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locatie hKB gebouw aan de tempeliersstraat. [Googlemaps]
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iNleiDiNG

het gebouw van de haarlemse Kegelbond (hKB-gebouw) 
aan de tempeliersstraat 35 opende zijn deuren in 1923, 
als grootste kegelpaleis van Nederland. het gebouw werd 
door de Overveense architect J.C. Dop ontworpen, in 
nauwe samenspraak met de voorzitter van de haarlemse 
Kegelbond (hKB), B. Groenewegen. tot 1986 was 
het gebouw volledig in gebruik door de verschillende 
haarlemse kegelclubs die verenigd waren in de Kegelbond. 
Naast negen kegelbanen op de eerste verdieping had het 
gebouw een rijk versierde feestzaal op de begane grond. 
Deze zaal vormde het decor voor bijeenkomsten op lokaal 
en nationaal niveau, zoals tentoonstellingen, congressen en 
feestavonden voor honderden mensen. 

tegenwoordig is het pand niet meer als kegelbaan en 
verenigingsgebouw in gebruik. vanaf 1986 werd de 
feestzaal getransformeerd tot winkelruimte. Na het vertrek 
van de haarlemse Kegelbond in 2005 is de ruimte van de 
kegelbaan op de eerste verdieping als snookercentrum in 
gebruik. het gebouw is in de loop van de tijd aangepast, 
waarbij de interieurafwerking voor een groot deel verloren is 
gegaan. aan de buitenzijde heeft het complex de tand des 
tijds beter doorstaan. 

in 2011 is haarlem Zuidwest aangewezen als beschermd 
stadsgezicht. De tempeliersstraat en de raamsingel 
maken deel uit van dit gezicht. De aanwijzing heeft tot 
doel om de karakteristieke structuur en de ruimtelijke 
kwaliteit en samenhang van het gebied te onderkennen als 
een zwaarwegend belang bij nieuwe ontwikkelingen. De 
bescherming van van aangewezen gezicht krijgt zijn beslag 
in een conserverend bestemmingsplan. 

voor het gebouw van de haarlemse Kegelbond en 
het belendende perceel bestaan ontwikkelplannen.  in 
reactie op de planvorming zijn vragen gerezen over 
de cultuurhistorische waarde van het hKB-gebouw. 
Daarom heeft de gemeente haarlem opdracht gegeven 
om de cultuurhistorische waarde van tempeliersstraat 
35 te bepalen. het onderzoek is bedoeld om te komen 
tot een waardering van het hKB-gebouw en (vanuit 
cultuurhistorisch perspectief) aanbevelingen te doen voor 
mogelijke ontwikkelingen in en rondom het gebouw – met 
name voor het gemeentelijke parkeerterrein tussen de 
tempeliersstraat en raamsingel. 

in de eerste twee hoofdstukken wordt de historische 
ontwikkeling op stedenbouwkundig en gebouwniveau 
beschreven en wordt de gelaagdheid van de plek en 
het gebouw en de nog zichtbare ‘erfenissen’ uit elke 
periode ontrafeld. Op basis van deze bevindingen volgt 
de cultuurhistorische waardering, in de vorm van een 
bouwhistorische waardekaart en een beschrijving van 
de cultuurhistorische waarde van het gebouw volgens de 
richtlijnen van de rijksdienst voor het Cultureel erfgoed. 

tenslotte formuleren we, op basis van de waardestelling, 
aanbevelingen en randvoorwaarden voor nieuwe 
ontwikkelingen. met andere woorden: wat kan, geredeneerd 
vanuit cultuurhistorie, het gebouw aan eventuele ingrepen, 
geleding en toevoegingen verdragen? Wat moet behouden 
blijven en waar zit ruimte voor verandering? Wat voor 
bebouwing op het belendende perceel past binnen de 
ruimtelijke logica van het beschermd stadsgezicht?

steenhuismeurs, februari 2015



4          tempeliersstraat 35 - haarlem

1689 haarlem, romeyn de hooge. locatie hKB gebouw en lege kavel zijn in rood gemarkeerd. [Nha]
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1. steDeNBOUWKUNDiGe ONtWiKKeliNG

Dit hoofdstuk beschrijft de stedenbouwkundige context van 
gebouw van de haarlemse Kegelbond op tempeliersstraat 
35. het clubgebouw van de kegelbond werd gebouwd in 
wat destijds de stadsrand van haarlem was, net buiten 
de voormalige vestinggracht, de raamsingel. Begin 
twintigste eeuw werd in het gebied ten zuidwesten van de 
vestinggracht de Koninginnebuurt ontwikkeld, bedoeld voor 
de welgestelde inwoners van de stad. De tempeliersstraat 
werd een belangrijk knooppunt voor het openbaar vervoer 
ten zuiden van de stad. De haarlemse Kegelbond vestigde 
zijn clubgebouw op de hoek van de tempeliersstraat en van 
eedenstraat, gunstig gelegen in een nette buurt en met een 
goede bereikbaarheid per tram. 
aan de hand van historische kaarten wordt de ontwikkeling 
van het gebied beschreven. 

1689, romeyn de hooge
het perceel van tempeliersstraat 35 is onderdeel van 
de historische stadsrand van haarlem. het perceel ligt 
aan de zuidzijde van het historisch centrum, net buiten 
de raamsingel. Deze voormalige vestinggracht werd 
eind veertiende eeuw aangelegd ter verdediging van de 
stad. het Grote houthek en de raampoort boden in de 
zuidwesthoek toegang tot de stad. via de raamsingel en 
het Wijde Geldelozepad waren beide uitvalswegen met 
elkaar verbonden. het Wijde Geldelozepad maakte ter 
hoogte van Tempelierstraat 35 een flauwe bocht, waardoor 
een kromming in de gevelwand ontstond. 

het gebied ten zuiden van de stad had in vergelijking 
met noord-, oost- en westzijde van het buitengebied een 
relatief stedelijk karakter. Door de aanwezigheid van de 
haarlemmerhout – sinds de vijftiende eeuw in erfpacht van 
haarlem – had de stad zeggenschap over een groot deel 
van het buitengebied. het voormalig grafelijk domein had 
een belangrijke recreatieve functie voor de volgebouwde 
stad. De aanwezigheid van het bosgebied trok al vanaf de 
late middeleeuwen de vestiging van andere recreatieve 
functies als buitenplaatsen, herbergen en tapperijen aan. 

in het gebied tussen de raamsingel en Wijde Geldelozepad 
lag een lappendeken van kleine kavels met uiteenlopende 
functies. De percelen waren in gebruik als raamland voor 
de lakenwevers in de stad, weiland, bloementeelt en kleine 
buitens. een klein aantal straten of laantjes ontsloten 
de percelen. Op de kavels zijn verspreid een aantal 
opstallen ingetekend. het waren woningen, speelhuisjes 
of theekoepels, loodsen of schuurtjes. alleen langs het 
houtplein en kleine stukken van het Wijde Geldelozepad 

en de raamsingel vormde de bebouwing een meer 
aaneengesloten bebouwingslijn.

erfeNis periODe tOt 1689:
• De raamsingel als onderdeel van de vestinggordel van 

haarlem
• De structuur van het Wijde Geldelozepad  
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Kadastrale kaart, 1829 (naar kadastrale opmeting 1822). locatie hKB gebouw en lege kavel zijn in rood gemarkeerd. [Nha]



steeNhUismeUrs Bv          7

1829, naar kadastrale opmeting 1822
Op de eerste kadastrale opmeting van het gebied valt 
de vergroting van de percelen op. De raamsingel, het 
houtplein en het Wijde Geldelozepad vormden nog altijd 
de hoofdontsluiting van het gebied. het plangebied van 
tempeliersstraat 35 is een voorbeeld van de samenvoeging 
van de fijnmazige verkaveling tot een groter perceel. De 
hoofdvorm van het huidige plangebied is op deze kaart al 
herkenbaar. het perceel bestrijkt het hele gebied tussen 
de raamsingel en het Wijde Geldelozepad – het ligt 
precies in de knik van het pad. De kavel was bij de eerste 
kadastrale opmeting in 1822 in gebruik voor de bloemen- 
en bollenteelt, evenals de twee kavels aan weerszijden. De 
omringende percelen had vooral een recreatieve functie als 
klein buiten of tapperij.1 

erfeNis periODe tOt 1829:
• De structuur van de kavel, tussen de raamsingel en de 

