
Van: Buuren, J. van [mailto:J.vanBuuren@dunamare.nl]  

Verzonden: maandag 18 augustus 2014 15:16 

Aan: Griffiebureau; Merijn Snoek 
CC: Adrie Zuurendonk - Poelgeest; Conny Laan 

Onderwerp: Verkoop Gedempte Oude Gracht 118-122 
  
Namens Albert Strijker, voorzitter van het College van Bestuur van Dunamare Onderwijsgroep, stuur 
ik u hierbij ter informatie onderstaande mail en bijlage: 
   
Geachte wethouder en leden van de Commissie Samenleving, 
  
Wij zijn verheugd u te melden dat onlangs het pand aan de Gedempte Oude Gracht 118-122 is 
verkocht. Daarmee komt een veelzijdig pand, onderdeel van het beschermd stadsgezicht van het 
oude centrum van Haarlem, weer helemaal tot leven. Het pand is in 2006 bij de oprichting van onze 
onderwijsstichting door de gemeente aan Dunamare Onderwijsgroep overgedragen. In eerste 
instantie zou het bestuurs- en servicebureau van Dunamare er in worden gevestigd, maar het huren 
van een kantoor elders in de stad bleek goedkoper. Omdat het pand ook geen onderwijsbestemming 
kon krijgen, stond het enkele jaren leeg en werd het sinds november 2013 te koop aangeboden. 
Daarmee wordt het doel van overdracht destijds, het creëren van een gezonde basis voor de nieuwe 
stichting, bereikt. Om dat ook op lange termijn waar te maken wordt de opbrengst van de verkoop 
gebruikt voor verduurzaming van de scholen. 
  
In de bijlage treft u het persbericht dat vandaag aan de Haarlemse lokale pers wordt gestuurd.   
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Jesseke van Buuren 
Hoofd Communicatie  
 

mailto:J.vanBuuren@dunamare.nl


  

  

-CONCEPT Persbericht- 

Haarlem, maandag 18 augustus 2014 

 

   

Dunamare Onderwijsgroep verkoopt Gedempte Oude Gracht 118-122 

Nieuw leven voor oud pand  

 
HAARLEM, 18 augustus 2014.  Dunamare Onderwijsgroep neemt afscheid van een bijzonder stuk 

onroerend goed aan de Gedempte Oude Gracht 118-122 in Haarlem. Het pand, een voormalig 

schoolgebouw uit 1953, staat al enkele jaren leeg en werd in november 2013 te koop aangeboden. 

Onlangs is de definitieve koopakte getekend. De nieuwe eigenaren zullen het pand nieuw leven 

inblazen. Er komen duurzame (energielabel A) kleinschalige tot middelgrote appartementen in die 

verhuurd gaan worden aan jonge starters, mensen die reeds een paar jaar op de arbeidsmarkt 

werkzaam zijn en expats. 

“We zijn bijzonder gelukkig met deze ontwikkeling”, vertelt Albert Strijker, voorzitter van het College 

van Bestuur van Dunamare Onderwijsgroep. “Ten eerste omdat een veelzijdig pand, onderdeel van 

het beschermd stadsgezicht van het oude centrum van Haarlem, hiermee weer helemaal tot leven 

komt. Ten tweede omdat de kopers geen speculatieplannen hebben, maar zich als ontwikkelaar en 

verhuurder langdurig aan het pand willen verbinden. En ten derde, minstens zo belangrijk, omdat wij 

met de opbrengst een belangrijke duurzaamheidsslag kunnen maken binnen onze scholen.” 

Dunamare Onderwijsgroep bestaat uit 24 scholen voor voortgezet onderwijs. Het overgrote deel in 

de regio’s Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen.  

Scholen verduurzamen 
Het pand aan de Gedempte Oude Gracht telt drie verdiepingen, met zo’n 1.350 m2 vloeroppervlak. 

De koopsom is € 918.000,00 kosten koper, waarbij DTZ Zadelhoff optrad als verkopend makelaar. Een 

marktconforme prijs, zoals ook een onafhankelijk taxateur heeft vastgesteld. Albert Strijker: “Die 

waarde laten we direct terugvloeien in de kwaliteit van ons onderwijs én van de schoolgebouwen. 

Denk dan onder andere aan het verduurzamen van een aantal panden. Dat past volledig in onze 

wens om onze zorg voor onderwijs en de zorg voor mens en milieu hand in hand te laten gaan.” 

“In 2006, toen onze onderwijsstichting werd opgericht, is dit gebouw door de gemeente aan ons 

overgedragen”, aldus Strijker. De gemeente Haarlem bracht het openbaar onderwijs onder in een 



        

 

Dunamare Onderwijsgroep is een decentrale onderwijsorganisatie die zich inzet voor een volledig en voor alle 

leerlingen passend aanbod van voortgezet onderwijs in de regio Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen. Verspreid 

over 24 scholen werken ruim 1.500 medewerkers aan kwalitatief onderwijs voor  12.500 leerlingen. De groep omvat 

alle schoolsoorten in het voortgezet onderwijs, van gymnasium en technasium tot praktijkonderwijs en maritieme 

academie. 

zelfstandige stichting die een gezonde financiële basis nodig had. Het pand aan de Gedempte Oude 

Gracht was daar onderdeel van. Nu duidelijk is dat het pand geen onderwijsbestemming meer krijgt, 

kan de verkoop het oorspronkelijke doel dienen: een versterking van de financiële basis van 

Dunamare Onderwijsgroep. Door de opbrengst te besteden aan verduurzaming van de scholen van 

Dunamare wordt dat doel optimaal bereikt.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noot voor de redactie:  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jesseke van Buuren, Hoofd Communicatie 

Dunamare Onderwijsgroep, J.vanbuuren@dunamare.nl, Diakenhuisweg 1-21, 2033 AP in Haarlem en 

023-530 3600. 
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