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Goedenavond dames en heren,  

 

Harry Mulisch, Haarlemmer, vond onze stad prachtig, maar miste de 

levendigheid, de sfeer van een Universiteit. Hij vertrok naar Amsterdam. U 

bent het geloof ik eens met hem. Ik hoor dat het al jaren een wens is van de 

raad, academisch onderwijs in Haarlem. En in juni 2015 nam u een motie 

aan voor vestiging van University College Haarlem. Ingediend door D66, CDA, 

SP, Groenlinks en VVD, breed ondersteund. Nu staat de stad voor de keuze. 

 

Het gaat nu om University College Haarlem én de koepel. Het draait om 2 

vragen. 1. Is die combinatie het beste voor de stad? En 2. Welke procedure 

wordt gevolgd? 

 

1. De combinatie. UC Haarlem op het koepelterrein is in onze ogen optimaal. 

Want: een universiteit levert Haarlem het meeste op als die uitstraling heeft, 

centraal gelegen is, en als er interactie is met de samenleving door andere 

functies: muziek, horeca, startups, samenwerking met scholen, een hotel. 

Daarnaast moet ten minste de helft van de 600, liefst nog wat meer, 

studenten op het terrein wonen. Dat kan allemaal in en rond de koepel. 

Voordeel is ook, dat de koepel dicht bij het station is.  

 

2. De tweede vraag gaat over de procedure van Rijk en Haarlem. B&W 

maakte een degelijk overzicht van drie scenario’s met voor- en nadelen. U 

weet waar wij voor staan. U kent ons, maar de andere initiatieven niet. Dat is 

misschien lastig. Tegelijkertijd is relativering op zijn plaats. U ként de 

zoektocht naar mogelijke bestemmingen, er wordt al jaren over gepraat. 

Leden van de Historische Vereniging Haerlem riepen: Eureka! Dit is de 

bestemming die precies past op deze plek.  

Het is een ‘once in a lifetime’ kans. De koepel als innovatieve academische 

wokpan voor Haarlem! Een studiebol.  

 

U weet wél dat het maatschappelijk rendement van academisch onderwijs 

voor Haarlem hoog is. De uitstraling enorm. Honderden directe en indirecte 

banen oplevert. En jaarlijks ten minste 15 miljoen voor de stad – u kent het 

onderzoek. En ook dat die een invulling is voor de komende tientallen en 

misschien wel honderden jaren. Het Stedelijk Gymnasium is 600 jaar oud. 

 

Een nieuwe universiteit is niet zomaar te realiseren. We hebben ons daarom 

vergewist van steun van de Universiteit van Amsterdam en InHolland. Dat 

doen zij vanwege de bijzondere plek, een icoon in Haarlem. Dat doen zij ook, 

omdat het een unieke, zelfstandige Haarlemse onderwijs-stichting is, met 

een eigen profiel. En ze doen het ook, omdat ze vertrouwen hebben in ons. 

Wij nemen verantwoordelijkheid voor het scenario met de ABBC-constructie 

en hebben het College van B&W voorgesteld het terrein – na onderzoek en 



 

Stichting Panopticon, raadscommissie Ontwikkeling 19 mei 2016.  

overleg - af te nemen zonder ontbindende voorwaarden en mét garanties op 

het realiseren van University College Haarlem. Dat betekent dat gemeente 

en Rijk geen risico lopen.  

 

Ik hoop vurig dat u zich laat leiden door deze drie criteria:  

1. Maatschappelijke en ruimtelijke meerwaarde voor Haarlem, ook in de 

Metropoolregio Amsterdam. Deze plek is méér waard dan een aardige 

invulling.  

2. Toekomstbestendigheid –geen experimenten op deze plek, je moet er 

niet aan denken dat het misgaat met zo’n belangrijk icoon. Geen Nieuwe 

Energie waar de monumenten onder je ogen afzakken. Wij blijven als 

stichting verantwoordelijk voor de kwaliteit van het geheel. 

Aanspreekbaar voor de gemeente, de buurt en de gebruikers. 

3. Snelheid, efficiency. Geen Raaks of Appelaer. Zorg ervoor dat er de 

energie erin blijft, dat het positief is. Dat er geen geld over de balk gaat 

aan tijdverslindende procedures.  

 

U kent ons team. Een Haarlems hart en alle kennis en ervaring die nodig is. 

We werken zonder winstoogmerk en dat betekent dat de meerwaarde 

volledig naar de stad gaat. Binnen twee jaar kunnen de eerste 50 studenten 

beginnen. En intussen maken we met UAF een opstapjaar voor 

hoogopgeleide vluchtelingen, zodat zij in een jaar tijd aansluiting hebben op 

het hoger onderwijs in Nederland. Stichting Panopticon werkt samen met 

UvA, Inholland, Haarlem Valley, de KHMW, Frans Hals, Teylers, DBA, 

Conservatorium, zelfs Columbia University in New York. We zijn daarnaast 

volop met de buren in gesprek, omdat we willen dat het ook voor hén goed 

is.  

 

We staan in de startblokken om verantwoordelijkheid te nemen, zodat u 

zonder risico’s garanties heeft op deze bijzondere invulling. Een nieuwe 

Mulisch kan dan misschien gewoon in Haarlem blijven. Dank voor uw 

aandacht. 

_____________ 

Namens stichting Panopticon: 

André van Stigt (monumentenarchitect van o.m. Olympisch Stadion en de 

Hallen in Amsterdam, betrokken bij Droste en Ripperda in Haarlem) en Hans 

Adriaansen, voormalig dean van UC Utrecht en UC Roosevelt in Middelburg. 

De Haarlemmers zijn Thijs Asselbergs, hoogleraar in Delft, voormalig 

stadsarchitect en grondlegger van de visie op Haarlem Oost. Martijn van de 

Poll, bouwer/ontwikkelaar van familiebedrijf HBB die al tientallen jaren 

projecten in Haarlem realiseert. Jacqueline van de Sande, concept-

ontwikkelaar, procesbegeleider, die zorgdraagt voor goede aansluiting van 

het project op de omgeving. 


