
30 januari 2017

Haarlem - De Meester
Visie transformatie voormalig Sterrencollege



introductie inbo



Scheepsmakerskwartier



De Entree W3, Haarlem



De Melkfabriek, Hilversum



Gemeentehuis, Zevenaar



Studio K, Amsterdam



Oude Ambachtsschool, Den Haag



vervolg op quickscan gemeente

• heldere visie op transformatie van school naar  wonen

• architectuurhistorisch onderzoek 

• ontwerp binnen bestemmingsplan

• visie op transformatie structuur

• visie op aanpassing gevels

• visie op parkeren
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1. Visie op historische waarde

  monument
  stedenbouwkundige situering
  gebouwstructuur
  gevels

2. Visie op transformatie

  monument
  stedenbouwkundige situering
  behoud
  gevels
  parkeren

3.  Ontwerpvisie



Visie
Historische 
waarde



Foto’s bestaand
Een bijzonder object in de wijk. Herontwikkeling belangrijke impuls voor de buurt.
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Cultuurhistorisch onderzoek
leidraad bij herontwikkeling



Bestaande situatie
Sterrencollege



Historische analyse
‘Kaart van Haarlem en omgeving’ uit 1921

BHV voormalige Ambachtsschool en Middelbare Technische School Haarlem  september 2016 II blad 6  

2 HISTORISCHE CONTEXT 

In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de historie en 
ontwikkeling van het onderzochte complex aan de hand van verschillende 
bronnen. 

2.1 BEROEPSONDERWIJS IN HAARLEM 

In 1891 werd in Haarlem de Vereniging ‘De Ambachtsschool’ opgericht 
vanuit de vereniging ‘Volksbelang’ onder leiding van Daniël de Clercq.  
Ook bekende Haarlemmers als J.J.F. Beijnes (directeur van de gelijknamige 
rijtuigenfabriek), P. Kleiweg Dyserinck (architect) en J. Leyh 
(stadsarchitect) speelden  hierbij een belangrijke rol.  
 
De vereniging voerde actief campagne voor het promoten van het 
Ambachtsonderwijs. De eerste school werd op 14 november 1892 aan de 
Kamperstraat geopend, naar ontwerp van stadsarchitect J. Leyh. De 
eerste lichting bestond uit 34 jongens, maar al na een half jaar was het 
aantal leerlingen tot 67 gegroeid en ontstond er een wachtlijst. Vanaf 1897 
werd er naast dagonderwijs ook avondvakonderwijs gegeven. In 1903 
moest de school worden verbouwd, het aantal leerlingen was al tot 167 
opgelopen.  
 
Vanaf 1904 was P. Doorn directeur van de Ambachtsschool. Doorn werd 
aangenomen, mede met het oog op de stichting van een Middelbare 
Technische School in Haarlem. Pas in 1911 werd hiervoor een aanvraag 
gedaan. Doorn maakte een plan voor een nieuw schoolgebouw, waarin 
het Ambachtsonderwijs en de nieuw op te richten Middelbare Technische 
School onder één dak konden worden gehuisvest.  

 
Op dit plan werd pas in november 1915 door de gemeente goedkeuring 
verleend. In diezelfde periode werd Doorn echter directeur van de 
Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Hij werd opgevolgd door 
G.A. Groote Haar.  
 
In december 1916 werd een fors bouwterrein in de nieuw te ontwikkelen 
wijk Kleverpark aan de Vereniging overgedragen voor Fl. 62.988,- en kon 
de bouw van de conciërgewoning met twee kantines worden aanbesteed. 
 

 
uitsnede 'Kaart van Haarlem en omgeving' uit 1921, waarop het nieuwe 
schoolgebouw linksboven goed herkenbaar is, evenals de bijbehorende 
conciërgewoning en kantines.  



Historische analyse
vrijstaand object met groot schaalverschil t.o.v wijk

<1850

1960-1975

1850-1900

1975-1985

1900-1930

1985-1995

1930-1945

1995-2005

1945-1960

>2005



1900-1930gebouwd: 1930-1945 1960-1975 1975-1985 > 2005

Historische analyse
ontwikkeling



oorspronkelijk ontwerp revisie gebouwd 1920-1922

toevoeging bijgebouwen toevoeging bijgebouwen

voorstel sloop voorstel nieuwbouw

toevoeging ketelhuis toevoeging gymzaal toevoeging �etsenkelder

oorspronkelijk ontwerp revisie gebouwd 1920-1922

toevoeging bijgebouwen toevoeging bijgebouwen

voorstel sloop voorstel nieuwbouw

toevoeging ketelhuis toevoeging gymzaal toevoeging �etsenkelder

bouw:

aanpassingen:

Historische analyse
ontwikkeling in ontwerp



Historische analyse
oorspronkelijke ontwerp 1917
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Zicht op de zuidoosthoek van het complex, met rechts de machinehal uit 
1921/1922. Datering 1961-1963. Bron: NHA, afbeeldingnr. 5414190 

 
De woningen Brakenburghstraat 2-6 in 1961/1963. Aan de linker zijde is dan al een 
transformatorhuis ingevoegd. Bron: NHA, afbeeldingnr. 54014189 

 
De noordelijke gevelwand in 1969. Bron: NHA, afbeeldingnr. 54029139_01 
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Eerste steenlegging voor de M.T.S. door H.J.Geyl,voorzitter van de T.S. De heer 
Geyl staat op de foto in het midden bij de bloemen. Achter de steen staat de 
Inspecteur van Onderwijs de Groot. 1920. Bron: NHA, afbeeldingnr. 54025102 

 
De zojuist gereed gekomen school in 1922. Bron: NHA, afbeeldingnr. 54033952 

 
Ongedateerde prentbriefkaart met opschrift ‘Haarlem. Middelbare Technische 
School.’ Bron: NHA, afbeeldingnr. 55014319 

 
Ongedateerde prentbriefkaart met opschrift ‘Haarlem, Middelbare Technische 
School, Mr. Cornelisstraat.’ Bron: NHA, afbeeldingnr. 55014322 

Historische analyse
oplevering 1922



Huidige staat
formele binnenhof aan Verspronckweg



Huidige staat
statig gebouw in de buurt



Huidige staat
Meester Cornelisstraat



Huidige staat
Begastraat



Huidige staat
Brakenburghstraat



Huidige staat
Aanbouw 1955



Huidige staat
stedenbouwkundige situering



Huidige staat
stedenbouwkundige situering



Gebouwstructuur
corridorprincipe

HOF



Gebouwstructuur
corridors



Gebouwstructuur
trappenhuizen



Gebouwstructuur
gangen met kenmerkende details



Gebouwstructuur
invloeden Amsterdamse School



1.   directeurskamer
2.   bestuurskamer
3.   directeurskamer (begane grond)
   en lerarenkamer (1e verdieping)
4.   lerarenkamer (1e verdieping)

Bijzondere ruimtes

1 2 3

4



Bijzondere ruimtes
Bestuurskamer begane grond



bestuurskamer begane grond

Bijzondere ruimtes
Bestuurskamer begane grond



Bijzondere ruimtes
Lerarenkamer 1e verdieping



Bijzondere ruimtes
directeurskamer begane grond



Bijzondere ruimtes
directeurskamer begane grond
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Zicht langs het oostelijke deel van de noordelijke gevelwand in januari 1969. 
Bron: NHA, afbeeldingnr. 54029139_02 

 
Kooklessen op 7 december 1995. Bron: NHA, afbeeldingnr. 54036129 

 

 
Praktijkles aan de M.T.S. omstreeks 1950, foto Cees de Boer. Bron: NHA, 
afbeeldingnr. 54011344 

Historische analyse
gebouw in gebruik
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Praktijkles aan de M.T.S. omstreeks 1950, foto Cees de Boer. Bron: NHA, 
afbeeldingnr. 54011342 

 

 
Opleidingsafdeling voor scheepswerktuigkundigen van scholengemeenschap 
Haarlem aan de Verspronckweg in november 1982, foto Cees de Boer. Bron: NHA, 
afbeeldingnr. 1478_22502k 

 
 

Historische analyse
gebouw in gebruik
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Aflossing van de wacht in 1942. Bron: NHA, afbeeldingnr. 54007697_02 

 
 
 

2.5 OVERIGE BRONNEN 

Op 21 februari 1920 werd de openbare aanbesteding bekend gemaakt in 
Het Haarlems Dagblad. De aanbesteding zou al op 8 maart 1920 plaats 
vinden. Nadere gegevens ten aanzien van de aanbesteding en bouw zijn 
niet bekend. 