knik van het Wijde Geldelozepad
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situatie 1883 haarlem, N.f. perk. locatie hKB gebouw en lege kavel zijn in rood gemarkeerd. [Nha]
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1883 n.f. perk
in de loop van de negentiende eeuw werd de 
noordoosthoek van het perceel bebouwd, met het huidige 
pand op raamsingel 16. het l-vormige perceel dat 
overbleef kreeg een recreatieve functie.2 
Op de kaart uit 1883 is ook een wijziging van het verloop 
van het Wijde Geldelozepad ingetekend. De knik in de weg 
zou worden rechtgetrokken door de weg vanuit het westen 
in een bijna rechte lijn door te trekken naar de hoofdroute 
van het houtplein. De wijziging was eerder voorzien in 
het plan tot verbetering en uitbreiding van haarlem uit 
1874, naar ontwerp van Jacob ernst van den arend en 
Johan David Zocher jr., en maakte onderdeel uit van de 
aanleg van een nieuw wegenstelsel aan de zuidwestzijde 
van haarlem. Ook de aanleg van de van eedenweg, als 
noordzuidverbinding tussen de raamsingel en Wagenweg 
was door Zocher en van den arend voorzien. De nieuwe 
verbinding naar het houtplein kreeg in 1900 de naam 
tempeliersstraat.3 het oorspronkelijk verloop van de weg 
bleef behouden als aftakking van de tempeliersstraat en 
behieldde naam Wijde Geldelozepad. 

in vergelijking met de kaart uit 1829 is de bebouwing 
langs het Wijde Geldelozepad en de raamsingel verder 
toegenomen: de nieuwbouw van raamsingel 16 is hier een 
voorbeeld van. De opstallen in het gebied vormden nog 
altijd een mix van kleine buitens, woninkjes en schuren. 
De rooilijn was nog niet aangesloten en werd afgewisseld 
met schuttingen. het karakter van de bebouwing en 
de bebouwingsdichtheid in het gebied zou echter snel 
veranderen (afb.). 

erfeNis periODe tOt 1883:
• Bebouwing raamsingel 16
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situatie 1920. locatie hKB gebouw en lege kavel zijn in rood gemarkeerd. [Watwaswaar] situatie 1926. locatie hKB gebouw en lege kavel zijn in rood gemarkeerd. [Watwaswaar]
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1920-1926
het rechttrekken van het Wijde Geldelozepad was een 
voorbode van de ontwikkeling van het gebied. De scherpe 
grens tussen de stad en de zuidelijke rand was in de loop 
van de negentiende eeuw langzaam vervaagd door de 
afbraak van de stadspoorten en vestingmuur aan de singel 
en de aanleg van nieuwe, brede stenen en ijzeren bruggen.4 
in de eerste decennia van de twintigste eeuw werd de 
zuidwestrand, tussen de raamsingel, leidsevaart en de 
Wagenweg de Koninginnebuurt gebouwd. Door zijn ligging 
in de buurt van de haarlemmerhout en vele buitens kreeg 
de woningbouw een welgesteld karakter met villabouw en 
luxe herenhuizen. 

Op de kaarten uit 1920 en 1926 is te zien dat het gebied 
tussen de raamsingel en tempeliersstraat in de jaren 
twintig werd volgebouwd. De nieuwbouw van het gebouw 
van de haarlemse Kegelbond paste in deze ontwikkeling. 
ter ontsluiting van de uitbreiding werden nieuwe wegen 
aangelegd, waaronder ook de van eedenstraat, tussen 
de raamsingel – tempeliersstraat en de Wagenweg. De 
zuidelijke rand van haarlem was vanaf de komst van de 
paardentram in 1878 opgenomen in het tramwegennetwerk 
in en rondom haarlem. in 1899 werd een ceintuurbaan 
voor de elektrische tram en een lijn op Zandvoort 
geopend, met haltes op de hoek van de tempeliersstraat 
en Koninginneweg en de hoek met het houtplein. De 
tempeliersstraat werd een belangrijk knooppunt voor het 
openbaar vervoer ten zuiden van de stad, met wel vier 
parallelle tramsporen (afb.).5 

het gebouw van haarlemse Kegelbond werd gebouwd aan 
de noordzijde van de tempeliersstraat, even van de hoek 
met de van eedenstraat. het pand staat precies op het punt 
waar het Wijde Geldelozepad werd rechtgetrokken, op de 
plek waar de tempeliersstraat en de oude structuur van het 
Geldelozepad aftakken. het pand is niet gebouwd op de 
rooilijn van de straat, maar wijkt in de richting van de van 
eedenstraat iets naar binnen. De straat lijkt zich hierdoor 
in de richting van het kruispunt met de van eedenstraat 
te verbreden. De hoek van het hKB-gebouw aan de van 
eedenstraat is verbijzonderd door deze opnieuw vooruit te 
laten springen. Waarom de Kegelbond juist voor dit terrein 
aan de tempeliersstraat koos is niet teruggevonden in het 
archief. het haarlems Dagblad schrijft bij de aankondiging 
van de nieuwbouw dat de plek zeer gunstig gelegen is en 
gemakkelijk per tram te bereiken.6 De goede bereikbaarheid 
en de ligging in een meer welgestelde buurt in ontwikkeling 
zullen waarschijnlijk een rol gespeeld hebben in de keuze 
voor het terrein. 

aan de achterzijde van het hKB-gebouw werd in 1923 ook 
een fietsenbergplaats gebouwd. De stalling was toegankelijk 
via een pad langs de westgevel (zijgevel) van het hKB-
gebouw (zie plattegrond 1923). 

Op de kaart uit 1926 is goed te zien dat het plangebied 
ten westen van tempeliersstraat 35 niet is bebouwd. De 
openheid van de plangebied –oorspronkelijk onderdeel 
van het perceel raamsingel 16 – is een gevolg van een 
servituut of erfdienstbaarheid opgelegd door raamsingel 
16.7 

erfeNis periODe tOt 1926:
• Bebouwing tempeliersstraat 35: clubgebouw haarlemse 

Kegelbond
• rechttrekken wegenloop Wijde Geldelozepad: aanleg 

tempeliersstraat
• aanleg van eedenweg
• Openheid kavel raamsingel-tempeliersstraat: servituut 

1904

situatie plattegrond 1923. [Nha]
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luchtfoto 1945, royal air force (Groot Brittannië). locatie hKB gebouw is in rood gemarkeerd. 
De legekavel naast het gebouw lijkt op de foto afgesloten te zijn. Op de foto is te zien dat de 
kavel wordt afgesloten (met rode pijlen aangewezen). [Watwaswaar]

tempeliersstraat 1957. Op de foto is te zien dat de lege kavel en de tuinen van de panden 
aan de van eedenstraat met groen werden gescheiden van de straat. [Nha]

raamsingel 1965. Ook hier is te zien dat de legekavel met groen was afgesloten van de 
straat, nog voordat het een parkeerterrein werd in 197. [Nha]



steeNhUismeUrs Bv          13

huidige situatie   
voor 1945 werd ten westen van raamsingel 16, raamsingel 
16a gebouwd. het perceel valt buiten de bepaling van het 
servituut. De overige percelen tussen de tempeliersstraat 
en de raamsingel zijn tot op dit moment onbebouwd 
gebleven. in de jaren zeventig werd door de gemeente op 
het terrein een openbaar parkeerterrein aangelegd.8 Op 
historische foto’s van de tempeliersstraat en raamsingel 
is te zien dat het terrein voor 1970 werd afgesloten door 
beplanting. Op de foto van de raamsingel uit 1965 lijkt 
aan deze zijde ook een hekwerk met toegangspoort 
aanwezig. Door de aanleg van het parkeerterrein werd het 
afgesloten terrein openbaar gebied. het onderscheid in 
de stedenbouwkundige structuur tussen de straat en de 
privégebieden achter de rooilijnen van de raamsingel en 
tempeliersstraat werd hierdoor aangetast. De tuinen van 
de villabebouwing aan de van eedenstraat kwamen direct 
aan de openbare ruimte te liggen. Door het verwijderen van 
de beplanting werd bovendien het doorzicht tussen de van 
eedenstraat en raamsingel versterkt. 

het hKB-gebouw en het gemeentelijk parkeerterrein ten 
westen daarvan zijn onderdeel van het in 2011 aangewezen 
beschermd stadsgezicht haarlem Zuidwest. het beschermd 
gezicht sluit aan de raamsingel aan op het beschermd 
gezicht van de binnenstad van de haarlem en de 
haarlemmerhout (1990). 

