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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Het bestemmingsplan

Het Reparatieplan C Haarlem 2020 bestaat uit een verbeelding, regels en een 
toelichting. De regels bevatten juridische regels over het gebruik van de ruimte. 
De regels van het reparatieplan geven aan of, en zo ja, hoe ruimte bebouwd 
mag worden en welke functies (bestemmingen) zijn toegestaan. De verbeelding 
geeft de exacte plaats van de bestemmingen aan en verwijst naar de regels. De 
toelichting is de onderbouwing van regels en verbeelding. De toelichting gaat in 
op onderwerpen die van belang zijn voor het reparatieplan. 

1.2  Begrenzing van het plangebied

Het bestemmingsplan Reparatieplan C Haarlem 2020 is van toepassing op 
heel Haarlem.

1.3  Aanleiding tot actualisering bestemmingsplannen

In een aantal bestemmingsplannen zijn onvolkomenheden geconstateerd. Ook 
zijn uitspraken van de Raad van State van invloed geweest op sommige 
bestemmingen en voorschriften. In hoofdstuk 2 volgt een nadere uitleg per 
wijziging. Voor een goede ruimtelijke ordening is het noodzakelijk dat ieder 
perceel beschikt over een correcte bestemming en bijbehorende regels. Met de 
transitie naar de Omgevingswet en het Digitale Stelsel Omgevingswet is het 
belangrijk te beschikken over een actueel planologisch toetsingskader. Dit 
versoepelt de overgang naar het nieuwe stelsel.

1.4  Doel van het bestemmingsplan

Hoofddoel van het Reparatieplan C Haarlem 2020 is het opstellen van een 
actueel juridisch kader, waarbinnen de bestaande situatie juist wordt geregeld. 
Het consoliderende karakter van het plan krijgt juridisch gestalte door de 
gedetailleerde bestemmingen die op de kaart zijn aangegeven. De bestaande 
ruimtelijk-functionele structuur en voortzetting van het huidige gebruik zijn daarbij 
het uitgangspunt. De verbeelding en de regels zijn zo opgesteld dat een 
maximale bescherming ontstaat voor de functies en gebouwen die in het 
huidige karakter moeten worden behouden. Het resultaat van deze wijze van 
bestemmen is dat inzichtelijk is wat wel en niet kan in het plangebied. 

1.5  Geldende planologische regelingen

Het plangebied Reparatieplan C Haarlem 20202 is van toepassing op heel 
Haarlem. Dit houdt in dat het reparatieplan van invloed is op alle geldende 
bestemmingsplannen. Bij het van kracht worden van het reparatieplan zullen de 
voorschriften van de andere bestemmingsplannen gewijzigd dan wel aangevuld 
worden. 
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1.6  Bestemmingsplanprocedure

Het Reparatieplan C Haarlem 2020 doorloopt de wettelijke procedure. Het 
concept van het ontwerpbestemmingsplan wordt op basis van het wettelijk 
vooroverleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) toegestuurd aan 
de verschillende (semi)overheden. De reacties op basis van het wettelijke 
vooroverleg, kunnen leiden tot aanpassing van het concept. Vervolgens geeft 
het college van burgemeester en wethouders na bespreking in de commissie 
Ontwikkeling het ontwerpbestemmingsplan vrij voor tervisielegging volgens 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Na publicatie wordt het 
ontwerp gedurende zes weken ter inzage gelegd. In die tijd kunnen door 
eenieder zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen worden ingediend bij de 
gemeenteraad. 

Na verwerking van de zienswijzen en mogelijke ambtshalve aanpassingen 
besluit de gemeenteraad over de vaststelling van het bestemmingsplan. Na 
aanpassing van het bestemmingsplan, met inachtneming van de door de raad 
aangebrachte wijzigingen, wordt het vastgestelde bestemmingsplan weer zes 
weken ter inzage gelegd (aanvang beroepstermijn). Belanghebbenden die een 
zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend kunnen beroep instellen bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarnaast kunnen 
belanghebbenden beroep instellen tegen wijzigingen die de gemeenteraad bij 
de vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht. 

1.7  Leeswijzer plantoelichting

Dit hoofdstuk van de toelichting is de inleiding van het bestemmingsplan. 
Vervolgens gaat hoofdstuk 2 in op de locaties van het plangebied. Hoofdstuk 3 
behandelt het voor het plangebied relevante beleid. Hoofdstuk 4 bevat een 
inventarisatie van de verschillende milieu- en omgevingsaspecten. Het gaat 
hierbij om alle zaken die kunnen leiden tot ruimtelijke beperkingen. Hoofdstuk 5 
gaat in op de juridische aspecten en licht de planregels en de verbeelding toe. 
Hoofdstuk 6 beschrijft de financieel-economische uitvoerbaarheid en licht de 
uitkomsten van het gevoerde vooroverleg toe. Bij de toelichting horen bijlagen. 
Daarmee sluit de toelichting af. 
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Hoofdstuk 2  Beschrijving van het plan

2.1  Inleiding

Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van de verschillende onderwerpen en 
locaties die zijn meegenomen in Reparatieplan C. Bij iedere wijziging wordt 
aangegeven waarom de bepalingen van de betreffende bestemmingsplannen 
zijn aangepast. Daar waar afbeeldingen zijn opgenomen betreffen dit de oude 
situaties. Voor de nieuwe situatie zie de plankaarten die bij het reparatieplan 
horen. 

2.2  Onderwerpen en locaties

Wonen

Ieder artikel in een bestemmingsplan begint met een bestemmingsomschrijving. 
Een aantal bestemmingen in de Haarlemse bestemmingsplannen staat de 
functie 'Wonen' toe. Er is in de omschrijving geen directe koppeling gelegd met 
het begrip 'woning'. Volgens vaste jurisprudentie houdt dit in dat meerdere 
woonvormen zijn toegestaan. Hierdoor wordt handhavend optreden tegen 
ongewenste woonvormen bemoeilijkt. Haarlem heeft dit ondervangen door in de 
specifieke gebruiksregels op te nemen dat een woning dient voor de 
huisvesting van maximaal één huishouden. Niettemin levert deze bepaling 
discussies op bij het handhaven van de regels. In Reparatieplan C zijn de 
gebruiksregels aangepast. Met deze aanpassing is voor iedereen duidelijk dat 
de functie 'Wonen' alleen bedoeld is voor woningen en dus voor de huisvesting 
van een huishouden. 

Op 18 april 2019 heeft de gemeenteraad de Huisvestingsverordening Haarlem 
vastgesteld. Op grond van deze verordening is een vergunning nodig voor het 
omzetten van een woning (zelfstandige woonruimte) naar onzelfstandige 
woonruimte. Het reparatieplan brengt de bestemmingsplannen in 
overeenstemming met de doelstellingen van de Huisvestingsverordening.

Door middel van een binnenplanse ontheffing is het mogelijk om medewerking 
te verlenen aan het omzetten van een woning naar onzelfstandige woonruimte. 
Een aanvraag om ontheffing wordt aan een aantal voorwaarden getoetst. 
Belangrijk is dat een goed woon- en leefmilieu behouden blijft. 

Voor bestaande legale situaties van onzelfstandige woonruimten is bepaald dat 
die gewoon kunnen worden voortgezet. Deze worden niet wegbestemd (zijn niet 
onder het overgangsrecht gebracht). IJkpunt om te bepalen of er sprake is van 
een legale situatie is de datum waarop het ontwerp van het reparatieplan ter 
inzage is gelegd. Pas bij uitbreiding van het aantal onzelfstandige woonruimten 
zal (ook) in die gevallen een binnenplanse ontheffing moeten worden 
aangevraagd.

Hospita kamerverhuur is volgens de huisvestingsverordening vergunningsvrij. Er 
is sprake van hospitaverhuur als:

de verhuurder zelf zijn hoofdverblijf heeft in het betreffende pand;
niet meer dan twee kamers worden verhuurd en maximaal aan twee 
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personen tegelijk;
de verhuurde ruimten niet meer dan 35% van het totale bruto vloeroppervlak 
(BVO) beslaan en; 
dat er minimaal 12 m2 gebruiksoppervlakte (GBO) (art. 7.18 Bouwbesluit)

      beschikbaar is per (onder-)huurder.

Het reparatieplan gaat ervan uit dat hospita kamerverhuur, als het voldoet aan 
bovenstaande voorwaarden, past binnen de woonbestemming. De wijziging is 
van toepassing op alle bestemmingsplannen van Haarlem. Het voornemen voor 
deze wijziging is gepubliceerd in de Staatscourant, het gemeenteblad en het 
Haarlems Nieuwsblad van 23 mei 2019. In Bijlage 1 is de publicatie in de 
Staatscourant toegevoegd. 

Niet gesprongen explosieven

In opdracht van de gemeente Haarlem heeft het bureau REASeuro in 2016 
historisch vooronderzoek gedaan naar niet gesprongen explosieven uit de 
Tweede Oorlog (Bijlage 2). Op Open Data Portaal van de gemeente Haarlem is 
een kaart beschikbaar gesteld met de locaties waar waarschijnlijk niet 
gesprongen explosieven aangetroffen kunnen worden bij werkzaamheden aan 
de bodem. Deze kaart is verwerkt in de verbeelding en de regels van 
Reparatieplan C.

Snippergroen

Gedurende het jaar verkoopt de gemeente stukjes grond die geen betekenis 
hebben voor de openbare ruimte. Formeel kan dit snippergroen niet als tuin 
worden gebruikt. De stukjes grond hebben namelijk de bestemming Groen. 
Reparatieplan C maakt het mogelijk dat het snippergroen onderdeel van de tuin 
wordt. Hierbij zijn de gebruiksmogelijkheden van de bestemming Tuin-1 van 
toepassing. Bij de beoordeling van een aanvraag zal worden gekeken of er 
belangen in het geding zijn die zich al dan niet verzetten tegen het gebruik van 
de gronden als tuin. In het artikel is opgenomen dat het snippergroen maximaal 
150 vierkante meter mag zijn. In eigendom overgegane gronden die groter zijn 
dan 150 vierkante meter, komen niet in aanmerking voor de 
gebruiksmogelijkheden van de bestemming Tuin-1.

Gemeentelijke monumenten en orde 2-panden

Uit onderzoek is gebleken dat een aantal panden is aangemerkt als orde 
2-pand, terwijl er sprake is van een monument. Ook zijn in sommige gevallen de 
contouren van het monument niet volledig overgenomen op de verbeelding. Het 
reparatieplan herstelt de geconstateerde onvolkomenheden. Zie Bijlage 3 voor 
een overzicht van de betreffende locaties.  

Het reparatieplan breidt de dubbelbestemming Beschermd Stadsgezicht uit met 
een bepaling. Bij verbouw dan wel sloop/nieuwbouw van een orde 2-pand zullen 
originele gevelelementen zoveel als mogelijk moeten worden behouden. 

Bestemmingsplan Vijhoek/Heiliglanden - de Kamp

Artikel 18 van het bestemmingsplan bevat de standaardbepaling voor het 
beschermde stadsgezicht. In dit artikel ontbreekt echter de mogelijkheid om met 
een omgevingsvergunning een andere gevelindeling toe te staan bij panden. 
Het reparatieplan voegt alsnog deze mogelijkheid toe aan het 

 10



 bestemmingsplan "Reparatieplan C Haarlem 2020" (vastgesteld)

bestemmingsplan. 

Egelantier, Gasthuisvest 47

Het bestemmingsplan Vijfhoek/Heiliglanden - de Kamp bevat voor het perceel 
Gasthuisvest 47 een wijzigingsbevoegdheid. Het oude bestemmingsplan 
Heiliglanden - de Kamp bevatte ook deze wijzigingsbevoegdheid. In het huidige 
bestemmingsplan is het gebied waar de wijzigingsbevoegdheid betrekking op 
heeft niet juist overgenomen. Reparatieplan C herstelt dit. 

Daarnaast staat de wijzigingsbevoegdheid (zoals opgenomen in het 
reparatieplan) toe dat het laden en lossen aan zowel de Kleine Houtstraat als de 
Gasthuisvest mag plaatsvinden. Langs de Gasthuisvest zijn reeds twee 
parkeerplaatsen aanwezig die gebruikt mogen worden voor laden en lossen. De 
wijzigingsbevoegdheid maakt het mogelijk aan de westzijde van de binnentuin 
een vleugel aan te bouwen. Dit is conform de ruimtelijke uitgangspunten die zijn 
opgesteld voor de herontwikkeling van het perceel.  

Plankaart voormalig bestemmingsplan

Plankaart vigerend bestemmingsplan
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Gerrit van Heesstraat 10 en 12

Voor deze woningen is de trend  'Opbouw 1' van toepassing. De woningen 
maken echter deel uit van het ensemble G. van Heesstraat 9 t/m 12. De 
nummers 9 en 11 hebben de trend 'Opbouw (70-70)' en zijn reeds gerealiseerd 
in 2011. Bij het opstellen van de trendkaart voor het bestemmingsplan 
Kleverpark - Frans Hals is dit ensemble over het hoofd gezien. De woningen 
staan namelijk niet naast elkaar maar tegenover elkaar. In het reparatieplan 
krijgen de nummers 10 en 12 alsnog de trend 'Opbouw (70-70)'  toegewezen. 

Hendrik Roozenlaan 30 

Voor de Hendrik Roozenlaan 30 is een omgevingsvergunning verleend in 
afwijking van het bestemmingsplan. De woning is aan de achterkant uitgebreid. 
Het huidige bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om de woning aan de 
zijkant uit te breiden. Uit stedenbouwkundig oogpunt is een uitbreiding aan 
zowel de achterzijde als de zijkant niet wenselijk. De vergunning voor de 
uitbreiding aan de achterzijde is verleend op voorwaarde dat de bewoners 
afzien van de bouwmogelijkheden aan de zijkant van de woning. De vergunde 
situatie is verwerkt in het reparatieplan. 

Lange Herenstraat 14-16
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Aan de Lange Herenstraat was een kantoor gevestigd. In 2019 is een 
bouwvergunning verleend voor het realiseren van zes appartementen en twee 
studio's op dit perceel. De nieuwe situatie is verwerkt in het reparatieplan.  

Waarderpolder

Hoek Watze Hilariusweg - A. Hofmanweg

De grond die bedoeld is als bouwgrond heeft in het bestemmingsplan 
Waarderpolder geen bouwkavel gekregen. Het reparatieplan bevat alsnog een 
bouwkavel die ook is uitgebreid (op gronden met voorheen de bestemming 
Verkeer). 

Parkeren

De bestemming Verkeer is onduidelijk over het toestaan van parkeren op de 
openbare weg. Het Reparatieplan past de beschrijving bij de bestemming 
Verkeer aan. Hierdoor is parkeren alsnog toegestaan op de openbare weg.

Waarderhaven

Een aantal tuinen bij de woonschepen heeft de bestemming Water. Dit moet de 
bestemming Tuin zijn. Het reparatieplan geeft aan de betreffende gronden de 
bestemming Tuin-1.   
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Ligplaatsen woonschepen

De Verordening Woonschepen zal op termijn worden ingetrokken. Voorkomen 
moet worden dat woonschepen een ligplaats innemen in het midden van de 
Waarderhaven. Op de verbeelding is een strook opgenomen met de 
bestemming Water, zonder nadere aanduiding. Op gronden met deze 
bestemming is het niet toegestaan een ligplaats in te nemen. De huidige 
ligplaatsen blijven ongemoeid. 

Waterkering 

Langs een deel van het meer Mooi Nel is in het bestemmingsplan 
Waarderpolder de dubbelbestemming Waterkering opgenomen. Deze 
waterkering is echter niet aanwezig. Het reparatieplan heeft dit hersteld door 
een strook op te nemen met de aanduiding 'waterkering vervallen'.  

Bestemmingsplan Leidsebuurt 

Tegen het bestemmingsplan Leidsebuurt is destijds beroep aangetekend. De 
Raad van State heeft in haar uitspraak op 18 januari 2012 enkele delen van het 
bestemmingsplan voor een aantal percelen vernietigd. Overwegende reden was 
dat een verkeerde goot- dan wel bouwhoogte werd gehanteerd voor deze 
percelen. Het reparatieplan herstelt dit.