 
Bericht openbare aanbesteding, geplaatst in Haarlems Dagblad, 21 februari 1920. 
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Duitse soldaten in werktenue bij de Middelbare Technische School. 1942. Bron: 
NHA, afbeeldingnr. 54007699 

  
Aflossing van de wacht in 1942. Bron: NHA, afbeeldingnr. 54007697 

 

Historische analyse
gebouw in gebruik



2017
gevels



gevel binnenterrein hof westzijde



buitenzijde met ritmiek en detail, en herkenbare trappenhuizen



gevel binnenterrein hof oostzijde



binnenzijde gestutte gevel



kozijnen en dakkapellen



Visie
op
transformatie



oorspronkelijk ontwerp 1922 huidige situatie Voorstel 2017
Herstel oorspronkelijke opzet

Visie
in 100 jaar terug naar oorspronkelijke opzet



Visie
hof oostzijde verromeld



bestaand gehandhaafd

legenda:

nieuwbouw

bestaand gesloopt

bestaande gevel gehandhaafd

lijn 1e orde in bestemmingsplan (monument)

bestaand nieuw

Visie
behoud van monumentale basis



bestaande structuur nieuwe structuur

HOF

Gebouwstructuur
behoud karakter corridors



HOF

HOF

Visie
herstel van de groene hoven

bestaande structuur nieuwe structuur

HOF



besloten hof
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openbaar hof

Visie
herstel van de groene hoven



dakkapel

bestaande corridor

verhoogde tuin

bestaande nok

verhoogde tuin

Hof

Straat

Principedoorsnede
renovatie vleugel



nieuwbouw corridor

verhoogde tuin

bestaand deel

balkon

binnentuin (1,0m+)

parkeergarage

nieuwbouw in 4 lagen

bestaande nok

Principedoorsnede
nieuwbouw vleugel/ parkeergarage

Hof

Straat



Parkeren
bestaande situatie

32 pp bestaand
haaks

12 pp bestaand
haaks

6 pp bestaand
langs

4 pp bestaand
langs

18 pp bestaand langs 



Parkeren
bestaande situatie Meester Cornelisstraat



Parkeren
bestaande situatie Begastraat



Parkeren
parkeren in half verdiepte garage



Visie gevels
ritmiek en symmetrie



Visie gevels
herstel metselwerk, goten, kozijnen en dakkapellen



Visie gevels
buitenruimten voor woningen met behoud van karakter



Visie gevels
ritmiek en symmetrie

bestaande gevelnieuwe gevel



Visie gevels
ritmiek en symmetrie



Referenties gevel
Mariastichting Haarlem



Referenties gevel
Rosorum Haarlem



Referenties gevel
Studio K, Amsterdam



Visie op transformatie:

Identiteitsdragers zoveel mogelijk handhaven en waar mogelijk 
herstellen of versterken

Stedenbouwkundige situering
• Terugbrengen van het gebouw naar de oorspronkelijke verschijningsvorm
• sloop van later aangebouwde delen 
• Herstel van de twee hoven

Corridors
• Behoud van de bestaande gangstructuur, trappenhuizen en entrees 
• Renoveren van de oorspronkelijke interieurs in de corridors

Bijzondere ruimtes
• Behoud Leraren-, directeurs- en bestuurskamers als bijzondere ruimtes
• Renoveren van oorspronkelijke interieurs

Gevels
• minimale verstoring door toepassing van subtiele balkons die het bestaande gevelbeeld niet verstoren



ontwerpvisie



Referenties
wonen in een school



Referenties
wonen in een monument



Hof

Straat

Principedoorsnede
renovatie vleugel



Principedoorsnede
nieuwbouw vleugel/ parkeergarage

Hof

Straat



Principedoorsnede
Type B1 en E1



woonlaag entresol 2,25m + vloer

Woningplattegrond
Type B1



Ontwerpvisie
ruimte voor creativiteit



laag 1 laag 2

Woningplattegrond
Type E1



Ontwerpvisie
oude gebouw is zichtbaar



Voorvleugel
Terras



Voorvleugel
Zicht op binnentuin



corridor
ruimtelijke kwaliteit





oorspronkelijk ontwerp revisie gebouwd 1920-1922

toevoeging bijgebouwen toevoeging bijgebouwen

voorstel sloop voorstel nieuwbouw

toevoeging ketelhuis toevoeging gymzaal toevoeging �etsenkelder

voorstel (2017):

Historische analyse
100 jaar historie 



Principedoorsnede
Type A3 - boven en benedenwoning



bijzonder wonen



Hoofdentree West gevel Uitzondering trappenhuis Noord gevel

Entree West gevel Noord gevel

Visie behoud
Herstel bijzondere entree en trappenhuizen





gevel binnenterrein hof oostzijde



plaatselijk lekkages door slechte staat dak



bestaand nieuwe structuur

Visie behoud
sloop en nieuwbouw



aanbouwen binnenterrein

lijn 1e orde (monument)

bestaand gehandhaafd

legenda:

nieuwbouw

specials

bestaand gesloopt

bestaande gevel gehandhaafd

lijn 1e orde in bestemmingsplan (monument)

Visie behoud
sloop en nieuwbouw
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