bouwvolume aan de huidige bouwplannen ten 

grondslag ligt en waar deze dan op gebaseerd is. Wel dat er eerdere bouwplannen waren die 

te massaal bevonden zijn waarna het huidige plan is ontstaan. Daarbij is helaas 

vastgehouden aan het bouwvolume van het eerdere te massaal bevonden plan waardoor er 

nu hoge woontorens zouden moeten komen. In plaats van in de breedte bouwen nu naar de 

hoogte. Om de grote hoogte te rechtvaardigen worden er allerlei flauwekul argumenten 

gezocht. De urgentie voor deze hoogbouw en bouwvolume is niet aangetoond. Vooral de 

vorige wethouder en de projectontwikkelaar vinden het een goed plan. De meeste 

omwonenden zijn tegen. 

 
In het bestemmingsplan Nieuwstad staan nadere eisen (waarde archeologie en waarde 
beschermd stadsgezicht) die getoetst moeten worden op 5 criteria: 

1. Straat en bebouwingsbeeld 
2. Cultuurhistorische waarden 
3. Privacy en bezonningssituatie van de omwonenden 
4. Verkeerssituatie ter plaatse 
5. Gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden 

 
Volgens ons voldoet het plan voor de Gonnetstraat 22 – 26 geenszins aan bovengenoemde 
criteria.  

1. Bebouwingsbeeld. Wat is een “hoogte accent”. Een kerktoren, een windmolen, een 
kunstwerk of desnoods een glazen kas, zoals op het dak van het HAL-gebouw, zouden 
hoogte accenten kunnen zijn. De Bakenessetoren is een voorbeeld van een “ranke 
toren”. Woontorens zoals in dit plan zijn eerder een dakopbouw van meerdere 
verdiepingen (op het 2e maaiveld), niet samenhangend of van algemeen belang door 
zijn schoonheid, en in onze ogen geen “hoogte accent”. 
In het plan worden veel woorden vuil gemaakt aan zogenaamde nut en noodzaak van 
zichtbaarheid van de woontorens vanuit de verte. Maar dit is juist een van onze grote 
pijnpunten. (Zie ook de fout Berensteijn) Waarom het historische stadssilhouet 



aantasten met omstreden woontorens? Hoezo ligt dit gebied nu geïsoleerd en zou 
het met hoogbouw beter uit zijn isolement komen?  

2. Nieuwbouw woontorens hebben geen enkele cultuurhistorische waarde. Al haalt de 
projectontwikkelaar er nog zoveel mooie oude historische tekeningen bij zoals 
weilanden uit 1742. Dan zou je eerder verwachten de stad verder af te bouwen zoals 
in de gouden eeuw beoogd, met grote stadshuizen/villa’s en/of een extra park aan 
de Parklaan.  
Het monumentale HAL-gebouw komt letterlijk in de schaduw te staan van de 
geplande woontorens. 

3. Naast dat het HAL-gebouw in de schaduw komt te liggen, door de aan de zuidzijde 
van het project geplande torens, zal ook het binnenterrein van de nieuwbouw het 
grootste deel van het jaar in de schaduw komen te liggen (zie ook bezonningsstudie). 
Tevens wordt de privacy en de zonuren van de omwonenden aangetast. Vanuit de 
woontorens kun je bij verschillende omwonenden in huis en tuin kijken. 

4. De verkeerssituatie in de buurt is zeer kwetsbaar met de aanwezigheid van 
basisschool de Kring en sportschool Kenamju, waar o.a. judo-les en zwemles aan 
kleine kinderen wordt gegeven. Het huidige stratenplan kan de toenemende auto en 
fietsverkeerdrukte en parkeerdrukte niet aan.  
Tijdens de eenmalige “schouw” (op een zonnige woensdagmiddag, toen de 
basisschool reeds uit was) in april 2015 viel het mee met het verkeer- en de 
parkeerdrukte volgens het onderzoek. Er is in dat onderzoek geen enkele rekening 
gehouden met de aanwezigheid van die basisschool en sportschool. De piekdrukte 
rond basisschool de Kring ontstaat met name in de ochtend als 700 
basisschoolleerlingen door hun ouders op de fiets of met de auto naar school worden 
gebracht. Veel ouders parkeren hun auto in de omliggende straten. Ook de 
piekdrukte die ontstaan is met de komst van sportschool Kenamju, is niet 
meegenomen in het onderzoek. Nu al ontstaan regelmatig gevaarlijke situaties door 
fietsers die tegen het verkeer in of op de stoep fietsen en ouders die willen parkeren 
bij het wegbrengen of ophalen van de kinderen. Een schouw op een regenachtige 
ochtend tussen 8.15 en 8.45 zal een heel ander beeld opleveren voor de 
doorstroming. Door in dit kleine gebied zoveel nieuwe woningen en bedrijven te 
bouwen met relatief weinig parkeermogelijkheden voor de bezoekers wordt de 
situatie er niet beter op. 

5. Wij zijn bang voor precedentwerking in de omgeving en de komst van nog meer 
hoogbouw. Bremer’s houthandel staat al in de startblokken voor ontwikkeling. Hun 
financieel belang is groot. Zij kunnen dan ook makkelijk goedkeuring geven aan het 
project. En hoe aantrekkelijk wordt het om ooit het Ripperdablok af te maken met 
vergelijkbare huizen en tuinen als aan de parkzijde, als aan de overkant van de straat 
hoge woontorens staan? 
Het gebied biedt volop mogelijkheden voor nieuwbouwhuizen en toevoegen van 
woonaanbod op maat en schaal van de oude binnenstad. Door nu al zo massaal te 
bouwen wordt de leefbaarheid in het gebied niet bevorderd. Liever zien wij 
aansluiting met de groene zone van de Bolwerken.  Groene daken klinkt leuk en is 
mogelijk ook zeer duurzaam maar niet zichtbaar op straat. 