In Reparatieplan C zijn niet alle percelen meegenomen waar de Raad van State 
een uitspraak over heeft gedaan. Deze percelen staan op de gemeentebrede 
lijst om aangemerkt te worden als 'orde 2-pand'. Tijdens het opstellen van dit 
reparatieplan was de inventarisatie nog niet afgerond. Voor de toekomstige 
'orde 2-panden' zal een apart bestemmingsplan worden opgesteld. 

Archeologie 

Het bestemmingsplan Delftwijk-Waterbuurt en het wijzigingsplan Deltwijk/SIG 
bevatten geen regeling voor het beschermen van de archeologische waarden. 
Door middel van het reparatieplan is voor dit gebied alsnog de regeling van 
toepassing die Haarlem hanteert ter bescherming van archeologische waarden. 
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Standplaatsen 

Begin dit jaar is het nieuwe standplaatsenbeleid in werking getreden. Een 
aantal standplaatsen is niet in het bestemmingsplan geregeld. Het reparatieplan 
voorziet alsnog in een regeling. 

Tjaden-terrein

Artikel 4 van Reparatieplan B bevat een opsomming van de 
bestemmingsplannen die binnen de dubbelbestemming Waarde - 
Cultuurhistorie vallen. Een van deze bestemmingsplannen is (deels) opgevolgd 
door bestemmingsplan Tjaden. Voor de duidelijkheid is het bestemmingsplan 
Tjaden aan de opsomming toegevoegd. 

Gronden met de bestemming Tuin-1 zijn bedoeld voor tuinen en verhardingen. 
Conform het vastgestelde stedenbouwkundig plan zal parkeren binnen het 
plangebied deels op gronden met de bestemming Tuin plaatsvinden. Ter 
verduidelijking is de mogelijkheid van parkeren opgenomen in de bestemming 
Tuin-1. 

Bestemmingsplan Wijngaardtuin

In het bestemmingsplan is in artikel 4.5.2 een voorwaardelijke verplichting 
opgenomen. Sub b van het artikel bevat de zinssnede 'indien de bestaande 
erfafscheiding tussen de tuin van Jansstraat 46 en de Wijngaardtuin is 
verwijderd'. Dit moet zijn 'indien de bestaande erfafscheiding tussen de tuin 
van Jansstraat 46 en de Wijngaardtuin niet is verwijderd'. De juiste bepaling is 
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opgenomen in reparatieplan C. 

Koningstraat 37

Het huidige bestemmingsplan Oude Stad staat wonen op de begane grond niet 
toe. Het pand wordt echter sinds jaar en dag bewoond. Het reparatieplan maakt 
het mogelijk dat ook op de begane grond mag worden gewoond. 
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Hoofdstuk 3  BELEIDSKADER

Vanwege de ondergeschikte wijzigingen is een beschrijving van rijks-, en 
provinciaal beleid achterwege gelaten. De wijzigingen zijn niet in strijd met dit 
beleid. Op onderdelen vindt wel een beschrijving plaats van het gemeentelijk 
beleid. 

3.1  Gemeentelijk beleid

3.1.1  Wonen

Woonvisie 

Haarlem is een aantrekkelijke stad om in te wonen. De vraag naar woningen in 
Haarlem blijft onverminderd hoog. De woonvisie Haarlem 2017-2020: 
“Doorbouwen aan een (t)huis” benoemt drie hoofddoelen. Dat zijn het 
verbeteren van de beschikbaarheid van woningen voor verschillende 
doelgroepen, het voorkomen van een tweedeling in de stad en het werken aan 
een energie-neutrale stad.

Door de populariteit van Haarlem als stad om in te wonen staan de 
betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen onder druk, vooral van 
sociale huurwoningen. De woonvisie zet daarom in op het vergroten en 
versnellen van de woningproductie. Door de grote opgave om woningen te 
realiseren en de ruimtelijke beperking die Haarlem heeft, moet het toevoegen 
van extra woningen binnen het bestaand stedelijk gebied gebeuren. De prioriteit 
ligt daarbij op locaties rondom OV-knooppunten en door transformatie van 
leegstaande panden naar woningbouw. De ambitie is om tot en met 2025 
10.000 extra woningen toe te voegen. Hiermee voert Haarlem de afspraken uit 
die gemaakt zijn over de regionale woningbouwopgave in het Regionaal 
Actieprogramma Wonen (RAP) 2016-2020 en de Actie-Agenda 2016-2020 
Metropoolregio Amsterdam. 

De woonvisie zet ook in op de ambitie om Haarlem een ongedeelde stad te 
laten zijn, met gemengde wijken waar plaats is voor iedereen. Dat gebeurt 
vooral door het stimuleren van een divers woningaanbod en door ervoor te 
zorgen dat er verschillende soorten huishoudens (rijk, arm, jong, oud, etc.) 
samen in dezelfde wijk kunnen (blijven) wonen. Om dat te bereiken is het 
voornemen om sociale huurwoningen bij te bouwen aan met name de westkant 
van de stad. Aan de oostkant komen naast sociale huurwoningen ook duurdere 
woningen ter bevordering van de gewenste gemengde wijken. De opgave 
geformuleerd in de woonvisie bedraagt 1.200 sociale huurwoningen voor het 
westelijke deel van de stad en 700 voor het oostelijke deel.

In paragraaf 2.2 is de huisvestingsverordening reeds aan de orde gekomen. De 
verordening draagt bij aan het realiseren van de doelstellingen van de 
woonvisie. Het reparatieplan sluit aan bij de verordening. 
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3.1.2  Groen
De hoofdgroenstructuur ligt vast in het Structuurplan Haarlem 2020. Doelstelling 
is zowel versterking van groen met ecologische waarde als van groen met 
stedelijke waarde. Het reparatieplan brengt hier geen wijziging in. Wel is het nu 
mogelijk om de gebruiksmogelijkheden van snippergroen te wijzigen. 
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Hoofdstuk 4  MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN

Dit hoofdstuk bevat een inventarisatie van de verschillende milieu- en 
omgevingsaspecten. Hierbij moet worden aangetekend dat het reparatieplan 
hoofdzakelijk onvolkomenheden in andere bestemmingsplannen herstelt. Een 
uitvoerige uiteenzetting vindt dan ook alleen plaats indien noodzakelijk gezien 
de doorgevoerde wijzigingen. 

4.1  Bedrijven en milieuzonering

Milieuzonering is het aanbrengen van een noodzakelijke ruimtelijke scheiding 
tussen milieubelastende en milieugevoelige functies ter bescherming of 
vergroting van de leefkwaliteit. Het reparatieplan voorziet niet in de vestiging van 
nieuwe bedrijven, dan wel uitbreiding of wijziging van bestaande bedrijven. 
Milieuzonering komt in het reparatieplan dan ook niet verder aan de orde. 

4.2  Bodemparagraaf

In de Wet bodembescherming zijn bepalingen opgenomen ter behoud en 
verbetering van de milieuhygiënische bodemkwaliteit. Bij 
bestemmingswijzigingen, verbouwingen of graafwerkzaamheden zal in veel 
gevallen een bodemonderzoek uitgevoerd moeten worden. De gemeente 
beoordeelt dat per geval. Met het bodemonderzoek kan bepaald worden of de 
bodemkwaliteit ter plaatse geschikt is voor de beoogde functie. Het 
Reparatieplan brengt geen wijzigingen in het gebruik aan waarbij 
bodemaspecten een rol spelen. Op grond van de gemeentelijke 
bodemkwaliteitskaart kan geconcludeerd worden dat de huidig bekende 
bodemkwaliteit geen belemmering voor het huidige gebruik, noch voor de 
vaststelling van het bestemmingsplan vormt. 

4.3  Geluid

De mate waarin wegverkeerslawaai, spoorwegverkeerslawaai en/of 
industrielawaai het (woon)milieu mogen belasten is geregeld in de Wet 
geluidhinder (Wgh). Deze wet stelt dat in principe de geluidbelasting op de 
gevel van gevoelige bestemmingen (bijvoorbeeld woningen, scholen of 
ziekenhuizen) niet hoger mag zijn dan de zogenaamde voorkeursgrenswaarde. 
Dit moet getoetst worden bij bouwaanvragen en/of bij bestemmingswijzigingen. 
Het reparatieplan biedt geen bouwmogelijkheden waarbij het aspect geluid een 
rol speelt. Het reparatieplan maakt geen nieuwe geluidgevoelige bestemmingen 
mogelijk.
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4.4  Luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit is van belang voor de gezondheid van mens en dier en voor de 
kwaliteit van het milieu. In de Europese Unie zijn daarom grenswaarden 
afgesproken waaraan de concentraties van een aantal stoffen vanaf bepaalde 
ingangsdata moeten voldoen.  Die grenswaarden en regelgeving om ze tijdig te 
bereiken en te handhaven zijn in Nederland opgenomen in de Wet milieubeheer, 
titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen. 

Het reparatieplan herstelt in hoofdzaak onvolkomenheden. Er vinden geen voor 
de luchtkwaliteit relevante wijzigingen van toegestane functies plaats die niet al 
in het vorige bestemmingsplan of vrijstellingen/projectbesluiten ruimtelijk zijn 
vastgelegd.

4.5  MER-beoordeling

Het voorkomen van aantasting van het milieu is van groot maatschappelijk 
belang. Het is daarom zaak om het milieubelang volwaardig in de 
besluitvorming te betrekken. Hiervoor gelden twee Europese richtlijnen te weten 
de Europese richtlijn betreffende de milieubeoordeling van bepaalde openbare 
en particuliere projecten van 13 december 2011 en de Europese richtlijn 
betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde 
plannen en programma's van 27 juni 2001. Om hier in de praktijk vorm aan te 
geven is het instrument milieueffectrapportage ontwikkeld. In dit 
bestemmingsplan wordt niet voorzien in de realisatie van m.e.r.-plichtige of 
m.e.r.-plichtige beoordelingsplichtige activiteiten.

4.6  Archeologie

Inleiding

In 1992 ondertekende onder andere Nederland het Verdrag van Valletta. Het 
doel van dit verdrag is het beschermen van het archeologische erfgoed als bron 
van het Europese gemeenschappelijke geheugen en als middel voor 
geschiedkundige en wetenschappelijke studie. Het verdrag is verwerkt in de 
Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) en de Erfgoedwet. De 
gemeente is op basis van artikel 38a van die wet verplicht om rekening te 
houden met de in de grond aanwezige dan wel te verwachten monumenten. De 
drie belangrijkste uitgangspunten van de Wamz zijn:

het behoud van archeologische waarden in de bodem;
de initiatiefnemer van het project dat tot bodemverstoring leidt, betaalt de 
kosten van archeologisch onderzoek;
het vroegtijdig integreren van de zorg voor het archeologisch erfgoed in de 
procedures van de ruimtelijke ordening.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beheert de Archeologische 
Monumenten Kaart (AMK). Deze kaart bevat een overzicht van belangrijke 
archeologische terreinen in Nederland. De terreinen zijn beoordeeld op 
verschillende criteria en ingedeeld in diverse categorieën archeologische 
waarden. In aanvulling op de AMK is er de Indicatieve Kaart Archeologische 
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Waarden (IKAW). De IKAW geeft voor heel Nederland, inclusief de bodems van 
grote wateren, de kans aan op het aantreffen van archeologische resten bij 
werkzaamheden in de bodem. Die trefkans is aangegeven in vier categorieën. 

De Haarlemse bodem

Het huidige Haarlem ligt zowel op de oudste strandwal, 56 eeuwen geleden 
ontstaan, als de op één na oudste strandwal van Nederland. Op deze 
strandwallen bouwden jagers en vissers in de nieuwe steentijd (vanaf 3600 v. 
Chr.) eenvoudige onderkomens. Vanaf de bronstijd (2000-800 v. Chr.) legden 
de mensen akkers aan en bouwden ze boerderijen. Vele eeuwen later, vanaf de 
Karolingische tijd, ontstond op een strategische plek aan het Spaarne de 
nederzetting Harulahem. Harulahem, wat huis(en) op een open plek in een op 
zandgrond gelegen bos betekent, is later verbasterd tot Haarlem. Haarlem 
ontwikkelde zich al snel tot een belangrijke stad in Holland en kreeg in 1245 
stadsrechten. De resten van woningen, huisraad en andere sporen van vroegere 
bewoning zijn in de loop der eeuwen door natuurlijke processen en kunstmatige 
ophogingen verborgen geraakt in de Haarlemse bodem. Zo is de Haarlemse 
bodem  een opeenstapeling geworden van diverse lagen van 56 eeuwen 
bewoningsgeschiedenis.

Reparatieplan

Op 2 juni 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders de 
beleidsnota Archeologie vastgesteld. De gemeenteraad heeft op 2 juli 2009 het 
facetbestemmingsplan vastgesteld. Het reparatieplan brengt geen wijzigingen in 
het beleid. 

4.7  Cultuurhistorie

Beschermd stadsgezicht

Sinds 5 december 1990 is de binnenstad van Haarlem en de Haarlemmerhout 
aangewezen als "beschermd stadsgezicht" in de zin van de Monumentenwet 
1988. “Per 5 oktober 2011 is via een besluit ex artikel 35 van de 
Monumentenwet 1988 het "beschermde stadsgezicht" uitgebreid met gebieden 
in Haarlem Zuid, Haarlem Zuidwest en Haarlem Noord. Daarmee is nu het 
gehele bestemmingsplangebied aangewezen tot beschermd stadsgezicht. De 
aanwijzing tot "beschermd stadsgezicht"  betekent dat het bijzondere ruimtelijke 
en functionele karakter van het gebied in een bestemmingsplan moet worden 
beschermd (op grond van artikel 36 van de Monumentenwet 1988 dat van 
kracht blijft tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet). 

Het reparatieplan ziet toe op het behoud van de kwaliteiten van de 
beschermende stadsgezichten. Zie hoofdstuk 2 van de toelichting van het 
reparatieplan voor een nadere beschrijving. 

Monumenten

De gemeentelijke en rijksmonumenten zijn op de verbeelding weergegeven als 
orde 1. Deze aanduiding heeft voornamelijk een informatieve waarde. De 
bescherming zelf is geregeld in de Erfgoedwet en de gemeentelijke 
monumentenverordening. Het bestemmingsplan heeft geen directe invloed op 

 21



 bestemmingsplan "Reparatieplan C Haarlem 2020" (vastgesteld)

de bescherming, onderhoud en herstel van het monument. Wel zal bij het 
bestemmen van deze gebouwen en directe omgeving, in het bestemmingsplan 
waar nodig rekening worden gehouden met de cultuurhistorische waarde. 

4.8  Groenparagraaf

Het reparatieplan brengt geen wijzigingen aan in het groenbeleid. Ook 
belemmert het de mogelijkheden van natuurontwikkeling in andere 
bestemmingsplannen niet. 

4.9  Parkeren

In het Parapluplan Parkeernormen Haarlem 2018 zijn voorschriften opgenomen 
over parkeernormen. De voorschriften verklaren de Beleidsregels 
Parkeernormen Haarlem 2015 van toepassing. Reparatieplan C brengt geen 
wijzigingen aan in het parapluplan. In verband met de wettelijke verplichting is 
niettemin dezelfde regeling over parkeren opgenomen in Reparatieplan C.

4.10  Waterparagraaf

Een belangrijk ordenend principe bij ruimtelijke plannen is het waterbeheer: de 
zorg voor veiligheid tegen overstromingen en voor voldoende en gezond 
oppervlaktewater. Waterbeheerders willen in een zo vroeg mogelijk stadium 
betrokken worden bij het proces van ruimtelijke planvorming. De Watertoets is 
hiervoor het wettelijk geregelde procesinstrument, zie www.dewatertoets.nl. 