Zicht op de hoek van het hKB gebouw, 1979. [Nha]

raamsingel met rechts van kerk raamsingel 16a en de lege 
kavel, 1979. [Nha]

raamsingel 16a en een deel van de lege kavel,1973. [Nha]
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Waarderingskaart beschermd stadsgezicht haarlem-Zuidwest, 2011. [rCe]
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tempelier-
straat 35

huidige situatie hKB gebouw en leeg kavel (nu in gebruik als parkeerterrein). [Googlemaps]

De fietsenstalling die in 1923 ten noordwesten van het 
gebouw van de Kegelbond werd gebouwd  (zie plattegrond 
p.11) is op dit moment niet meer aanwezig. het is 
onduidelijk wanneer deze gesloopt is. Op de foto uit 1979 
(bovenaan p. 13) lijkt nog een bergplaats achter het gebouw 
aanwezig. te zien is dat het perceel van  de hKB met 
hekken afgesloten wordt van het openbare parkeerterrein.  

erfeNis periODe tOt 2015:
• Bebouwing raamsingel 16a
• aanleg parkeerterrein tussen tempeliersstraat en 

raamsingel
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verkeersruimte (ingang, trap, hal)

feestzaal

Zaalruimtes

Kegelbaan

personeelruimtes (dienstwoning, buffet en keuken)

Opslag en toiletten

impressie van het hKB gebouw in het haarlems Dagblad, 19 okt 1923. [Nha]

Geveltekeningen van het hKB gebouw uit 1923 met ingetekend de oorspronkelijke functies in het complex. [Gemeente haarlem]
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2. GeBOUW vaN De haarlemse KeGelBOND

Op 19 oktober 1923 werd het gebouw van de haarlemse 
Kegelbond aan de tempeliersstraat feestelijk geopend. het 
haarlem’s Dagblad sprak van een mooi en statig gebouw 
en nam de lezer in zijn artikel mee door de ruimten van het 
‘fraaie kegelhuis’.9 De haarlemse Kegelbond hoopte door 
de nieuwbouw van een eigen clubgebouw verschillende 
ongemakken te verhelpen. tegen de zin van het bestuur 
oefenden de twintig clubs die op dat moment lid waren 
van de bond op verschillende banen in de stad. voor 
concoursen was bovendien geen geschikte gelegenheid, 
omdat de bond niet altijd over de banen kon beschikken. 
aanvankelijk werd onderhandeld met de eigenaar van een 
bestaande kegelbaan, maar toen dit mislukte besloot het 
haarlemse bestuur tot de bouw van een ‘eigen kegelhuis’.10 
het ontwerp van de nieuwbouw werd gemaakt door de 
haarlemse architect J.C. Dop, in nauwe samenwerking 
met de voorzitter van de hKB, B. Groenewegen. 11  het 
clubgebouw werd van baksteen uitgevoerd, op een 
onderbouw van beton. voor beide bouwtechnieken werd 
een eigen aannemer in de arm genomen: Wernink uit 
leiden voor de betonbouw en G. Wegerif uit apeldoorn voor 
de baksteenbouw.12 

De ambitie van de Kegelbond was groot. het pand zou met 
niet minder dan negen kegelbanen het grootste ‘kegelpaleis’ 
in Nederland worden. Op de begane grond kwam een 
feestzaal met podium, met plaats voor een paar honderd 
mensen. Boven de feestzaal, op de verdieping, lagen 
de kegelbanen. De ruimte was zo groot dat 400 mensen 
konden komen kijken. De haarlemse Kegelbond had 
hiermee ‘het bewijs geleverd (…), wat te durven’, volgens 
het haarlems Dagblad.13 

De verdere geschiedenis van het pand van de haarlemse 
Kegelbond is onder te verdelen in drie fasen, waarin delen 
van het pand andere functies kregen. 

1923-2005 een eigen kegelpaleis voor 
de haarlemse kegelbond 
het architectonische ontwerp van het hKB-gebouw werd 
toegesneden op de functie van verzamelgebouw voor de 
kegelverenigingen in haarlem, met negen kegelbanen 
waar in clubverband of voor toernooien gespeeld kon 
worden, een grote feestzaal en verschillende ruimten 
voor vergaderingen en de administratieve taken van de 
kegelclub. 

exterieUr
het oorspronkelijke ontwerp van het gebouw was aan drie 
zijden vrijstaand. alleen aan de oostzijde sloot het pand 
aan op de bestaande bebouwing aan de tempeliersstraat. 
Door het servituut op het perceel van raamsingel 16 (1904) 
was het perceel aan de west- en achterzijde onbebouwd. 
De voor-, west- en achtergevel lagen daardoor direct in 
de zichtlijn vanaf de tempeliersstraat, van eedenstraat en 
raamsingel (afb.). De voorgevel aan de tempelierszijde 
was de hoofdgevel en representatief vormgegeven. De 
hoofdtoegang tot het gebouw bevond zich aan deze zijde. 
De zij- en achtergevel waren informeler. in de zijgevel 
lag een tweede ingang, die direct toegang gaf tot het 
trappenhuis naar de kegelbanen. aan de achtergevel zat 
de nooduitgang uit de kegelzaal op de verdieping. De 
kegeljongens, die de ballen terugwierpen, mochten de 
kegelzaal alleen via deze toegang betreden.14 

het hKB-gebouw werd gebouwd in baksteen in een 
sobere zakelijke stijl. De hoofdingang en vrij liggende 
hoek van eedenstraat-tempeliersstraat zijn door Dop 
geaccentueerd door de gevel hier trapsgewijs naar voren 
te laten springen. De hoofdingang en hoek zijn verder 
benadrukt door drie verticale elementen. Bakstenen 
pilasters, bekroond door verticaal metselwerk en, in 
de gevel voor de feestzaal, door een natuurstenen kop 
begeleiden het ritme van de raampartijen in de voorgevel. 
De plastische geleding van de gevel, met de verspringende 
kubistische bouwvolumes en de verticale gevelelementen 
doet denken aan de architectuur van de Nieuwe haagsche 
school. De decoratie is echter relatief sober. in lijn met de 
verticale elementen en vooruitspringende geveldelen is 
het gevelbeeld verbijzonderd door verticaal metselwerk 
en vooruitspringende baksteenbanden. De bovenrand 
van de voor-, zij- en achtergevel is gedecoreerd met een 
baksteenmotief van verticaal metselwerk, afgesloten door 
een vooruitspringende horizontale baksteenband. De 
decoratie van de dakrand van het hoekdeel is uitbundiger 
door de toepassing van verticale baksteenbanden, die 
het horizontale metselwerk onderbreken. De hoektoren is 
eveneens verbijzonderd door de afsluiting met verticaal 
metselwerk en vooruitspringende verticale baksteenbanden. 
hoofdmoment is de hoofdentree met een muurvlak van 
verticaal metselwerk en een getrapt toegangsportaal, die 
de blik van de bezoeker naar binnen sturen. De ijzeren 
elementen boven de entree waren zeer waarschijnlijk 
bedoeld als houder voor een vlaggenmast. 
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verkeersruimte (ingang, trap, hal)

feestzaal

Zaalruimtes

Kegelbaan

personeelruimtes (dienstwoning, buffet en keuken in kelder)

Opslag en toiletten

plattegrond van de begane grond uit 1923 met ingetekend de oorspronkelijke functies in het complex. [Gemeente haarlem]
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plattegrond eerste verdieping haarlemse Kegelbond, 1926. [Gemeente haarlem]

verkeersruimte (ingang, trap, hal)

feestzaal (met balkon)

Zaalruimtes

Kegelbaan

personeelruimtes ( cabine van de bioscoop)

Opslag en toiletten

plattegrond tussenverdieping haarlemse Kegelbond, 1926. [Gemeente haarlem]

plattegrond van de tussenverdieping (links) en de verdieping (rechts) uit 1923 met ingetekend de oorspronkelijke functies in het complex. [Gemeente haarlem]
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langs- en dwarsdoorsneden uit 1923 met ingetekend de oorspronkelijke functies in het complex. [Gemeente haarlem]

verkeersruimte (ingang, trap, hal)

feestzaal (met balkon)