 
 



De hoogbouw plannen van HBB zijn niet de enige ontwikkelingen in de buurt. Helaas is de 
gemeente bij de andere projecten ook al onbetrouwbaar gebleken. Verbouwing/ vervanging 
van het gemaal blijkt volledige nieuwbouw van het gemaal te zijn. Het gemaal was een laag 
gebouwtje verscholen tussen bomen aan de Parklaan dat aan vervanging toe was. Nu wil de 
gemeente daar iets hoogs voor terug zetten en zijn de bomen weggehaald.  
Ook naar het verzoek van de buurt om geen woningen op de nieuw geplande gymzaal te 
bouwen wordt niet geluisterd. Aanvankelijk hebben wij allerlei toezeggingen gekregen dat er 
geen opbouw komt, maar nu lezen we toch in de Gonnetbuurt nieuwsbrief, dat er toch 
woningen op de gymzaal zouden moeten komen…. 
 
In het voortraject hebben wij als buurt op verschillende momenten getracht in gesprek te 
komen met gemeente en projectontwikkelaar. Er zijn een aantal gesprekken geweest en 
meerdere brieven gestuurd, helaas zonder dat wij ons als buurt gehoord voelen. Andere 
mensen bepalen wat goed voor ons en onze buurt is, terwijl ze er zelf geen deel van uit 
maken. 
 
Wij ondervinden reeds veel hinder van de nieuwbouw van het gemaal. Veel huizen hebben 
reeds aanzienlijke schade opgelopen tijdens de sloop van het gemaal. Hoe moet dat als er 
een nog veel groter bouwtraject gaat volgen? Is de bodem wel geschikt voor hoogbouw? 
Hoe moet dat met de ondergrondse garage als een kleinere kelderbak als van het gemaal al 
zoveel schade in de buurt geeft? Welke garanties krijgen wij als bewoners? 
 
Deze plannen voor Gonnetstraat 22-26 zijn door de raad al eens weggestemd op 11 okt 2017 
en 19 april 2018. Waarom moeten de ongewijzigde plannen nu in de periode van de 
zomervakantie, als veel mensen weg zijn, alsnog ter inzage gelegd worden? Waarom kan er 
niet gewacht worden op de hoogbouwstrategie, met daarin de richtlijnen voor bouwhoogtes 
voor de gehele oude binnenstad van Haarlem, die op dit moment in de maak is? 
 
De woontorens lijken er vooral te komen voor de portemonnee van de projectontwikkelaar. 
In de torens komen enkel middelduur (want klein, 40 m2) tot dure koopwoningen die per 
opbod verkocht kunnen worden. Betaalbare woningen voor gezinnen zit er niet in. 
(Gezinnen gaan niet wonen in de zogenaamde betaalbare of sociale woningen van 25-40 
m2) 
 
Gelukkig werd de informatieavond van 17 juli 2018 massaal bezocht door buurtbewoners die 
allen net als wij tegen de hoogbouw plannen zijn. 
 
Als buurtbewoners hopen wij dat de gemeente inziet dat de massaliteit van dit bouwproject 
met zijn ontsierende woontorens niet past bij de ontwikkeling van de gehele buurt en alsnog 
over gaat tot participatie. Daarbij zouden wij als buurt graag bijgestaan worden door een 
onafhankelijke mediator. Wij hebben eerder ook al voorgesteld om de heer Dohle van "De 
Wijde Blik" in te schakelen om het proces te overzien. Deze bemiddelende rol heeft hij ook 
gespeeld bij de ontwikkeling van de Scheepmaker. 
   
Voordelen van een kleiner project:  

• Betere aansluiting met de visie van de Gemeente Haarlem zoals verwoord in het 
Ruimtelijk functioneel plan en masterplan Spoorzone 



• Betere aansluiting bij de maat en schaal van de oude binnenstad 

• Uitbreiding van woningaanbod in Haarlem 

• Geen hoogbouw nodig, geen horizonvervuiling en geen verpesten van het historisch 
goed bewaarde en beschermde stadsgezicht 

• Geen schaduw en privacy verlies door ontsierende woontorens voor omwonenden 

• Minder schade te verwachten bij omliggende huizen 

• Betere aansluiting mogelijk voor het ontwikkelen van de gehele Gonnetbuurt (zoals 
af maken van Ripperdablok, plannen voor ontwikkelen Bremer’s houthandel) 

• Groenvoorzieningen op straat i.p.v. of naast groen op dak waarmee aansluiting 
groenzone van o.a. Bolwerk en passend bij Parklaan en Ripperdapark 

• Minder kans op verkeerschaos en parkeerdrukte, meer ruimte voor fietsers 

• Behoud van leefbaarheid, woongenot voor de gehele buurt 

• Buurtbewoners die zich gehoord voelen en mogelijk weer meer vertrouwen krijgen in 
hun gemeente 

 
Enige nadeel 

• Hiermee los je niet in een keer het woningtekort op voor alle woningzoekenden, 
maar dat deed het vorige plan ook niet 
 

 
Hoogachtend,  

A Schoe en E. Ensink  