Het reparatieplan is een in hoofdzaak behoudend plan. De toekomstige situatie 
wijkt daardoor slechts op kleine onderdelen af van de huidige situatie. Dit 
betekent dat er geen veranderingen in de waterhuishouding zullen optreden 
door het plan.
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Hoofdstuk 5  JURIDISCHE ASPECTEN

5.1  Inleiding

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) verplicht gemeenten bestemmingsplannen 
op te stellen. In de Wro en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is verder 
uitgewerkt uit welke onderdelen een bestemmingsplan in ieder geval moet 
bestaan. Het gaat om een verbeelding met planregels en een toelichting 
daarop. Daarnaast biedt zowel de Wro als het Bro opties voor een verdere 
juridische inrichting van een bestemmingsplan. Hierbij moet worden gedacht 
aan de toepassing van afwijkingsmogelijkheden en wijzigingsbevoegdheden en 
het toepassen van nadere eisen. 

De bruikbaarheid van deze instrumenten is geheel afhankelijk van het doel van 
het bestemmingsplan en de gewenste bestemmingsmethodiek van de 
gemeente Haarlem. Uitgangspunt is dat het bestemmingsplan moet voorzien in 
een passende regeling voor de komende tien jaar. Dat is in principe de 
geldigheidsduur van een bestemmingsplan. 

Er is één landelijke voorziening waar alle ruimtelijke plannen voor een ieder 
volledig toegankelijk en raadpleegbaar zijn. Hiertoe moeten alle 
bestemmingsplannen voldoen aan landelijk vastgestelde standaarden. In de  
Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012 (SVBP2012) zijn de 
hoofdgroepen van bestemmingen bepaald, zoals Wonen, Bedrijven e.d. Ook 
geeft de SVBP2012 bindende standaarden voor de opbouw en de verbeelding 
van het bestemmingsplan, zo ook voor de regels. Dat leidt ertoe dat de 
systematiek zoals gehanteerd in dit bestemmingsplan, op ondergeschikte 
onderdelen af kan wijken van de voorheen geldende planologische regelingen. 

Het juridische bindende onderdeel van het bestemmingsplan bestaat uit de 
verbeelding en de regels. De planregels bevatten het juridisch instrumentarium 
voor het regelen van het gebruik van de gronden en gebouwen en bepalingen 
over de toegelaten bebouwing. De verbeelding heeft een ondersteunende rol 
voor de toepassing van de regels en ook de functie van visualisering van de 
bestemmingen. 

5.2  Juridische planopzet

Bij bestemmingsplannen gaat het om de belangen van burgers en bedrijven. Zij 
dienen zich snel en op eenvoudige wijze een juist beeld te kunnen vormen van 
de planologische mogelijkheden en beperkingen op één of meer locatie(s). 
Daarnaast is de vergelijkbaarheid van ruimtelijke plannen van groot belang voor 
degenen die deze plannen in grotere samenhang wensen te bezien. Denk 
hierbij aan degenen die betrokken zijn bij de planvoorbereiding, de 
planbeoordeling, het monitoren van beleid en de handhaving. 

Er is één landelijke voorziening waar alle ruimtelijke plannen voor iedereen 
volledig toegankelijk en raadpleegbaar zijn: www.ruimtelijkeplannen.nl. Hiertoe 
moeten alle bestemmingsplannen voldoen aan landelijk vastgestelde 
standaarden. In de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP2012) 
zijn de hoofdgroepen van bestemmingen bepaald, zoals Wonen, Bedrijven e.d. 
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Ook geeft de SVBP2012 bindende standaarden voor de opbouw en de 
verbeelding van het bestemmingsplan, zo ook voor de regels. 

De regels van het bestemmingsplan vallen op grond van de SVBP2012 in 4 
hoofdstukken uiteen. 

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

5.2.1  Hoofdstuk 1: Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

Dit artikel definieert de begrippen die in de regels worden gehanteerd. 
Daardoor wordt vermeden dat verschillende interpretaties van de begrippen tot 
verschillen van mening over de regelgeving zouden kunnen leiden. Bij toetsing 
aan het bestemmingsplan wordt uitgegaan van de in dit artikel aan de 
begrippen toegekende betekenis. Voor zover er geen begrippen zijn 
gedefinieerd wordt aangesloten bij het normaal spraakgebruik.

Artikel 2 Wijze van meten

Dit artikel geeft aan hoe hoogte- en andere maten gemeten moeten worden. 
Een aantal bepalingen schrijft de regeling SVBP2012 dwingend voor.

5.2.2  Hoofdstuk 2: Bestemmingsregels

Woord vooraf:

In de regels van een aantal bestemmingen zijn specifieke adressen genoemd. 
Het reparatieplan brengt wijzigingen aan in meerdere bestemmingsplannen. 
Deze bestemmingsplannen bevatten ten opzichte van elkaar verschillende 
voorschriften voor dezelfde bestemming. Dit geldt met name voor de 
bestemmingen Centrum en Gemengd. In het reparatieplan zijn deze verschillen 
in stand gelaten door onder andere het opnemen van adressen in de 
voorschriften. 

5.2.2.1  Bestemmingen

Artikel 3 Bedrijf

De bestemming 'Bedrijf' is bedoeld voor bestaande bedrijfsgebouwen of 
gronden die uitsluitend zijn bestemd voor bedrijfsmatige activiteiten en 
bijbehorende voorzieningen. 

Artikel 4 Bedrijventerrein

De bestemming is bedoeld voor het bedrijventerrein Waarderpolder. De 
voorschriften van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Waarderpolder zijn van 
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toepassing verklaard op het betreffende perceel. 

Artikel 5 en artikel 6: Centrum 1 en Centrum 2

De bestemming 'Centrum' wordt alleen gebruikt als sprake is van een "dorps- of 
stadskern in planologische/stedebouwkundige zin." (SVBP2012). Het betreft 
onder meer het gebied binnen de Haarlemse binnenstad waar het 
kernwinkelapparaat geconcentreerd is. Binnen de bestemming 'Centrum' wordt 
in het reparatieplan onderscheid gemaakt in Centrum - 1 (C1) en Centrum - 2 
(C2).

C1 (hoofdwinkelstraten in kernwinkelgebied):

Kenmerk: aaneengesloten front van winkels en publieksgerichte functies. Op de 
begane grond komt de woonfunctie niet voor. Binnen deze bestemming is op de 
begane grond detailhandel (inclusief ondergeschikte horeca) en 
publieksgerichte dienstverlening en galerie toegestaan. Op de 
bovenverdiepingen is wonen toegestaan. Via een afwijkingsbevoegdheid kan 
de begane grondfunctie toegestaan worden op de verdiepingen. Op de begane 
grond en op de verdiepingen is horeca toegestaan wanneer en zoals in de 
regels en/of op de verbeelding aangegeven.Daarnaast kan medewerking 
verleend worden aan de functie daghoreca (horeca 1) door toepassing te geven 
aan de afwijkingsbevoegdheid. 

C2 (aanloopstraten in kernwinkelgebied):

Kenmerk: Onderscheid met C1 is dat in C2 op de bovenverdieping in beginsel 
alleen wonen is toegestaan. Op de begane grond komt de woonfunctie beperkt 
voor. Binnen deze bestemming zijn op de begane grond detailhandel en 
publieksgerichte dienstverlening en galerie toegestaan. Een horecafunctie is 
mogelijk indien dat als zodanig is aangeduid op de verbeelding.

Zoals reeds aangegeven is op de bovenverdiepingen alleen wonen toegestaan, 
tenzij anders aangegeven door middel van een aanduiding op de verbeelding. 
Bestaande centrumfuncties op de verdieping worden hiermee gerespecteerd. 
Bestaande woningen op de begane grond worden ook gerespecteerd door 
middel van een aanduiding op de verbeelding. Via een afwijkingsbevoegdheid 
wordt daghoreca (horeca 1) mogelijk gemaakt. Dit geldt ook voor activiteiten 
die niet zijn genoemd in de bestemmingsomschrijving, maar naar aard en 
invloed op de omgeving hiermee wel gelijk te stellen zijn. 

Horecatypen

In het bestemmingsplan zijn binnen de bestemmingen Centrum op de 
verbeelding enkele gebouwen aangeduid als horeca. De volgende typen horeca 
zijn te onderscheiden:

Horeca 1

Aan de detailhandelsfunctie verwante horeca die hoofdzakelijk overdag 
eenvoudige etenswaren verstrekken en als nevenactiviteit licht- en 
niet-alcoholische dranken verstrekken zoals lunchroom, ijssalon, koffiebar, 
tearoom en daarmee gelijk te stellen horecabedrijven. De openingstijden van 
deze horecabedrijven (aanvullende daghoreca) zijn meestal gerelateerd aan de 
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winkeltijden. Dit wil niet zeggen dat de daghoreca exact ook deze tijden moet 
hanteren, maar het moet hier wel een relatie mee hebben. De locatie van de 
horecabedrijven is gerelateerd aan detailhandel en het overgrote deel van het 
beoogde publiek is er al want dat komt voor andere (detailhandels)functies 
waardoor er (vrijwel) geen extra verkeersaantrekkende werking is. Bepalend is 
de relatie met de winkeltijden en de andere functies.

Horeca 2

Horecabedrijven die hoofdzakelijk maaltijden verstrekken en als nevenactiviteit 
alcoholische en niet-alcoholische dranken verstrekken waarbij de nadruk ligt op

het verstrekken van maaltijden, zoals restaurants en eethuisjes en daarmee 
gelijk te stellen horecabedrijven. Deze horecabedrijven (maaltijdverstrekking 
onafhankelijk van winkeltijden) onderscheiden zich door aard van de functie en 
openingstijden, hebben in de regel vooral fiets- en voetgangersverkeer en maar 
een beperkte verkeersaantrekkende werking voor autoverkeer. In de avonden 
zijn deze horecabedrijven meestal open tot ongeveer 23:00 uur. Een aparte 
groep hierbinnen zijn de bezorgdiensten die overlast kunnen geven door het aan 
en afrijden en brommerparkeren op de stoep.

Horeca 3

Horecabedrijven die hoofdzakelijk dranken en eten verstrekken waarbij de 
nadruk ligt op het verstrekken van dranken, zoals cafés en eetcafés en daarmee 
gelijk te stellen horecabedrijven. Horecabedrijven zoals cafés (verkoop alcohol 
als hoofdactiviteit, muziek/dansen en eten bijkomstig) onderscheiden zich door 
openingstijden (vroeg open en laat dicht), normaliter een geleidelijker instroom 
en uitstroom van bezoekers dan discotheken, minder verkeersaantrekkende 
werking (meer fiets/voetgangers verkeer), vaak een beperkte omvang, veel 
alcoholgebruik, potentieel zware overlast voor directe omgeving doordat 
alcoholverstrekking hoofddoel is.

Horeca 4

Horecabedrijven die hoofdzakelijk logies per nacht verstrekken met als 
nevenactiviteit het verstrekken van maaltijden en dranken en het houden van 
bijeenkomsten/vergaderingen/congressen. Horecabedrijven zoals hotels en 
pensions onderscheiden zich door verkeersaantrekking (af en aanrijden van 
taxi's en/of bussen), gebruik van de hotelfunctie vooral door gasten, verder 
weinig publiekaantrekking, in de regel minder overlast dan bij cafés of 
discotheken ook door een beperkter alcoholgebruik ter plaatse en geen grote 
bezoekersaantallen.

Horeca 5

Horecabedrijven die hoofdzakelijk dranken verstrekken en gericht zijn op 
dansen en beluisteren van muziek, zoals dancings en discotheken en 
gelijkwaardige horecabedrijven. Horecabedrijven zoals discotheken en 
bar-dancings onderscheiden zich door late openingstijden, instroom van 
bezoekers in nachtelijke uren, een plotselinge en grote uitstroom rond 
sluitingstijd, in de regel een hogere verkeersaantrekkende werking dan bij 
bijvoorbeeld cafe's, grotere bezoekersaantallen en potentieel zware overlast 
door de verstrekking van grote hoeveelheden alcolhol in combinatie met 
afwijkende openingstijden. Om binnen de horeca een functiewisseling naar 
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minder overlast gevende typen horeca mogelijk te maken is functiewisseling van 
horeca 3 naar horeca 2 en horeca 1 toegestaan, en van horeca 2 naar horeca 1. 

Uitsluiting adressen

Het vorige bestemmingsplan liet op de adressen Kleine Houtstraat 6 en 8 geen 
hotel toe op de verdiepingen. Het reparatieplan heeft deze beperking 
overgenomen, door in de voorschriften horeca 4 op de verdiepingen van deze 
adressen uit te sluiten. 

Artikel 7 Cultuur en ontspanning

Binnen de bestemming 'Cultuur en ontspanning' is het mogeljik de volgende 
activiteiten te ontplooien: atelier, congrescentrum, creativiteitscentrum, 
dansschool, museum, muziekschool, theater, film, muziek- en concertzaal. 
Ondergeschikte voorzieningen zijn mogelijk zoals (kleinschalige) horeca en 
(kleinschalige) detailhandel.

Artikel 8, 9, 10, 11, 12: Gemengd 1 t/m 5

Algemeen

De bestemming 'Gemengd' wordt gebruikt voor gebouwen waarin een menging 
van wonen en werken aanwezig of gewenst is. Binnen de bestemming 
'Gemengd' worden 5 standaard typen onderscheiden, variërend van 
woongebouwen met beperkte mogelijkheden voor economische functies tot 
gebouwen waarin alleen een menging van werkfuncties is toegestaan.

Dienstverlening

Een dienst is te typeren als een transactie waarbij een niet fysiek goed wordt 
geleverd. Een bedrijf dat gericht is op het vervaardigen van producten is geen 
dienstverlening. Dit geldt ook voor zelfstandige vormen van detailhandel zoals 
een supermarkt.

Publieksgerichte dienstverlening bestaat uit diverse soorten dienstverlening. 
Ten eerste gaat het om zakelijke dienstverlening waarbij er sprake is van fysiek 
contact met de klant. Voorbeelden zijn een makelaar, reisbureau, kantoor met 
loket en dergelijke. Ten tweede consumentverzorgende dienstverlening zoals 
een kapper. In deze categorie valt ook een stomerij en een wasserette. Ten 
derde horen openbare dienstverlening en overheidsinstanties gericht op het 
publiek tot publieksgerichte dienstverlening. Tot slot hoort ook (para)medische 
dienstverlening tot publieksgerichte dienstverlening. Een medische 
dienstverlener kan een huisarts zijn en een paramedische dienstverlener 
bijvoorbeeld een logopedist of een fysiotherapeut. 

Onder niet-publieksgerichte dienstverlening vallen alle vormen van zakelijke 
dienstverlening waarbij er geen sprake is van fysiek contact met de klant ter 
plaatse.Voorbeelden van niet publieksgerichte dienstverlening zijn: kantoren 
zonder loket, informatie technologie bureau, grafische afwerking en dergelijke. 

Gemengd - 1

Deze bestemming wordt vooral gebruikt voor gebouwen in gebieden waar 
hoofdzakelijk wordt gewoond,waar op de begane grond zowel wonen als 
kleinschalige functies met een beperkte verkeersaantrekkende werking en 
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hinder zijn toegestaan, zoals niet-publieksgerichte dienstverlening, kantoor 
zonder loketfunctie, ateliers, praktijkruimten en kleinschalige bedrijven. Op de 
overige verdiepingen is uitsluitend wonen toegestaan. Beroepsuitoefening aan 
huis behoort tot de mogelijkheden. 

Gemengd - 2

Deze bestemming wordt vooral gebruikt voor gebouwen in aanloopstraten naar 
het centrum waar op de begane grond zowel wonen als (beperkt dan wel meer 
verkeersaantrekkende) kleinschalige functies zijn toegestaan, zoals 
detailhandel, publieksgerichte en niet-publieksgerichte dienstverlening, 
maatschappelijke voorzieningen en kleinschalige bedrijven. Op de overige 
verdiepingen is uitsluitend wonen toegestaan. Beroepsuitoefening aan huis 
behoort tot de mogelijkheden.