Zaalruimtes

Kegelbaan

personeelruimtes (dienstwoning, buffet en keuken in kelder)

Opslag en toiletten

interieur van de feestzaal tijdens een tentoonstelling, 1927. [Nha] interieur van de feestzaal (gezien vanuit het balkon) tijdens een 
tentoonstelling, 1927. [Nha]

interieur van de kegelbaan tijdens een klaverjasbijeenkomst, 1950. [Nha] 
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iNterieUr
het gebouw van de hKB kreeg een rechthoekige 
plattegrond. De Kegelbond kon beschikken over drie 
verdiepingen. Op de begane grond bevond zich de feestzaal 
en voorzieningen voor de ontvangst en catering van de 
gasten. De zaal werd niet alleen gebruikt door de bond 
maar ook verhuurd voor congressen en tentoonstellingen. 
Zo konden haarlemmers in 1927 een bezoek brengen aan 
de tentoonstelling van producten gemaakt door verpleegden 
van het provinciaal Ziekenhuis bij santpoort. Drie jaar later 
hield Nationale Christen Geheelonthouders vereniging zijn 
congres in de zaal. Op foto’s van de tentoonstelling uit 1927 
is te zien dat de zaal rijk was gedecoreerd met art Deco 
motieven. De wanden en kolommen waren bekleed met 
houten betimmering, gedecoreerd tegelwerk en behang of 
wandschilderingen. in de bovenlichten aan weerszijden van 
de zaal zat glas in lood, ‘wat een eigenaardig gezellig licht 
in de zaal werpt’.15 De vloer was van houtgraniet. 
aan de westzijde van de zaal lag een buffet, met een 
toegang naar de inpandige woning van de beheerder.

een trap bood toegang tot de kelder, de tussenverdieping 
en verdieping met de kegelbanen. in de kelder, uitgevoerd 
in beton, bevonden zich de keuken voor het buffet en 
verschillende opslagruimten: een voorraad- en bierkelder, 
met een aanvoerluik voor de fusten naast de toegang in 
de zijgevel, een koelcel, een ruimte voor de opslag van 
brandstof en een kelder voor de ketels van de centrale 
verwarming. met een voedsellift kon het eten uit de keuken 
snel naar het buffet bij de feestzaal, de tussenverdieping en 
de kegelbanen gebracht worden. 

een tweede, open trappenhuis met marmeren trappen 
bracht de bezoeker naar de tussenverdieping. het 
trappenhuis was ook direct toegankelijk vanaf een tweede 
toegang in de zijgevel. Op de tussenverdieping lagen 
besloten vergaderruimten, die naar behoefte met een 
harmonicawand in twee of vier kamers gedeeld konden 
worden. De gang bood ook toegang tot een groot balkon 
met uitzicht op de feestzaal. Bijzonder is de brandvrije 
ruimte tussen het trappenhuis en balkon, bestemd voor de 
cabine van de bioscoop. 

Op de verdieping bevond zich de kegelzaal: bij de opening 
in 1923 omschreven als ‘een juweeltje op kegelgebied’.16 
De negen banen van hardhout werden door wegneembare 
schotten van elkaar gescheiden. De meer dan 400 
toeschouwers konden een plek vinden aan de noordzijde 
van de banen. 

WiJZiNGeN tOt 2005
De hKB heeft meer dan tachtig jaar gebruik gemaakt 
van haar eigen kegelpaleis. in 2005 kreeg de Bond een 
nieuw onderkomen in het gebouw ‘Zijdelings’ aan de 
rijksstraatweg in haarlem-Noord.17 
vanaf midden jaren tachtig maakte de kegelbond 
zeer waarschijnlijk alleen nog gebruik van de ruimten 
en kegelbanen op de verdiepingen. De feestzaal op 
de benedenverdieping werd na 1986 verbouwd tot 
winkelruimte. Over wijzigingen aan het exterieur en in het 
interieur in de periode tot 2005 is vrijwel geen informatie 
gevonden. het jaarverslag van de historische vereniging 
haerlem vermeld dat de Bond in 1978 in het clubgebouw 
aan de tempeliersstraat een vernieuwde kegelzaal in 
gebruik nam.18 

een vergelijking tussen de geveltekeningen uit 1923 en 
de foto uit 1979 (op pagina 13) maakt duidelijk dat in deze 
periode alleen minimale wijzigingen in het gevelbeeld zijn 
aangebracht. het lijkt erop dat de ramen van de kegelzaal 
en de bovenlichten van de feestzaal in 1979 zijn dichtgezet 
met planken. in de zij- en voorgevel zijn in enkele ramen 
van de kegelzaal op de verdieping ventilatieroosters 
aangebracht. 
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plattegrond van de begane grond behorend bij de bouwaanvraag tot winkelruimte van de feestzaal, 1986. [Gemeente haarlem]
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1986-heden winkelruimte (begane 
grond)
in het midden van de jaren werd de feestzaal op de 
begane grond verbouwd tot winkelruimte. architect van de 
verbouwing was architectenbureau D. van Doorn uit Ochten. 
De vergunningaanvraag werd in december 1986 door 
Burgemeester & Wethouders goedgekeurd. het gebruik 
en de inrichting van de begane grond raakte door de 
verbouwing losgekoppeld van het gebruik en de inrichting 
van de verdiepingen.

in de voor-, zij en achtergevel werden op de begane grond 
een aantal wijzigingen doorgevoerd ten behoeve van de 
toegang tot de supermarkt en de aanvoer van goederen. 
het publiek kreeg een nieuwe entree in de westhoek van de 
voorgevel – waartoe een raampartij werd vervangen door 
deuren. De oorspronkelijke hoofdentree in de voorgevel 
verloor daarmee zijn functie. De openslaande deuren naar 
de feestzaal en de bovenlichten werden dichtgezet. De 
meest rechter deurpartij maakte plaats voor een smallere 
toegang tot het achtergelegen magazijn, bestemd voor de 
aanvoer van goederen. De resterende deuropening werd 
dichtgemetseld. in zijgevel maakte het drievaks kozijn 
plaats voor een klein raam om daglicht toe te laten in de 
achterliggende kantine voor het winkelpersoneel. 

De wijzigingen in het gevelbeeld correspondeerden met 
de wijzigingen in de plattegrond. De begane grond werd 
winkelruimte. De ruimte behield daarmee de maat van de 
feestzaal. De indeling met de voorzieningenruimten (hal en 
garderobe, toiletten, buffet, koffiekamer, en een deel van 
de woning van de beheerder) ten westen van de feestzaal 
verdween bij de verbouwing. tussenwanden werden 

plattegrond van de tussenverdieping behorend bij de bouwaanvraag tot winkelruimte van de feestzaal, 1986. hierbij wordt voorgesteld 
om het balkon te slopen. [Gemeente haarlem]
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Zuidgevel hKB gebouw met supermarkt op de begane grond. entree naar de supermarkt in het westelijk bouwdeel (voorheen een van de 
kleine zalen). 

Dichtgezette vensters van de voormalige feestzaal op de begane grond en 
de kegelbaan op de eerste verdieping. 

Wand tussen de supermarkt en het westelijk bouwdeel. voorheen was 
deze wand onderdeel van de buffetruimte. het uitstekend bouwdeel is de 
voormalige voedsellift. 

het plafond van de voormalige feestzaal is verlaagd waarbij de dubbele 
hoogte van de zaal is verdwenen. De wanden en kolommen zijn 
afgetimmerd en bekleed met plaatmateriaal en nieuwe betegeling. 

magazijn van de supermarkt (aan de oostzijde), voorheen onderdeel van de 
feestzaal. 
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verwijderd om één open ruimte te creëren. alleen een 
aantal wanden van de gang en slaapkamer ten noorden van 
het trappenhuis bleven behouden, evenals de voedsellift. 
De oorspronkelijke slaapkamer van de beheerder werd 
het dagverblijf voor het personeel. De toegang vanuit de 
winkelruimte tot het trappenhuis naar de verdieping werd 
dichtgezet met een wand: de Kegelbond kon gebruik maken 
van de toegang in de zijgevel om de kegelbanen op de 
verdieping te bereiken. 

