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Geachte leden van het College van B&W en van de Gemeenteraad van Haarlem,
Met deze brief vragen wij uw aandacht voor het volgende. Het betreft de Ontwikkelzone Orionweg/Planetenlaan. Onlangs zijn de eerste openbare aanzetten gedaan voor deze zone. Eén van de
ontwikkelingen die aan de orde is betreft het aders Planetenlaan 5, een schoolcomplex dat momenteel
nog door het Nova College gebruikt wordt. Het complex is begin jaren ’50 van de vorige eeuw als
Christelijk Lyceum Marnix van Sint Aldegonde gebouwd.
De Historische Vereniging Haerlem is van mening dat Planetenlaan 5 (het voormalige Christelijk Lyceum Marnix van Sint Aldegonde, nu Nova College) niet gesloopt mag worden en vervangen door
woningnieuwbouw. De vereniging pleit er voor dat het College en de Gemeenteraad zich op korte
termijn uitspreekt voor behoud, herstel en hergebruik van het schoolcomplex.
Op de website van de gemeente (www.haarlem.nl/orionzone) wordt het volgende over deze locatie
gemeld: Nova College wil de opleidingsprogramma’s die zijn gehuisvest aan de Planetenlaan verhuizen naar de Nova Campus aan de Zijlweg. De bouw van vervangende huisvesting op de campus is
inmiddels gestart. Naar verwachting komt het schoolgebouw aan de Planetenlaan in 2020 leeg. Nova
College wil de locatie aan de Planetenlaan verkopen met het doel dat er woningen kunnen worden gerealiseerd.
Het schoolgebouw is net buiten het Beschermd Stadsgezicht Haarlem Noord gelegen en heeft geen
monumentale status. Sloop van het complex t.b.v. nieuwbouw voor bijv. woningen is momenteel
zonder meer mogelijk. De Historische Vereniging Haerlem zou sloop ernstig betreuren omdat het
complex op meerdere aspecten zodanige kwaliteiten heeft, dat behoud en hergebruik uitdrukkelijk de
voorkeur zou moeten hebben. Zowel architectonisch, stedenbouwkundig als functioneel zijn er vol-
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doende argumenten om te pleiten voor behoud van het schoolcomplex. Ook vanuit bewoners van de
omliggende bebouwing wordt gepleit voor behoud, zoals te lezen is in reacties op de website.
Het schoolgebouw is ontworpen door de Bloemendaalse architect Hendrik Willem van Kempen, in
de tijd dat G. Friedhoff stadsarchitect van Haarlem was. Het complex is zorgvuldig ontworpen, de architectuur is duidelijk onder invloed van Friedhoff en de ‘Delfsche School’ en kenmerkend voor de
bouwperiode. In de Gemeente Bloemendaal zijn twee ontwerpen van H.W. van Kempen tot gemeentelijk monument benoemd. In het bestemmingsplan ‘Sinneveld’ dat kort na de Tweede Wereldoorlog
is vastgesteld is de zone aan de westzijde van de Planetenlaan gereserveerd voor scholen en andere
openbare voorzieningen (zoals basisschool De Zonewijzer, sportvelden, zwembad De Planeet, de
Schoter Scholengemeenschap).
Als in de toekomst de schoolbestemming niet behouden kan blijven dan heeft de Historische Vereniging Haerlem overigens geen principiële bezwaren tegen gehele of gedeeltelijke verbouw tot woningen, ateliers of andere buurtgebonden voorzieningen, mits de kwaliteit van het gebouw daar niet onder lijdt.
Aangezien het bestuur van het Nova College naar verwachting op afzienbare termijn zal overgaan tot
verkoop, voordat er een besluit is genomen over de Ontwikkelzone Orionweg/Planetenlaan, dringt
de Historische Vereniging Haerlem er bij het College en de Gemeenteraad op aan zo spoedig mogelijk kenbaar te maken dat behoud, herstel en hergebruik van het schoolcomplex uitgangspunt moet
zijn bij de verdere ontwikkeling van plannen voor Planetenlaan 5. Indien gewenst zijn wij gaarne bereid dit standpunt nader toe te lichten.
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