Gemengd - 3

Deze bestemming wordt vooral gebruikt voor (kleine) buurtwinkelcentra waar 
alleen (beperkt dan wel meer verkeersaantrekkende) kleinschalige functies zijn 
toegestaan, zoals detailhandel, publieksgerichte en niet-publieksgerichte 
dienstverlening en maatschappelijke voorzieningen. 

Gemengd - 4

Deze bestemming wordt gebruikt voor gebouwen waar op de begane grond én 
op de overige verdiepingen zowel wonen als werkfuncties zijn toegestaan zoals 
kantoor, maatschappelijke voorzieningen en dienstverlening. Vaak gaat het om 
gebouwen die (onder meer door hun ligging, grootte en/of monumentale status) 
een bijzonder uitstraling hebben. Detailhandel en bedrijven zijn niet toegestaan. 
Beroepsuitoefening aan huis behoort tot de mogelijkheden.

Gemengd - 5 

Deze bestemming wordt gebruikt voor gebouwen waar niet mag worden 
gewoond maar uitsluitend werkfuncties zijn toegestaan zoals publieksgerichte 
en niet-publieksgerichte dienstverlening, maatschappelijke voorzieningen en 
bedrijven. Vaak gaat het om gebouwen die (onder meer door hun ligging, 
grootte en/of monumentale status) een bijzonder uitstraling hebben. 
Detailhandel en bedrijven zijn niet toegestaan. 

Artikel 13 Groen 

De (openbare) groengebieden van structurele aard zijn specifiek bestemd als 
'Groen'. Bermen en bomen langs wegen maken deel uit van de bestemming 
'Verkeer'. Binnen de bestemming 'Groen' is ruimte voor waterlopen zoals 
slootjes. 

Artikel 14 Maatschappelijk

De bestemming 'Maatschappelijk' wordt gehanteerd voor bestaande 
bouwwerken of gronden die geheel gebruikt worden voor onderwijs, openbaar 
bestuur, zorg- en welzijn, religie of maatschappelijke opvang. 

Artikel 15 Tuin 1

De op de verbeelding voor 'Tuin - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor 
tuinen en erven behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen 
hoofdbebouwing. Binnen deze bestemming zijn alleen erkers, tuinen en 
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verhardingen toegestaan. Onder voorwaarden kunnen uitsluitend bouwwerken 
geen gebouw zijnde worden toegestaan zoals erfafscheidingen en 
vlaggenmasten. Een aan- of uitbouw of een bijgebouw zoals een berging kan 
niet binnen deze bestemming worden gebouwd. Deze bestemming komt vaak 
voor aan de voorzijde van woningen. Bebouwing aan de voorzijde van woningen 
geeft een rommelig beeld en kan vooral bij hoekwoningen het uitzicht voor 
automobilisten verminderen waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. 
Parkeren in tuinen met bestemming 'Tuin - 1' is alleen toegestaan waar dit met 
een aanduiding op de verbeelding, dan wel specifiek in de regels voor een 
locatie, is aangegeven. 

Artikel 16 Tuin 2

De op de verbeelding voor 'Tuin - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor 
tuinen en erven behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen 
hoofdbebouwing. Deze bestemming komt vooral voor in tuinen aan de 
achterkant van gebouwen, de zogeheten erven. Op deze gronden mogen onder 
voorwaarden aan- en uitbouwen en bijgebouwen worden gebouwd. Het is niet 
toegestaan dat de gronden met de bestemming 'Tuin - 2' geheel worden 
volgebouwd. Dit in het belang van de woonkwaliteit in de vorm van voldoende 
openheid. In de planregels zijn daarom maximale bouwregels opgenomen. De 
gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen mag niet meer 
bedragen dan 50 procent van het bestemmingsvlak met een maximum 
oppervlakte van 40 m². De hoogte van de aan- en uitbouwen mogen tot 4 meter 
hoog en losse bijgebouwen tot 3 meter hoog. Parkeren op gronden met de 
bestemming 'Tuin - 2' is toegestaan in gebouwde voorzieningen én waar dit met 
een aanduiding in de verbeelding is aangegeven. 

Artikel 17 Tuin 3

De op de verbeelding voor 'Tuin - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor 
tuinen en erven behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen 
hoofdbebouwing. De gronden die onder deze bestemming vallen mogen voor 
100 procent worden bebouwd. De bouwhoogte van aan- en uitbouwen mag 
maximaal 4 meter bedragen; de bouwhoogte van bijgebouwen en van 
bouwwerken geen gebouw zijnde mag maximaal 3 meter bedragen. Legale 
bebouwing die hoger is dan 3 meter wordt via een aanduiding op de kaart 
mogelijk gemaakt. Dakterrassen zijn toegestaan op aan- en uitbouwen tenzij er 
sprake is van privaatrechtelijke belemmeringen. Het is niet toegestaan om een 
dakterras te gebruiken voor horeca tenzij dit op de verbeelding is aangeduid. 
Horeca op een dakterras is namelijk ongewenst in verband met mogelijke 
overlast op de directe omgeving, onder andere door de intensiteit van het 
gebruik bij een gebruikelijke bedrijfsvoering. Parkeren op gronden met de 
bestemming 'Tuin - 3' is toegestaan in gebouwde voorzieningen én waar dit met 
een aanduiding op de verbeelding is aangegeven. 

Artikel 18 Verkeer 

De in het plangebied voorkomende wegen, met bijbehorende bermen, 
parkeerplaatsen, bomen, fiets- en voetpaden en alle andere bijbehorende 
voorzieningen zijn ondergebracht in de verzamelbestemming 'Verkeer'. Binnen 
de bestemming 'Verkeer' zijn groen-, water- en speelvoorzieningen toegestaan 
evenals bouwwerken voor de verkeers- en verblijfsfunctie, waaronder 
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nutsvoorzieningen, abri's, (ondergrondse) afval- en recyclecontainers en 
(ondergrondse) bergbezinkbassins, verkeers- en lichtmasten, reclameborden 
en bouwwerken geen gebouw zijnde zoals fietsenrekken. Binnen de 
bestemming 'Verkeer' moet ruimte gelaten worden om zonodig veranderingen 
te kunnen aanbrengen in de inrichting van de openbare ruimte, afgestemd op 
wijzigende behoeften. Gedacht kan worden aan ruimte voor diverse 
verkeerstechnische aanpassingen (zoals veiligere inrichtingen).

Artikel 19 Water

De in het plangebied voorkomende waterlopen, waterwegen en waterpartijen, 
en bijbehorende voorzieningen zijn ondergebracht in de bestemming 'Water'. 
Deze gronden zijn bestemd voor waterberging en de waterhuishouding, 
waterlopen en waterpartijen, verkeer over water, groenvoorzieningen, oevers, 
kunstwerken en bijbehorende voorzieningen, zoals bruggen, sluizen, stuwen, 
dammen, steigers, duikers, gemalen. Op gronden met de bestemming 'Water' 
mag niet worden gebouwd, behalve waar het gaat om het veranderen of 
vernieuwen van bestaande beschoeiingen, kaden, aanlegplaatsen, remmingen, 
meerpalen en dukdalven. 

Artikel 20 Wonen

De bestemming 'Wonen' is bedoeld voor gebouwen binnen het plangebied die 
uitsluitend voor wonen worden gebruikt. Op enkele plaatsen is (beperkte) 
uitbreiding van de bestaande woningen toegestaan. 

Beroepsmatige activiteiten aan huis zijn binnen de bestemming Wonen 
toegestaan onder de voorwaarde dat deze activiteiten ondergeschikt zijn aan 
het wonen en niet meer ruimte in beslag nemen dan 35 procent van het bruto 
vloeroppervlak van een woning met een maximum van 50 m2. Aan huis 
verbonden dienstverlenende beroepen kunnen bijvoorbeeld zijn: kleine 
adviesbureaus, kleine financiële instellingen, pedicures en praktijkruimten voor 
de zogenaamde vrije beroepen zoals arts, tandarts en notaris. Verder is 
gastouderopvang en bed & breakfast toegestaan.

Begeleid wonen wordt als passend binnen de woonfunctie gezien. Onder 
begeleid wonen wordt verstaan: vormen van wonen waarbij de begeleiding door 
externen plaatsvindt, zodat zelfstandig wonen mogelijk wordt of blijft, met dien 
verstande dat de externen niet voortdurend of nagenoeg voortdurend aanwezig 
zijn en in de woning geen afzonderlijke ruimte voor de begeleiding aanwezig is.

5.2.2.2  Dubbelbestemmingen

Artikel 21 Waarde - Archeologie (dubbelbestemming)

De aanwezige archeologische verwachtingswaarden krijgen bescherming door 
het toekennen van de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie'. De voor 
'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, naast de andere voor die 
gronden aangewezen bestemmingen, ook bestemd voor de bescherming en de 
veiligstelling van archeologische waarden. Het bestemmingsplan houdt rekening 
met de Archeologische Beleidskaart Haarlem. De volgende categorieën :

Categorie 1A
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In het gebied dat tot deze categorie behoort geldt een bijzonder 
archeologieregime vanwege de aanwezigheid van de ongeroerde strandwal 
met belangwekkende archeologische bodemsporen op een relatief kleine 
oppervlakte. De archeologische verwachting is zeer hoog. Bescherming wordt 
nagestreefd door toepassing van een bouwverbod waarvan slechts onder 
voorwaarden kan worden afgeweken. Aan dit gebied is de dubbelbestemming 
'Waarde - Archeologie 1A' toegekend.

Categorie 1B

In de gebieden die tot deze categorie behoren geldt een zeer hoge 
archeologische verwachting. Voor deze categorie geldt dat bij plannen waarbij 
bodemverstorende activiteiten plaatsvinden die dieper gaan dan 30 cm 
beneden maaiveld, een waardestellend archeologisch rapport moet worden 
overlegd bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Dit geldt ongeacht de 
oppervlakte van het te roeren gebied. Aan deze gebieden is de 
dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 1B' toegekend.

Categorie 2

In de gebieden die tot deze categorie behoren geldt een hoge archeologische 
verwachting. Voor deze categorie geldt dat bij plannen waarbij 
bodemverstorende activiteiten plaatsvinden van 50 m² en groter en die dieper 
gaan dan 30 cm beneden maaiveld, een waardestellend archeologisch rapport 
moet worden overlegd bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Aan 
deze gebieden is de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 2' toegekend.

Categorie 3

In de gebieden die tot deze categorie behoren geldt een middelhoge 
archeologische verwachting. Voor deze categorie geldt dat bij plannen waarbij 
bodemverstorende activiteiten plaatsvinden van 500 m² en groter en die dieper 
gaan dan 30 cm beneden maaiveld, een waardestellend archeologisch rapport 
moet worden overlegd bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Aan 
deze gebieden is de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 3' toegekend.

Categorie 4

In de gebieden die tot deze categorie behoren geldt een lage archeologische 
verwachting. Voor deze categorie geldt dat bij plannen waarbij 
bodemverstorende activiteiten plaatsvinden van 2.500 m² en groter en die 
dieper gaan dan 30 cm beneden maaiveld, een waardestellend archeologisch 
rapport moet worden overlegd bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. 
Aan deze gebieden is de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 4' 
toegekend.

Categorie 5

In de gebieden die tot deze categorie behoren geldt een zeer lage 
archeologische verwachting. Voor deze categorie geldt dat bij plannen waarbij 
bodemverstorende activiteiten plaatsvinden van 10.000 m² en groter en die 
dieper gaan dan 30 cm beneden maaiveld, een waardestellend archeologisch 
rapport moet worden overlegd bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. 
Aan deze gebieden is de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 5' 
toegekend.
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Categorie 6

In de gebieden die tot deze categorie behoren geldt een zeer lage 
archeologische verwachting. Voor deze categorie gelden er geen bijzondere 
regels voor archeologie. Aan deze gebieden is de dubbelbestemming 'Waarde 
- Archeologie 6' toegekend.

Er is in deze dubbelbestemming een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de 
begrenzing te veranderen of de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie' te 
verwijderen als archeologische bevindingen daartoe aanleiding geven.

Artikel  22  Waarde - Beschermd stadsgezicht (dubbelbestemming)

De dubbelbestemming 'Waarde - Beschermd stadsgezicht' ligt over het hele 
plangebied. Deze dubbelbestemming valt samen met de begrenzing van het 
formele aanwijzingsbesluit van het Beschermd Stadsgezicht Haarlem. Het doel 
van het bestemmingsplan is de essentiële waarden van dit Beschermd 
Stadsgezicht te beschermen. De waarden van het beschermde stadsgezicht zijn 
in het bestemmingsplan in vrijwel alle bestemmingen vastgelegd. 

Voor de bescherming van het beschermd stadsgezicht zijn bij het opstellen van 
de regels van dit bestemmingsplan de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Behoud, bescherming en waar mogelijk versterking van het straat- en
      bebouwingsbeeld;

Instandhouding en/of herstel van de monumenten en beeldbepalende
      gebouwen. Deze zijn op de verbeelding respectievelijk aangegeven als           
      orde1 (rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten) en als orde 2             
      (beeldbepalende gebouwen).

Bij beeldbepalende gebouwen (orde 2) moeten specifieke waarden van het
      pand (zoals opgenomen in de redengevende omschrijving (bijlage 2)               
       binnen de gevelwand behouden blijven. Bij verbouwing heeft een                      
      restauratieve aanpak van de straatgevels en de kap de voorkeur.

Bij bouwwerken die op de verbeelding zijn aangeduid als “orde 3” dient de
      schaal binnen de gevelwand behouden te blijven. Bij verbouwing moet             
       hiermee rekening worden gehouden.

Voor bouwwerken die op de waarderingskaart zijn aangeduid als
      “nieuwbouw” is vervanging in beginsel mogelijk binnen de kaders van dit         
       plan. Hiervoor gelden ook criteria voor ruimtelijke kwaliteit, die zijn                   
      opgenomen in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit.    

Voor ensembles en seriebouw geldt dat de samenhang tussen de 
verschillende gebouwen moet worden gehandhaafd. Bij verbouwingen 
waarbij het beeld van gevel en/of kap wordt gewijzigd, dient dat in de 
afzonderlijke gebouwen zodanig te gebeuren dat de samenhang in het 
ensemble niet wordt verstoord. Daarom moet een bouwkundige ingreep 
worden afgestemd met de overige gebouwen in een ensemble of een serie 
identieke gebouwen.
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5.2.2.3  Afwijken van de bouwregels
Binnen bovenstaande (dubbel)bestemmingen is de bevoegdheid opgenomen 
voor burgemeester en wethouders (bevoegd gezag) om van bepaalde 
bouwregels af te mogen wijken. 

De dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie' bevat de bevoegdheid om af te 
wijken van bepaalde bouwregels. Het bevoegde gezag kan met een 
omgevingsvergunning afwijken van de regels voor het overleggen van een 
waardestellend archeologisch rapport, met inachtneming van de voor de 
betrokken bestemmingen geldende (bouw)regels. Deze vergunning wordt 
verleend als aangetoond is dat er geen archeologische waarden aanwezig of te 
verwachten zijn, of als aangetoond is dat die niet verstoord zullen worden.

Criteria bij afwijken van bouwregels

Bij de uitoefening van deze bevoegdheid wordt aan een aantal criteria getoetst.

a. het straat- en bebouwingsbeeld;
b. de verkeerssituatie ter plaatse; 
c. de privacy en bezonning van de omwonenden;
d. de cultuurhistorische waarden;
e. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.

Het straat- en bebouwingsbeeld 

Voor de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient te worden 
gestreefd naar het in stand houden of tot stand brengen van een, in 
stedenbouwkundig opzicht, samenhangend straat- en bebouwingsbeeld. In het 
algemeen zal bij bebouwing worden gestreefd naar:

een goede verhouding tussen bouwmassa en open ruimte; 
een goede hoogte-breedteverhouding tussen de bebouwing onderling en 
een samenhang in bouwvorm / architectonisch beeld tussen bebouwing die 
ruimtelijk op elkaar georiënteerd is. 
behoud of versterken van de aanwezige trends. 