Op een tekening van de tussenverdieping is aangegeven om 
het balkon van de feestzaal te slopen. Bij het gebouwbezoek 
in januari 2015 bleek het niet mogelijk om de oorspronkelijke 
balkonruimte te bezoeken. De gang naar het balkon was 
inmiddels dichtgezet en in gebruik als opslagruimte. De deur 
naar het balkon was bij het gebouwbezoek geblokkeerd 
door opgeslagen spullen. Op basis van de bouwtekening 
uit 1986 is het zeer waarschijnlijk dat het balkon niet meer 
aanwezig is. De dragende wanden onder het balkon zijn 
in 1986 gedeeltelijk verwijderd en vervangen door stalen 
liggers, die als lateien op de restanten van de dragende 
wanden zijn gelegd. Bij een eventueel hergebruik wordt 
aanbevolen om te onderzoeken of het balkon verdwenen is. 

Jarenlang werd de winkelruimte op de begane grond 
gebruikt door aldi. sinds de zomer van 2014 is hier een 
budgetsupermarkt gevestigd. 

West- en noordgevel van het hKB gebouw. 

afgetimmerde kolom. De oorspronkelijke 
contouren van de kolommen (met basement) zijn 
nog zichtbaar.

Zicht op de supermarkt, voorheen de feestzaal van het hKB gebouw. 

Wand van de noordgevel. De oorspronkelijk rijke interieurafwerking is 
grotendeels verdwenen. 
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plattegrond van de begane grond (westelijk bouwdeel) behorend bij de bouwaanvraag tot snooker- en poolcentrum, 2005. [Gemeente haarlem]
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2006-heden snooker- en poolCentrum 
(verdieping)
in 2005 verhuisde de hKB naar een nieuw onderkomen 
in haarlem-Noord. in 2006 veranderden de kelder, 
tussenverdieping en de kegelzaal op de verdieping in 
een snooker- en poolcentrum. Bezoekers betreden het 
snookercentrum via de toegang in de zijdeur. De eigenaar 
van het centrum trof in 2006 het gebouw ‘kaal aan’: de 
ruimten waren gestript en leeg. Door de eigenaar werd 
in de kegelzaal een nieuwe vloer en een nieuw plafond 
aangebracht. Ook werd de elektriciteit vernieuwd. in de 
kelderruimte kwam een installatie voor de opslag van bier.19 
verder bleef de kelderruimte intact. hier bevinden zich nog 
de oorspronkelijke voorraadkasten met deuren, een deel 
van de oorspronkelijke keukeninrichting en de koelcel.
in het trappenhuis en op de tussenverdieping bleven nog 
een aantal oorspronkelijk interieuronderdelen behouden. 
Delen van de marmeren bekleding van het trappenhuis, 
de balustrade op de tussenverdieping, de deuren en 
deurkozijnen van de kelder en op de tussenverdieping zijn 
nog oorspronkelijk. met uitzondering van een paar kleine 
wijzigingen (de tussenwanden in de vergaderruimten, de 
inbouw van een toilet en losse douche onder de trap, het 
dichtzetten van de gang naar het balkon) is ook de indeling 
van de tussenverdieping oorspronkelijk. 
in de kegelzaal zijn de kegelbanen verdwenen, tussen de 
kolommen staan op dit moment snooker- en pooltafels. 
De oorspronkelijke lengterichting van de kegelbanen is 
door de openheid van de zaal, het aftrappende plafond en 
de kolommenstructuur nog wel ervaarbaar. aan de zijde 
van het trappenhuis zijn een afgesloten ruimte en een bar 
aangebracht. in de zuidoosthoek van de zaal is door de 
plaatsing van tussenwanden een rookruimte gemaakt. De plattegrond van de eerste verdieping horend bij de bouwaanvraag tot snooker- en poolcentrum, 2005. [Gemeente haarlem]
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Noordgevel hKB gebouw. Westgevel hKB gebouw met ingang tot het snooker- en poolcentrum op de 
eerste verdieping. 

Dichtgemetselde ramen bij de westgevel.

een van de kleine zalen op de tussenverdieping. Op de tussenverdieping 
bevinden zich nog de oorspronkelijke deuren en kozijnen. 

Ook de plafonds in de zalen zijn verlaagd met systeemplafonds. in het interieur van het westelijk bouwdeel bevinden zich nog 
oorspronkelijke interieuronderdelen zoals deuren, kozijnen, 
trapballustrades, plinten en vloerdelen. 



trap van de begane grond naar de verdieping met oorspronkelijke 
afwerking (plint en balustrade). 
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indeling van de toiletgroepen en kasten langs de zijwanden 
is oorspronkelijk. Onder het systeemplafond uit 2006 zijn 
delen van het oude plafond behouden gebleven. 

van wijzigingen aan het exterieur zijn na 1986 geen 
tekeningen in het bouwarchief opgenomen.
Bij de gebouwopname in januari 2015 zijn echter een aantal 
latere wijzigingen zichtbaar. het gaat bijvoorbeeld om het 
dichtzetten van de raamopeningen. Op de verdieping van 
de kegelbaan zijn de ramen in de voorgevel, zes ramen 
in de zijgevel en twee ramen in de achtergevel dichtgezet. 
mogelijk zijn de oorspronkelijke kozijnen hier nog aanwezig 
– vanuit het interieur is dit niet zichtbaar. Op de begane 
grond zijn de twee meest rechter raamopeningen in de 
zijgevel dichtgemetseld, vermoedelijk in verband met de 
aanleg van een technische ruimte in de supermarkt. 

voormalige kegelbaan nu in gebruik als snooker- en poolcentrum. Bar (nieuw) van het snooker- poolcentrum. 

Oorspronkelijke balustrade van de trap op de 
tussenverdieping.
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Kegelbaan het Oude loo. [flickr]Jan steen, Kegelen, ca. 1655. [Bilddatenbank Khm]

lustrum amsterdamsche Kegelbond 1919. [Geheugenvannederland] Kegelbaan in leiden aan de tweede Binnenvestgracht. [Wikimedia Commons]
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het kegelspel
het kegelen – waarbij het draait om het omgooien van een 
aantal kegels met een bal – is al eeuwenoud. in europa 
wordt de sport in ieder geval vanaf het midden van de 
12e eeuw beoefend. Niet alleen onder het gewone volk, 
maar ook onder de geestelijkheid en aan de hoven van 
europa was het spel een geliefd tijdverdrijf. Zo liet koning 
Willem ii in de tuin van het Oude loo een kegelbaan 
aanleggen.20 Op de verschillende prenten en schilderijen 
van het kegelspel wordt het spel vooral buiten beoefend, op 
een aangestampte kleibaan, of in de beslotenheid van de 
paleis- of kloostertuin. 

met de opbloei van het verenigingsleven in de loop van 
de negentiende eeuw kreeg het kegelspel een meer 
georganiseerd karakter. De eerste kegelclubs werden 
veelal opgericht binnen het verband van een sociëteit of 
genootschap. een van twee (voormalige) kegelbanen met 
een rijksmonumentale status in Nederland is de kegelbaan 
van de Buiten-sociëteit amicitia in leiden, een ontwerp 
van W.C. mulder uit 1897. De baan, die zijn oorspronkelijke 

interieur nog bezit, is nog altijd in gebruik als kegelbaan.21

Door de verbeterde arbeidsomstandigheden eind 
negentiende eeuw kregen meer mensen tijd en geld om 
binnen een vereniging of sportclub actief te worden. rond 
1900 waren in haarlem 13 kolf- en kegelverenigingen, met 
namen als ‘hard gaat-ie’, ‘het smalle pad’ en ‘er op of er 
af’.22 een jaar eerder, in 1899, verenigden de verenigingen 
zich in de haarlemse Kegelbond: de hKB. 

De nieuwbouw van het hKB-gebouw vond plaats in de 
bloeiperiode van de kegelsport. in deze jaren openden 
verschillenden stedelijke en regionale kegelbonden een 
eigen clubgebouw.23 De nieuwbouw van de hKB sprong 
er echter uit. in 1934 memoreerde J. laarman in het 
gedenkboek van de Nederlandsche Kegelbond dat het 
gebouw ‘ook heden ten dage nog tot één der mooiste 
inrichtingen behoort, welke kegelend Nederland bezit’.24 
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Duinoordstraat 33-59 Bomenbuurt, haarlem. Woon winkelcomplex stuyvesantplein, haarlem.