Trends zijn de binnen een (deel van een) straat voorkomende nagenoeg 
identieke dakopbouwen, kapvormen, dakkapellen of dakterrassen en dergelijke 
(die juridisch, technisch en qua ruimtelijke kwaliteit gewenst bevonden zijn). 
Hieronder vallen in ieder geval ensembles en seriebouw.

Voor dit onderwerp zal getoetst worden aan:

de Nota Ruimtelijke Kwaliteit;
de Nota Dak;
de parcellering;
de aanwezigheid van ensembles en seriebouw.

De verkeerssituatie ter plaatse

Voor de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen en 
bouwmogelijkheden dient rekening te worden gehouden met verkeersveiligheid, 
toe- of afname van parkeren en de doorstroming.
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De privacy en bezonning van de omwonenden

Voor de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening 
gehouden te worden met het instandhouden of tot stand brengen van een 
redelijke lichttoetreding en de aanwezigheid van voldoende privacy. Bij privacy 
wordt gekeken naar het gebruik van het bouwwerk en de invloed daarvan op de 
omliggende gronden. Naarmate de invloed van het gebruik op de omgeving 
toeneemt, dient een grotere afstand tot de omliggende gronden te worden 
aangehouden. 

De cultuurhistorische waarden

Voor de binnen een bestemming toegelaten gebruiksvormen en 
bouwmogelijkheden dient rekening te worden gehouden met de aanwezige 
cultuurhistorische waarden, waarbij wordt gestreefd naar het in stand houden of 
versterken van deze waarden. Uit cultuurhistorisch onderzoek, naar het oordeel 
van de gemeentelijk architectuurhistoricus, of uit andere informatie dient te 
blijken dat de cultuurhistorische waarden niet op onaanvaardbare wijze worden 
verstoord. 

Voor dit onderwerp zal getoetst worden aan:

de Nota Ruimtelijke Kwaliteit;
de Nota Dak;
de parcellering;
de aanwezigheid van ensembles en seriebouw;
de bouwhistorische waarderingskaart. 

De gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden 

Voor de binnen een bestemming toegelaten gebruiksvormen en 
bouwmogelijkheden dient rekening te worden gehouden met de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, als deze daardoor 
kunnen worden beïnvloed.

Afwijkingen binnen 'Waarde - Beschermd stadsgezicht'

Binnen de dubbelbestemming 'Waarde - Beschermd stadsgezicht' is de 
bevoegdheid opgenomen voor burgemeester en wethouders om van de 
bouwregels af te mogen wijken voor de volgende onderdelen: 

Wijziging gevelindeling: wanneer is sprake van herstel of verbetering. Onder 
herstel wordt verstaan: het herstel van de gevelindeling, zoals deze was bij 
de oorspronkelijke bouw. Van verbetering is sprake als bij panden, vooral 
winkels en kantoren, waar de begane grond (plint) zich in de loop der tijd 
heeft getransformeerd zonder zich rekenschap te geven van de 
bovenliggende gevel de eenheid tussen plint en bovengevel wordt 
teruggebracht. Ook is sprake van verbetering als bij een in de loop der tijd 
afgesloten gevel, de blinde gevel wordt opgeheven. Daarnaast zijn de 
criteria van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit van toepassing.
Afwijkende kap of dakvorm: herstel of verbetering volgens de Nota Dak. Een 
schilddak (schuine zijden aan alle kanten) of een plat dak met afgeschuind 
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dakschild zijn standaard toegestaan. Afwijkingen daarvan zijn mogelijk bij 
herstel of verbetering. Iemand die bijvoorbeeld een zadeldak of 
mansardekap wil realiseren of vervangen, kan dat niet via de direct 
toegestane bouwregels waarin alleen een schilddak of plat dak met 
afgeschuind dakschild is toegestaan. Hiervoor is een extra afweging 
noodzakelijk. Hierbij wordt getoetst aan de uitgangspunten van de Nota Dak.

Onder herstel van de kapvorm wordt verstaan: het realiseren van een kap of 
dakvorm zoals deze was bij de oorspronkelijke bouw. 

Van verbetering is sprake als voldaan wordt aan alle volgende voorwaarden: de 
bezonningsituatie verslechtert niet onevenredig, installaties en leidingen worden 
weggewerkt, bouwwerk en kap vormen een eenheid en de kap voldoet aan de 
criteria uit de Nota Ruimtelijke Kwaliteit / Nota Dak.

Dakkapellen: passend in (aanwezige) trend / Nota Dak
      Dakkapellen moeten voldoen aan de eisen uit de Nota Dak. Afwijkingen zijn   
       toegestaan als er sprake is van vervanging van dakkapellen die behoren bij   
       de oorspronkelijke bouw of wanneer ze aansluiten op een bestaande trend.   
        Daarnaast zijn afwijkingen mogelijk bij enkele specifieke bouwkundige          
         situaties, zoals een afwijkende vloerhoogte ten opzichte van de goot of         
          vanuit het karakter van de kap, die om een afwijkende dakkapel vragen. 

Dakterras op hoofdbebouwing: dubbelgebruik / Nota Dak
      De Nota Dak heeft als uitgangspunt dubbelgebruik van elk plat dak.                  
      Afwijking is onder voorwaarden mogelijk op hoofdbebouwing. Dat hangt          
      samen met terughoudendheid in de beïnvloeding van het straatbeeld en de     
      privacy van omwonenden. 

Samenvoegen van gebouwen: vanwege cultuurhistorische belangen is het 
samenvoegen van panden ongewenst. Uit oogpunt van de stedelijke 
dynamiek is verandering van parcellering en pandindeling van alle tijden. 
Daarom kan onder voorwaarden aan het samenvoegen van panden worden 
meegewerkt. Doel is de invloed op de gevelindeling, de parcellering en het 
straatbeeld beperkt te houden. 

Tabellen

Onderstaande tabellen geven een overzicht van de bouwmogelijkheden met 
afwijkingsmogelijkheden.
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5.2.3  Hoofdstuk 3: Algemene regels

Artikel 25 Algemene aanduidingsregels 

Lid 25.1 Veiligheidszone - niet gesprongen explosieven

Deze aanduiding is opgenomen om regels te stellen ter bescherming van 
iedereen bij en rondom grondroerende werkzaamheden nabij locaties waar niet 
gesprongen explosieven aanwezig kunnen zijn. 

Lid 25.2 Overige zone - herziening planregels 7

Deze aanduiding is opgenomen om een regeling te treffen voor het 
snippergroen. Daarnaast heeft de aanduiding betrekking op het aanpassen van 
de bestemming Wonen in andere bestemmingsplannen. De regeling heeft geen 
betrekking op de gebieden waar een beheersverordening voor geldt. 

Lid 25.3 Overige zone - herziening planregels 8

Deze aanduiding is opgenomen om het bestemmingsplan Vijfhoek/Heiliglanden 
- de Kamp aan te vullen voor het perceel Gasthuisvest 47.

Lid 25.4 Overige zone - herziening planregels 9

Deze aanduiding is opgenomen om het bestemmingsplan Waarderpolder aan 
te vullen. 

Lid 25.5 Overige zone - herziening planregels 10

Deze aanduiding is opgenomen om de bepalingen voor de niet aanwezige 
waterkering op te heffen. 

Lid 25.6 Overige zone - herziening planregels 11

Deze aanduiding is opgenomen om Reparatieplan B aan te vullen. 

Lid 25.7 Overige zone - herziening planregels 12

Deze aanduiding is opgenomen om de voorschriften van bestemmingsplan 
Tjaden aan te vullen. 

Lid 25.8 Overige zone - herziening planregels 13

Deze aanduiding is opgenomen om de voorwaardelijke verplichting in het 
bestemmingsplan Wijngaardtuin aan te passen. 

Lid 25.9 Overige zone - herziening planregels 14

Deze aanduiding is opgenomen om de voorschriften van de dubbelbestemming 
Beschermd Stadsgezicht aan te vullen. Spaarndam is overigens deels 
aangewezen als beschermd dorpsgezicht. De regeling heeft geen betrekking 
op de gebieden waar een beheersverordening voor geldt. 

Lid 25.10 Overige zone - herziening planregels 15

Deze aanduiding is opgenomen om het bestemmingsplan Vijfhoek/Heiliglanden 
- de Kamp aan te vullen.
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Artikel 26 Anti-dubbeltelregel

Met deze regel wordt voorkomen dat er in feite meer wordt gebouwd dan het 
bestemmingsplan beoogt. Bijvoorbeeld in het geval (onderdelen van) 
bouwpercelen - al dan niet tijdelijk - van eigenaren wisselen. De regeling is 
vooral van belang met het oog op nieuwbouw. Door verwerving van een extra 
(bouw)perceel of een gedeelte daarvan, kunnen de gronden niet meegenomen 
worden met de berekening van de bouwmogelijkheden van het nieuwe perceel 
als de nieuw verworven gronden al meegenomen zijn bij de berekening van een 
eerdere omgevingsvergunning. Het is dus niet toegestaan gronden twee keer in 
te zetten om een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit te verkrijgen.

Artikel 27 Algemene bouwregels 

In dit artikel zijn de regels voor het bouwen van onder andere gebouwen, 
dakopbouwen en aan- en uitbouwen gedetailleerd vastgelegd. Er zijn algemene 
bouwregels opgenomen voor het bouwvlak, de voorgevelrooilijn et cetera. Ook 
bevat het voorschriften voor bouwwerken die niet direct passen binnen de 
bouwvoorschriften maar wel legaal zijn gerealiseerd. Zie hiervoor de 
regelgeving bij 'bestaande maatvoering'.  

Artikel 28 Algemene gebruiksregels 

De algemene gebruiksregels geven een opsomming van activiteiten die in strijd 
zijn met de bestemmingen van de gronden en de bouwwerken. 

Artikel 29 Algemene afwijkingsregels

Het bestemmingsplan als bindende verordening is opgebouwd uit objectief 
vastgelegde ruimtelijke begrenzingen. De mogelijkheden en onmogelijkheden 
voor het bouwen en het gebruik zijn nauwkeurig vastgelegd. Die ruimtelijke en 
functionele begrenzing is een afgeleide van de basisgegevens van de 
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), stedenbouwkundige 
afwegingen en het bestaande gebruik. In de praktijk kunnen afwijkingen 
voorkomen. Ook kan, bij nieuwe ontwikkelingen, veranderde wetgeving of 
voorschreidend inzicht, toch behoefte zijn aan een andere maatvoering of een 
andere functie van bouwwerken.

Starheid van bestemmingsregels mag niet de oorzaak zijn van gekunstelde 
oplossingen, waarmee de kwalitatieve doelstelling van het bestemmingsplan 
niet gediend is. Door middel van dit artikel is enige mate van flexibiliteit 
mogelijk. Zo kan er een afwijking plaatsvinden voor de in het plan aangegeven 
maten tot ten hoogste 10%. 

Het toepassen van een afwijkingsbevoegdheid gebeurt altijd met inachtneming 
van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, zodat belanghebbenden 
de mogelijkheid tot bezwaar/beroep hebben wanneer op grond van dit artikel 
van het plan wordt afgeweken.

Artikel 30 Overige regels

Dit artikel legt een koppeling tussen de regels van het bestemmingsplan en de 
gemeentelijke beleidsregels voor het parkeren. De normen voor parkeren, 
stallen, laden en lossen zelf liggen namelijk niet vast in dit bestemmingsplan, 
maar in gemeentelijke beleidsregels. Die beleidsregels geven aan wanneer er 
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sprake is van voldoende ruimte voor parkeren, stallen, laden en lossen. 
Uitgegaan wordt altijd van de gemeentelijke beleidsregels voor het parkeren 
zoals die gelden op het moment van de ontvangst van de aanvraag om een 
omgevingsvergunning. 

Lid 30.1.3 geeft ook aan wat als strijdig gebruik van gronden en bouwwerken is 
aangemerkt. Strijdig gebruik is het gebruiken of laten gebruiken van gronden of 
bouwwerken waarbij niet in voldoende mate ruimte is aangebracht en in stand 
wordt gehouden op eigen terrein voor parkeren, stallen, laden en lossen 
overeenkomstig het gemeentelijke beleid. 

Tot slot bepaalt lid 30.1.4 dat er afgeweken kan worden onder de voorwaarden 
zoals die zijn genoemd in de gemeentelijke beleidsregels voor het parkeren. 
Ook hiervoor geldt dat uitgegaan dient te worden van de gemeentelijke 
beleidsregels voor het parkeren zoals die gelden op het moment van de 
ontvangst van de aanvraag om een omgevingsvergunning.

5.2.4  Hoofdstuk 4: Overgangs- en slotregels

Artikel 31 Overgangsrecht

Het overgangsrecht is van toepassing op bestaande situaties (gebruik en/of 
bebouwing) die op het moment van het van kracht worden van dit 
bestemmingsplan niet passen binnen het nieuwe plan. 

Het overgangsrecht houdt in dat gebruik en bebouwing dat in strijd is met het 
nieuwe bestemmingsplan, maar al aanwezig was ten tijde van de voorgaande 
plannen, onder voorwaarden, mag worden voortgezet. Ook bouwwerken die op 
basis van een geldige omgevingsvergunning nog gebouwd mogen worden, 
worden onder het overgangsrecht geschaard.

Het overgangsrecht is nadrukkelijk niet bedoeld voor bouwwerken die een 
gebruik kennen dat onrechtmatig is op het moment van het van kracht worden 
van dit bestemmingsplan. Er is geen sprake van legalisatie van al strijdig 
gebruik door dit bestemmingsplan en er kan ook nog steeds gehandhaafd 
worden. Ook bouwwerken die op de peildatum illegaal zijn, blijven illegaal. 

Artikel 32 Slotregel

Het laatste artikel van de regels betreft de citeertitel van het onderliggende 
bestemmingsplan.

5.3  Hoofdopzet verbeelding

5.3.1  Inventarisatie plangebied
In dit bestemmingsplan wordt uitgegaan van behoud van de bestaande situatie 
waarbij vervanging binnen grenzen mogelijk wordt gemaakt. De bestaande 
bebouwing wordt daarom positief bestemd. 

De gemeente Haarlem heeft op de volgende wijze onderzoek gedaan om de 
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bestaande situatie goed in beeld te brengen voor de totstandkoming van dit 
bestemmingsplan en de verbeelding in het bijzonder:

bouwblokonderzoek;
analyse van de luchtfoto's;
waar nodig is voor dit bestemmingsplan het gemeentelijke bouwarchief 
geraadpleegd met bouwvergunningen, omgevingsvergunningen en 
vrijstellingen/ontheffingen/afwijkingen.

Met de informatie van deze bronnen is een compleet beeld van het plangebied 
ontstaan op basis waarvan de bestemmingen, de bouw- en 
gebruiksmogelijkheden en de bouwvlakken op de verbeelding konden worden 
vastgelegd en in de regels konden worden geregeld.

5.3.2  Opbouw verbeelding
De verbeelding is opgebouwd uit verschillende elementen. Dit zijn:

de bestemmingen;
de dubbelbestemmingen;
aanduidingen.

Hieronder wordt verder uitgelegd wat deze elementen inhouden.

De bestemmingen

De verbeelding geeft in verschillende kleuren de bestemmingen weer. De 
bestemmingen worden begrensd door bestemmingsgrenzen. De regels geven 
per bestemming aan wat deze bestemming inhoudt en welke bouw- en 
gebruiksregels gelden voor die bestemming. Voorbeelden van veel 
voorkomende bestemmingen zijn: wonen, groen, verkeer. Soms worden ook 
verzamelbestemmingen toegepast waarbinnen een grotere diversiteit aan 
functies mogelijk is zoals de bestemming gemengd. Ter onderscheid met de 
dubbelbestemmingen worden de bestemmingen ook wel enkelvoudige 
bestemmingen genoemd.