Jan haringstraat Bomenbuurt, haarlem. pijnboomstraat 39-51 Bomenbuurt, haarlem.
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stuyvesantplein J.C. Dop. [peetoom]

Oosterduin plan voor 33 woningen door Dop 1935 [Nha]

arChiteCt: J.C. dop 
architect J.C. Dop was gevestigd in Overveen, ten westen 
van haarlem.25 De architect lijkt vooral lokaal actief 
te zijn geweest. Buiten het hKB-gebouw zijn van Dop 
verschillende woonhuis- en winkelontwerpen in haarlem 
en heemstede bekend.26 in de haarlemse Bomenbuurt 
en de wijk Oosterduin ontwierp hij tussen 1930 en 1935 
verschillende blokken met middenstandswoningen en 
boven- en benedenwoningen en een complex van vijf 
winkels met bovenwoningen aan het stuyvesantplein in 
de Bomenbuurt. voor het winkelblok en een blok boven- 
en benedenwoningen aan de marnixstraat trad Dop 
ook als ontwikkelaar op.27 Buiten het bovenstaande is 
over de architect en zijn oeuvre geen informatie in het 
Noord-hollandse archief en het archief van het Nieuwe 
instituut (voorheen Nederlandse architectuurinstituut) 
gevonden. Dop was niet ingeschreven bij de BNa: de Bond 
Nederlandse architecten.28 mogelijk was hij een aannemer-
architect, die vooral op lokaal niveau een rol heeft gespeeld.



hoekpunt tempeliersstraat/van eedenstraat. hoekpunt tempeliersstraat/van eedenstraat.
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3. KeNmerKeN GeBieD eN GeBOUW
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woningbouw met winkels op BG

woningbouw

woningbouw met winkels op BG
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hKB gebouw als 
onderdeel van de 
hoekbebouwing

hKB gebouw als onderdeel van 

de doorlopende straatwand

tempeliersstraat 

sChaal eN maat 
De bebouwing langs de tempeliersstraat is kleinschalig 
en stedelijk van karakter. De gebouwen verschillen van 
losse panden tot gebouwen in een blokcompositie (twee á 
drie panden aan elkaar geschakeld), waarbij de breedtes 
van de panden relatief smal zijn. het hKB gebouw is in 
vergelijking met de andere gebouwen breder, maar sluit 
wat betreft verticale geleding aan op de kavelbreedtes 
van de gebouwen eromheen. het hKB gebouw is te 
zien als de beëindiging van de straatwand: op de hoek 
van de tempeliersstraat met het parkeerterrein wordt 
het gebouw verbijzonderd met hoogteaccenten en een 
vooruitspringende rooilijn. Gezien vanaf het kruispunt 
tempeliersstraat/van eedenstraat is het hKB gebouw 
prominent onderdeel van de hoekbebouwing. 
 
BeBOUWiNGstypOlOGie
langs de tempeliersstraat bevinden zich meest 
woonhuizen (einde negentiende/begin twintigste eeuw). 



voormalig gebouw haarlemse Kegelbond. Woningen oostzijde tempeliersstraat.Profiel Tempeliersstraat gezien vanuit Houtplein.

vooruitspringend bouwdeel terugliggend bouwdeel

doorlopende gootlijnhoekverbijzondering
door dakaccenten

hoogte en ritme in de plint
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aan de oostzijde van de tempeliersstraat hebben de 
woningen op de begane grond winkels. het gebouw van 
de hKB gebouw is een uitzondering te midden van alle 
woningbouw aan de tempeliersstraat. aan de andere 
zijde van de tempeliersstraat, op nummer 1, is ook een 
utilitair gebouw te vinden. De hKB is meer dan een stuk 
van de gevel van de tempeliersstraat, het gebouw heeft 
een overhoekse oriëntatie en is geleed. De entree is 
verbijzonderd, op de hoek van het pand. De begane grond 
valt op door de grote ramen van de (voormalige) feestzaal 
en ook op de eerste verdieping zijn de ramen fors van maat 
en schaal (voormalige zaal met kegelbanen). 

DaKlaNDsChap & BOUWhOOGte
De tempeliersstraat heeft een gevarieerd daklandschap: 
afwisselend langs- en dwarskappen of gebouwen met een 
plat dak. het ritme wordt geaccentueerd door dakkapellen 
en puntgevels. De gebouwen verschillen in bouwhoogte 
van één tot drie bouwlagen met én zonder kap. De gootlijn 
verspringt bij gebouwen met een kap en is doorlopend bij 
gebouwen zonder kap. 

De hKB heeft een plat dak dat in bouwhoogte aansluit 
aan op de omliggende panden (drie bouwlagen). De 
hoogteaccenten van het hKB gebouw (op de hoek 
tempeliersstraat/parkeerterrein) zijn als onderdeel van het 
gevarieerde daklandschap te zien. Ze vormen tevens een 
verbijzondering van de hoek. 

rOOiJliJN
De rooilijn in de tempeliersstraat is over het algemeen 
strak en doorlopend. ter hoogte van het hKB gebouw is 
er een knik in de straat (erfenis van het knik van het Wijde 
Geldelozepad). in het ontwerp van de hKB gebouw is dit 
vertaald in een verspringende rooilijn, waarbij de hoek van 
het gebouw iets naar voren springt. 

GevelOpBOUW
De gevelopbouw van de plint van het hKB gebouw sluit 
aan op die van de omliggende bebouwing. De maat van 
de verticale geleding van de gevels is in het hKB gebouw 
doorgezet in het ritme van de grote vensters van de 
voormalige feestzaal, die begeleid worden door pilasters. De 

plint van het hKB gebouw is dubbel hoog (door de hoogte 
van de feestzaal), maar de vensters volgen de doorlopende 
lijnen in de vensters van de aanliggende gebouwen aan 
de oostzijde. Door het dichtzetten van de vensters met 
grote (reclame) panelen wordt de ‘afleesbaarheid’ van de 
geledingen van de gevels en de dieptewerking van de 
ramen bemoeilijkt. 

materiaal eN KleUreNpalet
De meeste panden aan de tempeliersstraat zijn gebouwd 
in metselwerk. De kleur van de baksteen varieert tussen 
rood, bruin en gele tinten. het hKB gebouw heeft een 
bruinachtige tint en voegt zich wat betreft materiaal als 
vanzelfsprekend in de straat. in de gevels zijn bijzondere 
metselwerkdetails toegepast, zoals banden en vlakken in 
verschillende richtingen. 
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Gevelaanzicht raamsingel.
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raamsingel 16raamsingel 28 open kavel

raamsingel

sChaal eN maat 
De bebouwing langs de raamsingel is net als die bij de 
tempeliersstraat kleinschalig, maar statiger van karakter. 
De straat is pandsgewijs opgebouwd, met woonbebouwing 
en zonder grote en brede bouwblokken. tussen raamsingel 
16a en raamsingel 14 is een open kavel dat nu in gebruik 
is als parkeerterrein. 

BeBOUWiNGstypOlOGie
langs de raamsingel bevinden zich woonhuizen 
gebouwd vanaf het midden van de negentiende eeuw. 
een van de oudste is de bebouwing van de voormalige 
buitenplaats (raamsingel 16). raamsingel 16a (pand 
tussen de voormalige buitenplaats en de open kavel) is een 
vooroorlogs gebouw dat in de jaren zeventig van de vorige 
eeuw in gebruik is geweest als garage.  
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DaKlaNDsChap & BOUWhOOGte
De bebouwing langs de raamsingel heeft net als de 
tempeliersstraat een gevarieerd daklandschap met 
afwisselende langs- en dwarskappen of gebouwen met 
een plat dak. Ook hier wordt het ritme geaccentueerd door 
puntgevels of dakkapellen. De gootlijn van de gebouwen 
verspringt en varieert net als de bouwhoogte van de 
gebouwen tussen de twee á drie verdiepingen. Gebouwen 
met een plat dak hebben meestal een vooruitstekende 
gootlijn als beëindiging van de gevel. De maximale hoogte 
van de bebouwing is drie verdiepingen met een kap. 

rOOiJliJN
De rooilijn van de gebouwen langs de raamsingel volgt 
de loop van de voormalige vestgracht. Op enkele plekken 
verspringt de rooilijn van de straatwand, zoals bij de oude 
gebouwen van raamsingel 16 en 28. De gebouwen ten 
westen van de open kavel hebben een verspringende 
rooilijn doordat deze met erkers zijn gebouwd. 