De dubbelbestemmingen

Dubbelbestemmingen zijn een aparte vorm van bestemmingen. 
Dubbelbestemmingen beslaan vaak een groter gebied en omvatten vaak 
meerdere enkelvoudige bestemmingen. Op de verbeelding zijn ze opgenomen 
door middel van een arcering. De regels van de dubbelbestemmingen gaan 
vóór ten opzichte van de regels van de enkelvoudige bestemmingen. 
Dubbelbestemmingen zijn gericht op de bescherming van specifieke sectorale 
belangen. Zo is de dubbelbestemming 'Waarde - Beschermd stadsgezicht' 
gericht op de bescherming van het stadsgezicht en de dubbelbestemming 
'Waarde - Archeologie' op de bescherming van de archeologische waarden in 
de ondergrond. Voor de dubbelbestemmingen geldt net als voor de 
enkelvoudige bestemmingen dat in de regels de specifieke bouw- en/of 
gebruiksregels zijn opgenomen.

Aanduidingen

Aanduidingen worden gebruikt om bepaalde zaken binnen een bestemming 
verder of specifieker te regelen. In dit bestemmingsplan zijn de volgende 
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aanduidingen op grond van de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 
2012 (SVBP2012) opgenomen:

1. bouwvlakken;
2. functieaanduidingen;
3. bouwaanduidingen (zie ook 6.4 hoofdopzet waarderingskaart);
4. maatvoeringen;
5. figuren;
6. gebiedsaanduidingen.

1. Bouwvlakken

Bouwvlakken zijn een noodzakelijk onderdeel van de verbeelding. Bouwvlakken 
bestaan uit dikke zwarte lijnen, die aangeven waarbinnen hoofdbebouwing is 
toegestaan. Bouwvlakken bepalen vaak ook de voorgevelrooilijn van gebouwen 
of clusters van gebouwen, waardoor ze een belangrijk element vormen bij de 
bescherming van een bepaald straatbeeld. Ook de achtergevelrooilijn wordt 
vaak al bepaald met een deel van de bouwvlaklijn. Hier geldt toch vaak een 
vergunningsvrije bouwmogelijkheid, waar er hier minder sprake is van een 
beschermend karakter in vergelijking met de voorgevelzijde. 

In de meeste gevallen laten de bouwvlakken op de verbeelding in combinatie 
met de bouwregels, verbetering, vernieuwing, bescheiden vergroting of 
vervanging met gelijkwaardige bouw toe. Daarbij is rekening gehouden met de 
nodige flexibiliteit, kwaliteitseisen voor de bebouwing, de woonomgeving en 
bereikbaarheid. Over het algemeen zijn de bebouwingsgrenzen van de 
geldende bestemmingsplannen overgenomen. Daar waar met een ontheffing is 
afgeweken van het geldende beleid is de nieuw ontstane situatie opgenomen. 

2.Functieaanduidingen 

Functieaanduidingen zijn er in vele soorten en maten. De benaming van de 
diverse functieaanduidingen is vastgelegd in de SVBP2012 (Standaard 
Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012). Ze zijn als een vlak op de 
verbeelding opgenomen. Een functieaanduiding wordt op de verbeelding 
opgenomen als er binnen een bepaalde bestemming maatwerk moet worden 
geleverd voor het gebruik. Het is daarbij gewoonlijk niet wenselijk of mogelijk 
om die functie in algemene zin in de planregels op te nemen, maar het is juist 
gewenst om het als uitzonderingssituatie vast te leggen. Het kan hierbij gaan om 
een verdere specificatie van het gebruik, een uitdrukkelijke verruiming daarvan 
of juist een beperking. 

3. Bouwaanduidingen

Bouwaanduidingen geven specifieke bouwmogelijkheden aan. Ze zijn als een 
vlak op de verbeelding opgenomen. De benaming van de diverse 
bouwaanduidingen zijn vastgelegd in de SVBP2012 (Standaard Vergelijkbare 
Bestemmingsplannen 2012). Een bouwaanduiding wordt op de verbeelding 
opgenomen als er binnen een bepaalde bestemming maatwerk moet worden 
geleverd voor de bouwmogelijkheden. Het is daarbij gewoonlijk niet wenselijk of 
mogelijk om die bebouwing in algemene zin in de planregels op te nemen, maar 
het is juist gewenst om het als uitzonderingssituatie vast te leggen. 

Een voorbeeld van een bouwaanduiding is: 'onderdoorgang'. Als een bepaalde 
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bouwaanduiding niet voorkomt in de SVBP is het mogelijk de volgende 
zinsnede toe te passen: 'specifieke bouwaanduiding - [omschrijving specifieke 
bouwaanduiding]'. Dit leidt dan bijvoorbeeld tot de bouwaanduiding 'specifieke 
bouwaanduiding - opbouw'. De in Haarlem meest gebruikte specifieke 
bouwaanduiding hangt samen met het beschermd stadsgezicht en de daarbij 
toegepaste 'ordes'. Dit zijn: 'specifieke bouwaanduiding - orde 1' (voor 
monumenten), 'specifieke bouwaanduiding - orde 2' (voor beeldbepalende 
panden ouder dan 50 jaar) en 'specifieke bouwaanduiding - orde 3' (voor 
niet-beeldbepalende panden ouder dan 50 jaar).

4. Maatvoeringsaanduidingen

Maatvoeringsaanduidingen hebben betrekking op: afmetingen, percentages, 
oppervlakten, hellingshoeken en aantallen, zowel voor het bouwen als voor het 
gebruik. Afhankelijk van de waardering en het type bebouwing wordt een hoogte 
aangegeven met een van de volgende aanduidingen:

te handhaven goot-/bouwhoogte (orde 1, 2)
een maximum goot-/bouwhoogte (bijgebouwen hoger dan 3 meter)
minimum of maximum goothoogte (nieuwbouw)
minimum of maximum goot- en bouwhoogte (nieuwbouw)

De opgenomen maten zijn in hele meters en naar boven afgerond. 

Te handhaven goothoogte

Voor panden die op de verbeelding zijn aangegeven als orde 1 en 2 wordt de 
aanduiding goothoogte opgenomen. In de regels staat omschreven dat de 
bestaande goothoogte gehandhaafd dient te blijven. Op de verbeelding worden 
hoogtematen naar boven afgerond. Dus 5,3 m of 5,8 m wordt allebei 6 m. In het 
beschermd stadsgezicht  is een verspringende bouw-/goothoogte een 
noodzakelijk onderdeel van straat- en bebouwingsbeeld. Het kan zijn dat er 4 
panden naast elkaar op de plankaart zijn aangegeven met een goothoogte 6 
terwijl in werkelijkheid de hoogtes tot maximaal 0,9 m verspringen.

Te handhaven bouwhoogte 

In enkele gevallen is een orde 1 of 2 pand plat afgedekt en al zo hoog dat een 
kap niet meer kan worden toegestaan. In die gevallen wordt het bouwvlak 
voorzien van een maatvoeringsaanduiding 'bouwhoogte (m)'. In de regels staat 
omschreven dat de bestaande bouwhoogte gehandhaafd dient te blijven. Op de 
verbeelding worden hoogtematen naar boven afgerond. Dus 5,3 m of 5,8 m 
wordt allebei 6 m. 

Maximum bouwhoogte

De aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' wordt gebruikt in de 
tuinbestemmingen wanneer de maximum hoogte van 3 meter wordt 
overschreden. De daadwerkelijke bouwhoogte is opgenomen.

Minimum en maximum goothoogte

De aanduiding 'minimum goothoogte (m), maximum goothoogte (m)' wordt 
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gebruikt voor de hoofdbebouwing van orde 3 bebouwing. Bij orde 3 bebouwing 
is de rooilijn belangrijk voor het straatbeeld. Om meer flexibiliteit te geven is er 
ook meer marge in de goothoogte mogelijk. De minimum goothoogte is er om 
een minimale bebouwingswand te garanderen en een maximum bouwhoogte is 
er om op de plekken waar het kan extra bouwmogelijkheden te geven.

Minimum en maximum bouw- en goothoogte

Net als bij de aanduiding 'minimum goothoogte (m), maximum goothoogte (m)' 
wordt deze aanduiding alleen gebruikt bij orde 3 bebouwing. Deze aanduiding 
wordt gebruikt bij bebouwing met een hoofdzakelijk platte afdekking. Afdekken 
met een kap wordt op deze manier ook mogelijk gemaakt. 

5. Figuren

Figuren hebben in tegenstelling tot de andere aanduidingen geen betrekking op 
een vlak. Een figuur bestaat altijd uit lijnstukken. Een figuur is in dit 
bestemmingsplan gebruikt voor de gasleiding waarvoor een goede 
planologische regeling noodzakelijk is. Dit is de 'hartlijn leiding - gas'.

6. Gebiedsaanduidingen

Gebiedsaanduidingen zijn op de verbeelding opgenomen om voor een op de 
verbeelding afgebakend gebied een specifieke regeling op te kunnen nemen. 
Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om een wijzigingsgebied, waarvoor de 
bestemming gewijzigd kan worden. Dit wordt op de verbeelding opgenomen 
met de gebiedsaanduiding 'wetgevingzone - wijzigingsgebied'. Een ander 
voorbeeld is de gebiedsaanduiding voor een vrijwaringszone, zoals de 
'Vrijwaringszone - zichtlijn'. Op de verbeelding zijn de gebiedsaanduidingen 
herkenbaar door hun schuine roodgekleurde arceringen.
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Hoofdstuk 6  UITVOERBAARHEID

6.1  Economische uitvoerbaarheid

Het reparatieplan voorziet niet in grote stedenbouwkundige veranderingen in het 
plangebied. Het herstelt in hoofdzaak slechts onvolkomenheden in andere 
bestemmingsplannen. 

De economische uitvoerbaarheid is dan ook niet in het geding. In artikel 6.12 
van de Wet ruimtelijke ordening is bepaald dat de gemeenteraad bij de 
vaststelling van een nieuw bestemmingsplan ook een exploitatieplan moet 
vaststellen als het kostenverhaal bij ontwikkelingen, zoals aangegeven in niet is 
verzekerd. Het bestemmingsplan plannaam maakt geen nieuwe bouwplannen 
mogelijk als bedoeld in artikel 6.2.1 Bro. Er is dus geen plicht tot het vaststellen 
van een exploitatieplan. Zoals in elk bestemmingsplan is het mogelijk om binnen 
bestaande bebouwingscontouren sloop-nieuwbouwplannen te ontwikkelen. In 
die gevallen, voor zover zij zich zullen voordoen, zijn er geen kosten voor de 
gemeente, waardoor kostenverhaal niet aan de orde is. 

6.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

6.2.1  Wettelijk vooroverleg
Overeenkomstig artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is het 
ontwerp-bestemmingsplan toegezonden aan de volgende instantie:

- Provincie Noord-Holland

- Hoogheemraadschap Rijnland

- Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit

Deze instanties hebben aangegeven zich te kunnen vinden in het reparatieplan. 

6.2.2  Zienswijzen
Gedurende een periode van 6 weken, van 16 december tot en met 26 januari 
2021, is een ieder in de gelegenheid gesteld om te reageren op het plan. In 
bijlage 4 is een samenvatting van de ingekomen zienswijzen, samen met de 
beantwoording van het gemeentebestuur opgenomen. 

Tijdens de inzagetermijn is overleg gevoerd met Bond Heemschut. Ook zijn de 
wijkraden op de hoogte gesteld van het ontwerp reparatieplan. Deze instanties 
hebben geen zienswijze ingediend. 
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6.3  Handhaving

Met dit bestemmingsplan beoogt de gemeenteraad een voor de burgers 
duidelijk en herkenbaar ruimtelijk beleid te formuleren. Op grond daarvan mag 
dan ook verwacht worden dat het college van burgemeester en wethouders 
handhavend optreedt als iemand de regels van het bestemmingsplan niet 
naleeft. De ruimtelijke kwaliteit van het gebied loopt namelijk gevaar als men in 
strijd met het bestemmingsplan een bouwwerk bouwt of als men in strijd met het 
bestemmingsplan gronden of bouwwerken gebruikt. Het achterwege laten van 
handhaving kan ertoe leiden dat zich ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen 
voordoen, die negatieve gevolgen hebben voor de ruimtelijke kwaliteit en de 
veiligheid. Daarom wordt hier het beleid over de handhaving uiteengezet en 
aangegeven hoe de handhaving van de bestemmingsplanregels wordt 
opgepakt. Volgens vaste jurisprudentie bestaat er een beginselplicht om 
handhavend op te treden. Dit houdt in dat, gelet op het algemeen belang dat 
gediend is met de handhaving, in geval van overtreding van een wettelijk 
voorschrift of regel het bestuursorgaan dat bevoegd is om met bestuursdwang 
of een last onder dwangsom op te treden, in de regel van deze bevoegdheid 
gebruik moet maken. Alleen onder bijzondere omstandigheden mag van het 
bestuursorgaan worden gevergd dit niet te doen. Dit kan zich voordoen als er 
concreet zicht op legalisatie bestaat. Verder kan handhavend optreden zodanig 
onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat van 
optreden in die concrete situatie behoort te worden afgezien. De gemeente 
Haarlem voldoet aan deze beginselplicht door daadkrachtig en consequent op 
te treden.

Eens in de vier jaar stelt de gemeente Haarlem een integraal 
handhavingsbeleid vast waarin de projecten staan aangegeven die worden 
opgepakt. De opzet is dat de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
niet alle illegale situaties tegelijk aanpakt, maar wel een werkbaar aantal zaken, 
wat een uitstralend effect zal hebben. Nieuw vastgestelde bestemmingsplannen 
lenen zich bij uitstek voor deze projectmatige aanpak. Uiteraard wordt bij 
calamiteiten altijd opgetreden. Handhaving van de regels van 
bestemmingsplannen vindt in de gemeente Haarlem plaats langs 
bestuursrechtelijke weg. Rechtszekerheid en gelijke behandeling van burgers 
staan hierbij voorop. Daarbij is ook communicatie belangrijk. Hier kan 
bovendien een preventieve werking van uitgaan. De gemeente brengt vooral de 
relatie met de na te streven beleidsdoelstellingen onder de aandacht, zodat voor 
iedere inwoner, eigenaar en ondernemer duidelijk mag zijn hoe en wanneer het 
college handhaaft.

Ook voor dit plangebied zal de handhaving van de kaders van het 
bestemmingsplan ook plaatsvinden na het verstrekken van 
omgevingsvergunningen voor de activiteiten 'bouwen', 'het uitvoeren van een 
werk' en 'het gebruiken van gronden en bouwwerken'. Want niet alleen 
handelingen zonder vergunning zijn onderwerp van handhaving, maar ook 
handelingen in afwijking van een omgevingsvergunning vormen een overtreding. 
Het gemeentelijk toezicht tijdens de vergunningplichtige activiteiten is 
gewaarborgd doordat inspecteurs in Haarlem volgens het Landelijk 
Toezichtprotocol werken. Deze inspecteurs classificeren projecten volgens het 
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protocol, waarmee zij de noodzakelijke frequentie en het niveau van de 
controles tijdens de bouw bepalen. De rapportage van deze controles slaan zij 
digitaal op. Zo draagt het college zorg voor de handhaving van de 
bestemmingsplanregels.
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Voorbereiden bestemmingsplan

gemeente Haarlem

Op grond van artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) delen burgemeester en wethouders van

Haarlem mee dat zij een bestemmingsplan aan het voorbereiden zijn voor:

- het beschermen van bouwhistorische waarden in de binnenstad van Haarlem;

Dit onderdeel heeft betrekking op de volgende bestemmingsplannen:

• Oude Stad;

• Bakenes;

• Nieuwstad;

• Vijfhoek/Heiliglanden-De Kamp;

• Burgwal;

• Papentorenvest;

- het beschermen van cultuurhistorische waarden van De Stelling van Amsterdam;

Dit onderdeel heeft betrekking op de volgende bestemmingsplannen:

• Meerwijk;

• Liewegje;

• Liewegje, 1e partiële herziening;

• Hekslootgebied/Spaarndam-West;

• Zomerzone Noord;

• Schalkwijk;

• Schalkwijkerweg; 

- het in overeenstemming brengen van alle bestemmingsplannen met de onlangs aangepaste

Huisvestingsverordening Haarlem. Voor zover dit al niet was uitgesloten in een specifiek

bestemmingsplan, betekent dit dat – voor heel Haarlem – de mogelijkheden om woningen te

splitsen in onzelfstandige woonruimten planologisch zullen worden beperkt. NB: Hospita-verhuur

valt hier niet onder. Slechts in individuele gevallen zal er met een binnenplanse afwijking nog

medewerking verleend kunnen worden aan het opsplitsen in onzelfstandige woonruimten.