GevelOpBOUW
De horizontale opbouw van de gevels aan de raamsingel 
bestaat uit een duidelijke plint (begane grond) met een 
middendeel en een dakopbouw. De hoogtes van de plint en 
de dakopbouw variëren maar liggen op een vergelijkbare 
hoogte. er is een uitzondering: de plint van raamsingel 16 
is de hoogste in dit deel van de raamsingel. 

materiaal eN KleUreNpalet
Ook aan de raamsingel zijn de gebouwen uitgevoerd in 
metselwerk. De kleur van de baksteen varieert tussen rood, 
bruin en gele tinten. De meeste panden danken hun statige 
uitstraling door de decoratie van de gevels met speklagen, 
lateien, sluitstukken en metselwerkbanden en de verfijning 
in de vensters, de dakkapellen, de dakgoten en daklijsten. 

Zicht op raamsingel vanuit de lege kavel. Zuidgevel van het hKB gebouw.
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plattegrond van de begane grond uit 1923 (rood)  geprojecteerd op de huidige situatie van het hKB gebouw.
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4. WaarDeriNG GeBOUW

CultuurhistorisChe waarde
het voormalig gebouw van de haarlemse Kegelbond 
is van belang vanwege de oorspronkelijke functie van 
kegelbaan en zijn plaats in de geschiedenis van het 
verenigingsleven in haarlem. De haarlemse Kegelbond had 
in ieder geval voor de tweede Wereldoorlog een actieve 
rol in de kegelsport in Nederland. voorzitter van de hKB B. 
Groenewegen, opdrachtgever en samen met architect J.C. 
Dop verantwoordelijk voor de nieuwbouwplannen van het 
hKB gebouw in 1923, was van 1913 tot 1929 ook voorzitter 
van de Nederlandse Kegelbond. 

het gebouw was het verzamelpunt voor de vele kegelclubs 
in haarlem en bood regelmatig onderdak aan nationale 
concoursen. Buiten de hKB maakten ook andere partijen 
gebruik van de feestzaal voor recepties, tentoonstellingen of 
congressen. het gebouw had daarmee een bredere sociaal-
culturele functie in de regio. 

stedenbouwkundige waarde
het gebouw is stedenbouwkundige van belang door zijn de 
ligging op een knikpunt in de structuur van de voormalige 
stadsrand van haarlem. het pand staat op een oude knik in 
het voormalige Wijde Geldelozepad, waar de middeleeuwse 
structuur van het pad en de rechtgetrokken tempeliersstraat 
samenvallen. De tempeliersstraat verbreedt zich in de 
richting van de kruising met de van eedenstraat licht. het 
hKB gebouw is gesitueerd in de knik van de rooilijn. het 
pand wijkt daarom richting de van eedenstraat iets naar 
binnen. De openheid van het perceel ten westen van het 
hKB gebouw versterkt de zichtbaarheid van het pand in het 
straatbeeld: de drie gevelwanden staan vrij en zijn zichtbaar 
vanuit de tempeliersstraat, het Wijde Geldelozepad, de van 
eedenstraat en de raamsingel.

De ligging op de knik in het stratenpatroon en de open 
hoek maken het hKB gebouw en hoeksteen van de 
tempeliersstraat: een herkenbaar bouwvolume in het 
ensemble van woonbebouwing. 
Gebouwelementen die van waarde zijn voor deze 
hoeksteenfunctie zijn:
het verspringen van de verschillende bouwvolumes: de 
vooruitspringende hoek, benadrukt door de verticale 
elementen van de schoorstenen. 
De vrije ligging aan drie zijden (alzijdigheid). het volume 
sluit daarmee de oostelijke bebouwingswand van de 
tempeliersstraat af. het pand is prominent zichtbaar vanaf 
de kruising van eedenstraat-tempeliersstraat. 

arChiteCtonisChe waarde
het hKB gebouw heeft een verzorgde en consequent 
doorgevoerde architectuur. in het verspringen van de 
kubistische bouwvolumes en de toepassing van de verticale 
elementen in de vorm van schoorstenen zijn invloeden 
van de Nieuwe haagse school herkenbaar. het gebouw 
van de haarlemse Kegelbond is van belang als het enige 
bekende, niet-woningcomplex binnen het op dit moment 
bekende oeuvre van de architect J.C. Dop. het gebouw 
uit 1923 is een vroeg ontwerp in het oeuvre van Dop: zijn 
woonhuisontwerpen dateren uit de eerste helft van de jaren 
dertig. 

typologisChe waarde 
het hKB gebouw is van belang vanwege de functionele 
en typologische zeldzaamheidswaarde als voormalige 
kegelbaan. Binnen de clubgebouwen met kegelbanen die in 
de jaren twintig door verschillende stedelijke en regionale 
kegelbonden gebouwd werden viel het hKB gebouw op 
door zijn omvang: met negen banen was het in 1923 het 
‘grootste kegelpaleis’ in Nederland. 

Op het niveau van de tempeliersstraat manifesteert 
de typologische waarde zich in de functie van 
verenigingsgebouw tussen hoofdzakelijk woonbebouwing. 
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indifferente waarde

trap naar 
verdiepingen

huidige situatie begane grond.
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bouwhistorisChe waardering
voor de waardering van het gebouw zijn de richtlijnen voor 
Bouwhistorisch Onderzoek uit 2009 gevolgd. Deze gaan uit 
van drie categorieën van waarden: hoge waarden (blauw), 
positieve waarden (groen) en indifferente waarden (geel). 
in de waardering worden detonerende onderdelen niet op 
kaart aangegeven. Deze komen in de aanbevelingen aan 
bod die volgen op de waardestelling.
Uitgangspunten bij het toekennen van de waarden zijn:
• er is geen onderscheid gemaakt tussen de originele 

bouwsubstantie en de gereconstrueerde geveldelen die 
naar origineel ontwerp zijn gemaakt (soms met enkele 
verschillen);

• Wanneer wanden worden gewaardeerd dan horen daar 
alle originele details en afwerking bij;

• elementen die niet origineel zijn en die afbreuk doen 
aan de herkenbaarheid van het gebouw zijn als 
indifferent gewaardeerd; 

hOGe WaarDe
Onderdelen die afkomstig zijn uit de bouwtijd (1923) of die 
naar origineel ontwerp zijn gerenoveerd en die essentieel 
zijn voor het herkenbaar houden van het gebouwconcept 
hebben een hoge waarde.
Dit zijn:
• de gevels van zowel het hoofd- als het nevengebouw, 

inclusief raam- en deuropeningen (enkel de openingen, 
niet de kozijnen) en decoratie,

• de bouwmassa en het dak van het hKB gebouw, 
inclusief de constructie en schoorstenen (2x aan de 
voorzijde en 1x aan de achterzijde),

• de gevels van het hKB gebouw, inclusief de vensters, 
deuropeningen in oorspronkelijke staat (niet de kozijnen, 
behalve die met de oorspronkelijke verdeling) en 
decoratie,

• de kolommen in de feestzaal als onderdeel van 
de constructie van het gebouw (zonder de huidige 
afwerking). 

• de trap (inclusief balustrade en marmeren plint) naar 
de tussenverdieping en de verdieping in het westelijk 
bouwdeel. 