Op grond van artikel 1.3.1. lid 2 Bro vermelden wij dat er geen zienswijzen kunnen worden ingediend

tegen het voornemen en dat er ook geen stukken ter visie worden gelegd. Ook kunnen onafhankelijke

instanties geen advies uitbrengen over het voornemen. Als het ontwerp bestemmingsplan klaar is

leggen wij het ter inzage. Op dat moment kan iedereen een zienswijze indienen. Publicatie vindt plaats

in de Staatscourant, Haarlems Nieuwsblad en langs elektronische weg.

Nr. 28635

STAATSCOURANT 23 mei

2019

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

Staatscourant 2019 nr. 28635 23 mei 20191
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1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk is beschreven wat de aanleiding is voor het uitvoeren van het Historisch 

Vooronderzoek-Niet-Gesprongen Explosieven (HVO-NGE). Daarnaast zijn het onderzoeksgebied, het 

doel van het onderzoek en de methodiek beschreven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een 

leeswijzer. 

 

1.1  AANLEIDING 

In de gemeente Haarlem vinden regelmatig grondroerende werkzaamheden plaats. Voorafgaand aan 

deze werkzaamheden zijn door REASeuro op projectmatige basis diverse Historische Vooronderzoeken 

– Niet Gesprongen Explosieven uitgevoerd. Deze historische vooronderzoeken zijn uitgebreide updates 

van de in 2009 opgestelde NGE-Risicokaart voor de gehele gemeente Haarlem. De toenmalige 

risicokaart is opgesteld volgens de toenmalige richtlijnen zoals opgenomen in de BRL-OCE 

(Beoordelingsrichtlijn Opsporen Conventionele Explosieven). De nieuwe richtlijnen stellen strengere 

eisen aan het HVO-NGE, zowel op het gebied van te raadplegen bronnen als op de wijze van afbakenen 

van risicogebieden. 

 

Het voorliggende HVO-NGE is een volledige update van deze NGE-Risicokaart conform het WSCS-OCE, 

waardoor de projectmatige updates niet meer noodzakelijk zijn. De oorlogshandelingen die tijdens de 

Tweede Wereldoorlog plaats hebben gevonden binnen de gehele gemeente Haarlem worden in dit 

HVO-NGE opnieuw beoordeeld en geëvalueerd volgens de huidige richtlijnen. Deze NGE-Risicokaart 

biedt derhalve in één oogopslag inzicht in de NGE-Risicogebieden binnen de gemeente Haarlem. 

 

1.2  ONDERZOEKSGEBIED 

Het onderzoeksgebied voor dit HVO-NGE betreft het grondgebied van de gemeente Haarlem.  

 

 
Figuur 1: Onderzoeksgebied.  
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1.3  DOEL 

Doel van het HVO-NGE is antwoord te geven op de volgende vragen: 

- Is sprake van NGE-Risicogebieden in (gedeelten van) de gemeente Haarlem naar de situatie van 

1945 (het einde van de oorlog)? 

- Welke soort, hoeveelheid en verschijningsvorm van de vermoede NGE kunnen worden verwacht? 

- Wat is het advies met betrekking tot de toekomstige werkzaamheden? 

 

1.4  METHODIEK 

De rapportage is opgesteld volgens het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Systeemcertificaat 

Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE). 

 

Aan de hand van een aantal bronnen wordt NGE gerelateerde informatie van het onderzoeksgebied 

geïnventariseerd. In de inventarisatie van het bronnenmateriaal wordt gezocht naar:  

- gebeurtenissen die hebben geleid tot het in de bodem komen van NGE; 

- gebeurtenissen die hebben geleid tot het verwijderen van NGE uit de bodem. 

 

Op basis daarvan wordt beoordeeld en geëvalueerd of binnen de gemeente Haarlem een verhoogd 

risico bestaat op het aantreffen van NGE. Als dat het geval is, wordt het NGE-Risicogebied horizontaal 

afgebakend naar de situatie van 1940-1945 en wordt een advies gegeven. Het eindresultaat betreft deze 

rapportage en een bijbehorende NGE-Risicokaart. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd door een projectteam bestaande uit Historici en Senior OCE-deskundigen. 

Op pagina 2 van dit rapport staan de betrokken deskundigen vermeld. 

 

1.5  LEESWIJZER 

De inventarisatie van het geraadpleegde bronnenmateriaal is weergegeven in de bijlagen. Ook is in de 

bijlagen een lijst opgenomen van de gehanteerde begrippen. In hoofdstuk 2 is een samenvatting van de 

belangrijkste bevindingen van het geïnventariseerde bronnenmateriaal weergegeven. In hoofdstuk 3 

wordt de wijze van afbakenen van NGE-Risicogebieden nader toegelicht. In hoofdstuk 4 tot en met 7 is 

het geraadpleegde bronnenmateriaal beoordeeld en geëvalueerd. In hoofdstuk 8 worden de leemten in 

kennis en de afgebakende NGE-Risicogebieden nader toegelicht. Het HVO-NGE wordt afgesloten met 

hoofdstuk 9: Conclusie en advies. 
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2 INVENTARISATIE BRONNENMATERIAAL 

In dit hoofdstuk is beschreven welke bronnen zijn geraadpleegd. Per geraadpleegde bron is in de 

bijlagen een overzicht opgenomen van het verzamelde bronnenmateriaal. Op basis van de informatie 

die uit de bronnen is afgeleid, is een overzicht gemaakt van de belangrijkste oorlogsgerelateerde 

gebeurtenissen in Haarlem. Deze gebeurtenissen vormen de leidraad voor de beoordeling en evaluatie 

van het bronnenmateriaal in hoofdstuk 3 tot en met 7 van dit rapport.  

 

2.1  GERAADPLEEGDE BRONNEN 

Volgens het WSCS-OCE dient een aantal bronnen verplicht en aanvullend te worden geraadpleegd. 

REASeuro voldoet aan de gestelde eisen in het WSCS-OCE en raadpleegt daarnaast aanvullende 

bronnen die niet verplicht zijn gesteld.  

De aanvullende bronnen die voor dit HVO-NGE zijn geraadpleegd zijn de volgende: 

- NIOD instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies (NIOD) in Amsterdam. 

- Aanvullende collecties uit het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag. 

- Luchtfotocollecties van National Collection of Aerial Photography en Luftbilddatenbank. 

- The National Archives (TNA) in Londen. 

- The National Archives and Records Administration (NARA) in Washington D.C. 

- Bundesarchiv-Militärarchiv Freiburg. 

- Archief van de Mijn- en Munitie Opruimingsdienst (MMOD) in Den Haag. 

- In het verleden uitgevoerde gerelateerde NGE-bodemonderzoeken. 

 

Literatuur 

In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de geraadpleegde literatuur. In de literatuur is gezocht naar 

beschrijvingen van voor de gemeente Haarlem mogelijk relevante gebeurtenissen. Deze gebeurtenissen 

zijn per tijdvak in de in bijlage 3 opgenomen tabellen weergegeven. Per gebeurtenis is een verwijzing 

opgenomen naar de betreffende bron en bladzijde. 

 

Verliesregister Studiegroep Luchtoorlog (SGLO) 

De Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 houdt een onlineregister bij van alle militaire vliegtuigverliezen 

in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het betreft een overzicht van meer dan zesduizend 

neergekomen vliegtuigen. Dit register is geraadpleegd, de resultaten zijn verwerkt in bijlage 3. 

 

Gemeentelijk en Provinciaal Archief 

Het gemeentearchief van de gemeenten Haarlem en Haarlemmerliede en Spaarnwoude en het 

provinciaal archief van de provincie Noord-Holland zijn geraadpleegd. Delen van de gemeenten 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude zijn immers na de oorlog bij Haarlem gevoegd. In de archieven is 

gezocht naar voor Haarlem mogelijk relevante informatie. In bijlage 4 is een gedetailleerd overzicht 

opgenomen van alle geraadpleegde archieven en inventarissen en de informatie die in de archieven en 

inventarissen is aangetroffen. 

 

Nationaal Archief (NA) in Den Haag 

In NA is onder andere het archief van de Hulpverleningsdienst geraadpleegd. Dit heeft relevante 

informatie opgeleverd, zie bijlage 4. 

 

Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag 

Het NIMH beheert onder andere de collecties Gevechtsverslagen en –rapporten mei 1940 (Collectie 409) 

en Duitse verdedigingswerken (Collectie 575). Deze collecties dienen volgens het WSCS-OCE te worden 

geraadpleegd indien er aanwijzingen zijn dat grondgevechten hebben plaatsgevonden in mei 1940 of 

dat er Duitse stellingen hebben gelegen. Daarnaast wordt gekeken naar overige mogelijk relevante 

collecties. Omdat in Haarlem geen grondgevechten hebben plaatsgevonden in mei 1940, is de collectie 
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409 niet geraadpleegd. Wel zijn enkele stukken uit de collectie 575 geraadpleegd. De resultaten zijn 

opgenomen in bijlage 4. 

 

NIOD instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies (NIOD) in Amsterdam 

Het NIOD beschikt over de archieven van de diverse bezettingsautoriteiten tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. Voorbeelden hiervan zijn archieven van de Duitse politie-instanties en de archieven van 

de Duitse militaire staf in Nederland. Ook beschikt het NIOD over een uitgebreid knipselarchief, een 

grote collectie egodocumenten en over archieven van verzetsgroepen. In het NIOD is relevante 

informatie aangetroffen, zie bijlage 4. 

 

Daarnaast is in de literatuurcollectie van het NIOD gezocht naar relevante informatie voor de gemeente 

Haarlem. Dit heeft één aanvullende titel opgeleverd. Relevante informatie uit dit boek is verwerkt in 

bijlage 3.  

 

Luchtfoto’s 

Via de volgende luchtfoto-instanties zijn luchtfoto’s van tijdens en vlak na de oorlog verkregen: 

- Luchtfotocollectie van de Universiteit Wageningen, afdeling Speciale Collecties (Wageningen UR). 

- Luchtfotocollectie Topografische Dienst Kadaster Zwolle, afdeling GEO-informatie (Kadaster). 

- Luchtfotocollectie The National Collection of Aerial Photography in Edinburgh (NCAP). 

- Luchtfotocollectie Luftbilddatenbank in Estenfeld, Duitsland. 

 

In bijlage 5 is een overzicht opgenomen van de gegeorefereerde en geanalyseerde luchtfoto’s van 

Haarlem. De luchtfoto’s geven informatie over de situatie in oorlogstijd en mogelijk zijn sporen van de 

oorlog, zoals kraters en verdedigingsstellingen, waar te nemen. De luchtfoto’s zijn ingepast in tekening 

04. 

 

Kadaster 

Bij de afdeling GEO-informatie van het Kadaster in Zwolle is de geallieerde stafkaart besteld. De 

geallieerde stafkaart is nodig om te achterhalen of bombardementen uit de bombardementsgegevens 

in Haarlem hebben plaatsgevonden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog maakten de geallieerden gebruik 

van het zogenaamde Nord du Guerre coördinaatsysteem. Deze coördinaten staan op de stafkaarten 

vermeld.  

Op de stafkaart zijn de voor Haarlem relevante kaartvierkanten geselecteerd, zie bijlage 6. Met behulp 

hiervan is vastgesteld of er bombardementen binnen de kaartvierkanten of de onderliggende 

coördinaten hebben plaatsgevonden.  

 

The National Archives (TNA) in Londen 

REASeuro beschikt over kopieën van diverse gegevens uit The National Archives in Londen. Het betreft 

voornamelijk kopieën van de Operations Record Books (ORB’s) van de 2nd Tactical Air Force. Dit 

luchtleger voerde in 1944 en 1945 inleidende bombardementen uit vooruitlopend op de geallieerde 

troepenbeweging. Daarnaast beschikt REASeuro over een groot aantal ORB’s van de Engelse luchtlegers 

Coastal Command, Bomber Command en Fighter Command. Er is gezocht naar luchtaanvallen die 

hebben plaatsgevonden in het Haarlem. In bijlage 6 is deze informatie opgenomen. 

 

The National Archives and Records Administration (NARA) in Washington D.C. 

REASeuro beschikt over een collectie archiefstukken uit de Amerikaanse National Archives and Records 

Administration. Het betreft stukken met betrekking tot de activiteiten van de Amerikaanse luchtmacht, 

zoals de Mission Reports, luchtfoto’s en stukken van de militaire inlichtingendienst. Het raadplegen van 

de NARA heeft relevante resultaten opgeleverd voor dit onderzoek, zie bijlage 7. 
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Bundesarchiv-Militärarchiv Freiburg. 

REASeuro beschikt over diverse stukken uit het Bundesarchiv. Het betreffen stukken van Duitse marine-

eenheden in Nederland. De relevante stukken uit het Bundesarchiv-Militärarchiv zijn opgenomen in 

bijlage 4. 

 

Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) 

De EOD heeft de inventarissen van de munitieruimrapporten1 beschikbaar gesteld. Dit zijn de 

munitieruimingen die zij van 1971 tot en met heden door heel Nederland hebben uitgevoerd. In bijlage 

8 is een overzicht opgenomen van de in Haarlem verrichte ruimingen. Tevens is een begrippenlijst 

toegevoegd met de in de broninformatie gehanteerde vakinhoudelijke termen en afkortingen. 

 

Daarnaast is bij de EOD nagevraagd of in Haarlem mijnenvelden of mijnenverdachte gebieden hebben 

gelegen. De EOD heeft overzichtskaarten aangeleverd, waarop te zien is dat er geen mijnenverdachte 

gebieden hebben gelegen in Haarlem, zie bijlage 9. 

 

Tot slot is het MMOD-archief geraadpleegd. De MMOD is een voorloper van de EOD en heeft direct na 

de oorlog veel munitie geruimd. Het MMOD-archief is ondergebracht in de Semi-Statische 

Archiefdiensten (SSA) in Rijswijk. In het MMOD-archief is geen informatie voor het Haarlem 

aangetroffen, zie bijlage 9. 

 

In het verleden uitgevoerde gerelateerde NGE-bodemonderzoeken 

Er zijn diverse onderzoeken uitgevoerd met betrekking op de gemeente Haarlem. Er wordt gekeken of 

in deze NGE-bodemonderzoeken relevante informatie staat die kan worden meegenomen voor dit 

onderzoek. In bijlage 10 is weergegeven welke in het verleden uitgevoerde onderzoeken in de 

omgeving zijn uitgevoerd. 

 

2.2  NIET GERAADPLEEGDE BRONNEN 

In dit HVO-NGE zijn geen getuigen geraadpleegd, omdat de bronnen beschreven in paragraaf 2.1 

voldoende informatie opleveren om een goed beeld te krijgen van de gemeente Haarlem in oorlogstijd. 

 

2.3  BEVINDINGEN INVENTARISATIE BRONNENMATERIAAL 

Uit de inventarisatie van het bronnenmateriaal is gebleken dat Haarlem gedurende de Tweede 

Wereldoorlog meermaals doelwit is geweest van bombardementen en beschietingen. De ligging van 

Haarlem nabij belangrijke doelen voor de geallieerde luchtmachten, zoals industrie bij Velsen en 

IJmuiden en de nabijheid van Schiphol, maakte Haarlem het slachtoffer van vergissings-

bombardementen. Daarnaast vormden fabrieken in en rond Haarlem een alternatief doel om aan te 

vallen als vliegtuigen nog bommen aan boord hadden, voordat zij richting hun bases in Engeland 

terugkeerden. Ook vliegtuigen in nood wierpen enkele malen hun bommenlast af op Haarlem, tijdens 

een zogenaamde noodafworp. Die prijs die Haarlem hiervoor betaalde was hoog. Tientallen burgers 

verloren het leven toen bommen neerkwamen in de dichtbevolkte wijken Rozenprieel (3 oktober 1940), 

de Amsterdamse Buurt (16 april 1943) en tijdens andere bombardementen en beschietingen. In 

hoofdstuk 4 worden deze bombardementen en beschietingen geanalyseerd om vast te stellen of er 

mogelijk NGE kunnen zijn achtergebleven.  