• de indeling en het interieur (deuren en kozijnen) op de 
tussenverdieping (exclusief de scheidingswanden in de 
voor- en achterkamer en de wand in de gang naar het 
voormalig balkon). 

een hoge waarde betekent dat:
• behoud van deze onderdelen voorop staat,
• aanpassingen alleen te verantwoorden zijn wanneer 

deze de bestaande monumentwaarde versterken.

pOsitieve WaarDe
Onderdelen die dateren van latere verbouwingen en die 
geen verstoring vormen van de oorspronkelijke architectuur, 
hebben een positieve waarde. Dit zijn:
de restanten van dragende wanden onder het balkon (nu 
kolommen);
de oorspronkelijke vensters en (deur)openingen die 
zijn bedenkt met panelen of waarvan de kozijnen zijn 
vervangen. 
plafond op de eerste verdieping (verstopt achter het 
verlaagd plafond); 
de voedsellift in het westelijk bouwdeel tussen de trap en 
het buffet in de feestzaal (nu weg). 
de scheidingswanden tussen de voedsellift en de trap 
naar de verdiepingen, als herinnering de indeling van de 
voormalige dienstwoning en -ruimtes.

een positieve waarde betekent dat:
in principe gestreefd wordt naar behoud;
aanpassingen mogelijk zijn, mits deze het bestaande 
karakter als uitgangspunt nemen en de monumentwaarde 
niet verstoren of liever versterken.
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positieve waarde

indifferente waarde

huidige situatie eerste verdieping.
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iNDiffereNte WaarDe
Onderdelen die in authenticiteit en detail zijn aangetast 
of in afwijkende architectuur zijn vernieuwd, hebben een 
indifferente monumentwaarde. Dit zijn: 
• venster of deuropeningen die dichtgemetseld (na 1986) 

zijn in de zuid- en westgevel; 
• puien in de zuid- en westgevel;
• raamkozijnen en deuren in de gevels die niet 

oorspronkelijk zijn;
• nieuwe toevoegingen in het interieur zoals toiletblokken, 

kastwanden, scheidingswanden, puien en
• bar op eerste verdieping (zie kaart).

een indifferente waarde betekent dat:
behoud geen eis is;
• wijzigingen of sloop mogelijk zijn en soms zelfs 

wenselijk;
• behoud van de herkenbaarheid van het oorspronkelijke 

ensemble wenselijk is.

hoge waarde

positieve waarde

indifferente waarde

huidige situatie tussenverdieping.huidige situatie tussenverdieping.
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5. aaNBeveliNGeN vOOr De tOeKOmst

De waarde van het hBK gebouw zit hem in de 
cultuurhistorische, stedenbouwkundige, architectonische 
en typologische waarde. van hieruit zijn onderstaande 
aanbevelingen voor de toekomst van zowel het gebied als 
het gebouw geformuleerd.

monument of planologisch regime
De cultuurhistorische waarde van het gebouw van de 
kegelbond is evident (zie waardering). het borgen van die 
waarde betekent allerminst dat er niets meer met het pand 
zou kunnen gebeuren. transformaties zijn zeer wel mogelijk, 
mits dat zorgvuldig gebeurt en rekening wordt gehouden 
met de bestaande kwaliteiten. Om de cultuurhistorische 
waarde te borgen kunnen verschillende instrumenten 
worden gebruikt: 
1. aanwijzing tot gemeentelijk monument. hierbij zal dan 
de nadruk op het exterieur van het gebouw liggen en op de 
structuur van het interieur.
2. Borging via het bestemmingsplan, door een waarde 
cultuurhistorie op te nemen. hiermee wordt (met name) de 
buitenkant van het gebouw vastgelegd.

algemeen
transformeer en ontwikkel vanuit de waarden van het 
gebouw, zoals ze in dit rapport zijn geformuleerd op het 
gebied van cultuurhistorie, stedenbouw, architectuur, 
typologie en herkenbaarheid. 

gebied
het hKB gebouw is een belangrijk onderdeel van het 
hoekpunt tempeliersstraat, van eedenstraat en het Wijde 
Geldelozepad. het gebouw is prominent zichtbaar vanuit 
deze straten en is voor deze straten beeldbepalend 

omdat het een groter bouwvolume is in het ensemble van 
woonbebouwing. toekomstige ontwikkelingen dienen zich 
te verhouden tot het beeldbepalend karakter van het hKB- 
gebouw. Dit betekent: 

Behoud van de functie als hoeksteen in de tempelierstraat, 
van eedenstraat en het Wijde Geldelozepaddie tot uiting 
komt in het volume, de dakvorm en de opzet van de gevels. 
aandachtspunt hierbij is dat het gebouw het begin vormt 
van een aaneengesloten massa. 

rekening houden met de alzijdigheid van het gebouw 
(aan drie kanten). het gezicht van het hKB gebouw 
bevindt zich aan de zuidzijde bij de tempelierstraat. hier 
bevindt zich de hoofdentree van het complex en wordt 
de gevel verbijzonderd met een hoogteaccent en een 
vooruitspringend bouwdeel. ter hoogte van de feestzaal en 
de kegelbaan is de gevel voorzien van grote vensters. 
De westgevel is prominent zichtbaar vanaf de van 
eedenstraat. in vergelijking met de noordgevel is de 
westgevel iets geslotener, maar bevindt zich hier de 
zijentree van het complex. tot slot is de noordgevel het 
minst zichtbaar vanaf de straat maar is net als de zuidgevel 
voorzien van grote vensters ter hoogte van de feestzaal en 
de kegelbaan. 
 
Bij ontwikkelingen rondom het hKB gebouw rekening 
houden met de bestaande schaal en maat van de 
gebouwen, het daklandschap, de bouwhoogtes, de 
rooilijn, de gevelopbouw en de materialisering van de 
tempeliersstraat en de raamsingel zoals ze beschreven 
worden bij de kenmerken (hoofdstuk 3, p. 34-37). het open 
komen te liggen van de privé tuinen van de panden aan 

de van eedenstraat door de aanleg van het parkeerterrein 
(op de lege kavel naast het hKB-gebouw) vormt een 
aantasting van de stedenbouwkundige tructuur, waarin een 
helder onderscheid tussen privé gebieden en openbare 
ruimte bestaat. Op de locatie van het parkeerterrein is 
transformatie mogelijk mits deze rekening houdt met de 
rooilijn van de tempeliersstraat, de raamsingel en de 
achtertuinen van de panden aan de van eedenstraat. het is 
wenselijk dat de nieuwe bebouwing aansluit bij de schaal en 
maat van de woongebouwen in deze straten. Dit betekent 
een kleinschalige opbouw of blokcompositie die niet 
concurreert met de schaal en maat van het hKB gebouw. 
Dit zou zich kunnen vertalen in een goothoogte van drie 
bouwlagen en een nokhoogte van drie bouwlagen met kap 
of zonder kap.

Ontwikkelingen rondom het hKB gebouw dienen tevens 
rekening te houden met achterzijden en - tuinen van de 
gebouwen aan de van eedenstraat. met name bij het 
hoekgebouw bij tempeliersstraat/van eedenstraat is een 
goede overgang tussen de tuinen en eventuele nieuwe 
bebouwing wenselijk. 
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hkb gebouw

exterieUr
het hKB gebouw is met zijn gevelopbouw en 
architectonische verbijzondering van het westelijk bouwdeel 
(waarin zich onder andere de kleine zalen bevonden) 
een beeldbepalend element in de tempeliersstraat, het 
Wijde Geldelozepad en de van eedenstraat. het gebouw 
voegt zich in schaal en maat, bouwhoogte, gevelopbouw 
en materiaal als vanzelfsprekend in het bestaande. het 
hKB gebouw maakt daarmee de straatwand van de 
tempeliersstraat af. 

Behoud de samenhang en rust in het gevelbeeld, alsmede 
de alzijdigheid van het gebouw (naar drie zijden). let bij 
eventuele wijzigingen aan de gevels op behoud van de nog 
aanwezige ritmiek en geleding.

De dichtgezette venster- en deuropeningen (met panelen 
en metselwerk) doen afbreuk aan de architectonische 
uitstraling van het complex. Zorg dat deze openingen 
hersteld worden. 

Zorg dat de dubbele verdiepingshoogte van de feestzaal 
hersteld wordt door aan de zuid- en noordgevels de 
vensters vrij te maken van panelen en hier de venster of 
kozijnen terug te brengen. 

iNterieUr
Behoud de nog aanwezige originele details, zoals 
beschreven in de bouwhistorische waardering. in de 
tussenverdieping bevinden zich nog interieuronderdelen die 
getuigen van het oorspronkelijke en rijke interieur. 

De huidige afwerking van het interieur doet afbreuk aan 
de ruimtelijkheid die het hKB gebouw oorspronkelijk had. 
met name de feestzaal en de kegelbaan waren hoog en 
rijk versierd. Niets van dat alles is in de huidige situatie 
zichtbaar. herstel de ruimtelijkheid van deze ruimtes door 
de verlaagde plafonds en de betimmering aan wanden en 
kolommen te verwijderen. Onderzoek of er nog sporen van 
de oorspronkelijk interieurafwerking bestaan (zoals te zien 
in de interieurfoto’s op p. 18). Uitgebreid bouwhistorisch 
onderzoek kan dit nog nader uitwijzen. 

typOlOGie 
probeer bij herbestemming van het complex de openheid 
en verdiepingshoogte van de kegelbaan en de feestzaal 
herkenbaar te houden. 
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