 

De grote activiteit in de lucht heeft tevens geleid tot enkele vliegtuigcrashes in Haarlem. Vier maal zijn 

vliegtuigen neergestort op Haarlems grondgebied, waarvan één midden in de stad. Enkele van deze 

vliegtuigen werden neergehaald door luchtafweergeschut. De neergestorte vliegtuigen en de gevolgen 

van luchtafweergeschut worden in hoofdstuk 5 beoordeeld en geëvalueerd.  

                                                      
1  Beschikbaar van 1971 tot heden. De munitieruimrapporten worden ook wel MORA’s of UO’s genoemd. 
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De in Haarlem aanwezige verdedigingswerken worden in hoofdstuk 6 geanalyseerd. Haarlem lag 

midden in de tweede verdedigingslinie achter de belangrijke linie langs de kust, waardoor stelling in 

Haarlem talrijk waren. Tot slot worden in hoofdstuk 7 naoorlogse munitievondsten beoordeeld en 

geëvalueerd. 

 

In de gemeente Haarlem heeft vooral de luchtoorlog veel schade berokkend. Grondgevechten hebben 

niet plaatsgevonden tijdens de inval in mei 1940, noch tijdens de bevrijding. De Duitse troepen in 

Haarlem capituleerden in de avond van 4 mei 1945. De stad was gedurende de gehele oorlogsperiode 

bezet.  
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3 WERKWIJZE AFBAKENING NGE-RISICOGEBIEDEN 

Zoals zal blijken uit de volgende hoofdstukken bevinden zich in de gemeente Haarlem diverse NGE-

Risicogebieden. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de afbakening van deze risicogebieden tot stand 

is gekomen. 

 

3.1  ALGEMEEN  

In principe geldt dat heel Nederland niet verdacht is op de aanwezigheid van NGE, totdat op basis van 

feitelijk bronnenmateriaal het tegendeel wordt bewezen. Bij een HVO-NGE wordt getracht voldoende 

feitelijk bronnenmateriaal te vinden, op basis waarvan het gerede vermoeden op de aanwezigheid van 

NGE al of niet kan worden onderbouwd. Het is niet uit te sluiten dat buiten de afgebakende 

risicogebieden NGE worden aangetroffen. Het is evengoed mogelijk dat in een NGE-Risicogebied tijdens 

de opsporing geen NGE wordt aangetroffen. Dit kan worden veroorzaakt door het ontbreken van 

feitelijke informatie. 

 

Het afbakenen van de NGE-Risicogebieden op basis van historisch feitenmateriaal is geen ‘exacte 

wetenschap’. De afbakening van risicogebieden gebeurt zoveel mogelijk conform bijlage 3 van het 

WSCS-OCE. Wanneer het toepassen van de richtlijnen uit het WSCS-OCE niet mogelijk, of ontoereikend 

is, wordt gemotiveerd afgeweken van deze richtlijnen. Op grond van het verzamelde feitenmateriaal en 

‘expert judgement’ wordt getracht het risicogebied zo goed mogelijk af te bakenen. 

 

3.2  NAUWKEURIGHEID AFBAKENING  

Bij dit HVO-NGE is rekening gehouden met een aantal factoren die van invloed zijn op de 

nauwkeurigheid van de afgebakende risicogebieden, namelijk: 

1. de horizontale verplaatsing van NGE in de bodem; 

2. de cartografische onnauwkeurigheid en de onnauwkeurigheid van het bronnenmateriaal; 

3. onduidelijke locatieomschrijvingen in de broninformatie. 

 

3.2.1 Horizontale verplaatsing NGE in de bodem 

De richtlijnen voor de afbakening van luchtaanvallen met afwerpmunitie in het WSCS-OCE zijn 

gebaseerd op een Brits onderzoek. Het betreft een beperkt statistisch onderzoek naar de spreiding van 

de inslagen (kraters) ten opzichte van het beoogde doel. De in bijlage 3 van het WSCS-OCE genoemde 

afstanden bakenen daarom het kraterpatroon af, maar niet het risicogebied. Na inslag in de bodem kan 

een blindganger, door zijn kinetische energie, nog een aanzienlijke (horizontale) afstand afleggen. De 

afstand die een blindganger kan afleggen, is afhankelijk van diverse factoren, waaronder de 

bodemopbouw. Voor het grondgebied van Haarlem is in dit HVO-NGE uitgegaan van een maximale 

ondergrondse horizontale verplaatsing van twintig meter. 

   

De afstand van de horizontale verplaatsing wordt door REASeuro bij de in de richtlijn voor afbakening 

genoemde afstand opgeteld om het risicogebied af te bakenen. In de figuur op de volgende pagina is 

een voorbeeld weergegeven van de horizontale verplaatsing van een blindganger na inslag in de 

bodem.  
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Figuur 2: Horizontale verplaatsing van een blindganger van een vliegtuigbom. 

 

3.2.2 Cartografische onnauwkeurigheid 

Het is gebleken dat bij de inpassing van de diverse kaarten (de huidige ondergrond, geallieerde 

stafkaarten etc.) en luchtfoto’s enige onnauwkeurigheid onvermijdbaar is. Voor dit vooronderzoek zijn 

diverse luchtfoto’s besteld, die zijn ingepast in het Geografisch Informatiesysteem (GIS). De afwijking bij 

het inpassen van deze luchtfoto’s is variabel en is afhankelijk van het aantal herkenningspunten op de 

luchtfoto. Bij het intekenen van NGE-Risicogebieden op basis van deze luchtfoto’s wordt een buffer in 

acht genomen ter ondervanging van deze cartografische afwijking. De gemiddelde buffer bedraagt circa 

tien meter. Deze relatief kleine afwijking kan worden gehanteerd door de vele herkenningspunten die 

zowel in de Tweede Wereldoorlog als in het heden aanwezig waren en nog altijd aanwezig zijn. 

 

Sommige bronnen, met name de Operations Record Books (ORB’s), maken gebruik van het Nord du 

Guerre coördinatenstelsel om de locatie van oorlogshandelingen weer te geven. Piloten van 

bommenwerpers en jachtbommenwerpers noteerden hun waarnemingen met een coördinaat in de 

logboeken. Het Nord du Guerre coördinatenstelsel is opgedeeld in kilometervakken, die zijn 

weergegeven op de geallieerde stafkaart. Bij het noteren van coördinaten vanaf deze kaart is sprake van 

drie soorten onnauwkeurigheden: 

 

1. Notatie onnauwkeurigheid 

In de notatie van coördinaten zit altijd een afwijking, deze afwijking is afhankelijk van het aantal cijfers, 

waarmee het coördinaat is genoteerd. Bij een zescijferig coördinaat bedraagt deze onnauwkeurigheid 

100 m. Bij een achtcijferige notatie 10 meter. Dit houdt in dat bij een achtcijferig coördinaat geen punt 

maar een vak van 10x10 meter wordt aangeduid waarbinnen het doelwit zich bevindt.  

 

2. Projectie van de geallieerde stafkaart  

De geallieerde stafkaart is samengesteld op basis van vooroorlogse kaarten, die gedurende de 

oorlogsjaren zijn geüpdatet en aangevuld met nieuwe informatie. Door de beperking van de techniek en 

gebrek aan de mogelijkheid om gebieden goed in te meten, is de kaart onnauwkeurig, zie Figuur 3. In 

het figuur zijn twee afbeeldingen opgenomen.  

Links is de huidige nauwkeurige ondergrond weergegeven waarbij een deel van een straat is 

opgemeten. In het figuur rechts is een deel van de geallieerde stafkaart weergegeven, waarbij hetzelfde 

deel van de straat is opgemeten. Het verschil in afstand bedraagt 13 m.  

Bij productie van kaarten worden de kaartelementen vertekend om een overzichtelijk kaartbeeld te 

creëren, bijvoorbeeld wegen zijn breder weergegeven dan dat ze in werkelijkheid op schaal zouden 

moeten worden ingetekend, anders zouden ze niet zichtbaar zijn.  
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Figuur 3: Weergave verschil huidige ondergrond en geallieerde stafkaart. 

   

3. Waarnemingsonnauwkeurigheid van de piloot.  

Veel verkenningsvluchten en luchtaanvallen werden onder slechte omstandigheden uitgevoerd. Vaak 

was het nacht, bewolkt, slecht weer of lagen de vliegtuigen onder vuur van Duits luchtafweergeschut. 

Daarnaast waren de navigatiemiddelen in de Tweede Wereldoorlog niet zo ver ontwikkeld. Piloten 

hadden tijdens de missies vermoedelijk de stafkaarten bij zich om zich te kunnen oriënteren. Hierdoor 

kunnen waarnemingen slecht genoteerd zijn en afwijken van de werkelijkheid. Gebrekkige waarneming 

leidde ertoe dat Haarlem bijvoorbeeld werd verward met vliegvelden Schiphol, Valkenburg en 

Schellingwoude en als zodanig werd aangevallen 

 

4. Projectie op de bommenkaart 

De dienst gemeentewerken van Haarlem heeft nog tijdens de Tweede Wereldoorlog een bommenkaart 

opgesteld, waarop de bekende bominslagen stonden aangegeven. De bommenkaart geeft een goed 

beeld van de aantallen en de locaties van de bombardementen op Haarlem. De nauwkeurigheid van 

deze kaart is echter niet groot; de kaart is immers ten eerste met de hand getekend en ten tweede 

digitaal ingepast in GIS. Tot slot is gebleken dat in sommige gevallen de aangegeven locaties niet 

correct zijn. Zo zijn op de kaart blindgangers aangegeven die na raadpleging geen blindgangers bleken 

te zijn, maar gedetoneerde bommen. Ook zijn sommige locaties niet correct aangegeven. Tot slot 

hebben de symbolen op de bommenkaart een doorsnede van vijftig meter. Dit verhoogt de 

onnauwkeurigheid van deze kaart. 
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Figuur 4: Doorsnede van de symbolen op de bommenkaart (Bron: Beeldbank NHA). 

 

De combinatie van deze onnauwkeurigheden leidt tot een relatief grote onnauwkeurigheid bij het 

intekenen van oorlogshandelingen op basis van ORB’s, indien mogelijk wordt daarom altijd een tweede 

bron (bijv. luchtfoto) gebruikt om het betreffende NGE-Risicogebied af te bakenen. 

 

3.2.3 Onduidelijke locatieomschrijving of 

In de verschillende geraadpleegde bronnen is informatie aangetroffen, waarvan de locatieverwijzing 

onvoldoende concreet is om een gebied af te kunnen bakenen: 

 Neergestorte vliegtuigen 

In het geval van de neergestorte vliegtuigen blijkt dat de locatieomschrijving vaak niet specifiek is. 

Zo wordt bijvoorbeeld als locatie van een neergestort vliegtuig ‘Haarlem’ gegeven. Op basis van die 

vage locatieomschrijving is het niet mogelijk een gebied af te bakenen. 

 

 Onbekende locaties 

Met name bij de naoorlogs geruimde NGE door de EOD is de locatie vaak onbekend. Als 

locatieomschrijving wordt vaak een straatnummer genoemd, terwijl het goed kan zijn dat het NGE is 

aangetroffen in een weiland op driehonderd meter van het straatnummer. Bij de 

munitieruimrapporten dient dus rekening te worden gehouden dat de aangegeven locatie niet altijd 

de locatie van het aangetroffen NGE hoeft te zijn. 

 

3.3  AFBAKENING NGE-RISICOGEBIEDEN 

Op basis van de beoordeling en evaluatie van het bronnenmateriaal is bepaald of ten gevolge van een 

oorlogshandeling mogelijk NGE kunnen zijn achtergebleven. Als dat het geval is, is een NGE-

Risicogebied afgebakend. Deze risicogebieden zijn na overleg tussen de Historici en Senior OCE-

deskundige zo goed mogelijk afgebakend, waarbij de richtlijnen voor afbakening in het WSCS-OCE 

leidend zijn geweest. In verschillende gevallen is echter gebleken dat moest worden afgeweken van 

deze richtlijnen. Waar dit het geval is, is dit aangegeven. Daarnaast biedt in een aantal gevallen het 

WSCS-OCE geen richtlijn voor het afbakenen van risicogebieden. In deze gevallen heeft de afbakening 

plaatsgevonden op basis van “expert judgement” van de Historici en de Senior OCE-deskundige. 
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Onderstaand wordt per type oorlogshandeling beschreven hoe de NGE-Risicogebieden zijn afgebakend. 

 

3.3.1 Naar aanleiding van bombardementen  

Het WSCS-OCE hanteert bepaalde richtlijnen voor het afbakenen van risicogebieden naar aanleiding van 

bombardementen. Zoals ook uit dit onderzoek is gebleken, zijn niet alle bombardementen conform 

deze richtlijn af te bakenen. Er zijn vrijwel bij iedere locatie waar meerdere bombardementen hebben 

plaatsgevonden uitzonderingen. In deze paragraaf zijn de verschillende manieren van afbakenen 

beschreven. 

In dit onderzoek is sprake van drie soorten bombardementen: 

1. Bombardementen van lage hoogte door Mosquito bommenwerpers met meerdere 

bommen. 

2. Bombardementen van geringe tot grote hoogte met lichte en middelzware 

bommenwerpers, zoals de Britse Wellington, Blenheim en Albacore bommenwerpers. 

3. Bombardementen van grote hoogte door middelzware Ventura en Whitley 

bommenwerpers. 

 

Tijdens het onderzoek is op een aantal moeilijkheden gestuit: 

 Geen bruikbare luchtfoto’s; in verschillende gevallen is gebleken dat geen luchtfoto’s beschikbaar 

zijn van kort na de aanvallen. De luchtfoto’s zijn van enige tijd na de aanval, waardoor de kans 

bestaat dat er nog meer luchtaanvallen hebben plaatsgevonden in de periode tussen de aanval en 

de opnamedatum van de luchtfoto.  

 Ten oosten en ten zuiden van Haarlem zijn gebieden onder water gezet (geïnundeerd), waardoor 

kraters niet meer op luchtfoto’s konden worden waargenomen. 

 De bebouwing maakte krateranalyse onmogelijk. 

 De verschillende geraadpleegde bronnen waren niet consistent, waardoor verschillende bronnen 

elkaar tegen spraken. 

 

Het afbakenen van NGE-Risicogebieden naar aanleiding van bombardementen heeft op de volgende 

manieren plaatsgevonden: 

 Bombardement van lage hoogte. 

In Haarlem hebben enkele bombardementen plaatsgevonden door Mosquito bommenwerpers van 

lage hoogte. De afbakening van deze aanvallen is per keer verschillend. Zo is van één 

bombardement bekend dat slechts één bom van één vliegtuig niet is gedetoneerd. Het NGE-

Risicogebied naar aanleiding van dit bombardement is dan ook relatief klein afgebakend. Bij andere 

bombardementen van Mosquito’s zijn de risicogebieden groter, aangezien er mogelijk meer 

blindgangers zijn achtergebleven of de locatieomschrijving op een groter gebied duidt. 

 

 Tapijtbombardement krateranalyse.  

Volgens het WSCS-OCE dient een inslagenpatroon te worden afgebakend volgens de indicatie 

tapijtbombardement. Dit is een gebied dat is getroffen door een bombardement met middelzware 

en/of zware bommenwerpers met als doel schade aan te richten over een groot gebied. Op basis 

van een analyse van het inslagenpatroon is de maximale afstand tussen twee opeenvolgende 

inslagen binnen een inslagpatroon bepaald. Het verdachte gebied is afgebakend door deze afstand, 

vermeerderd met de cartografische onnauwkeurigheid en de horizontale verplaatsing, te 

projecteren op de buitenste inslagen van het inslagenpatroon. In enkele gevallen zijn risicogebieden 

afgebakend op basis van een soortgelijke krateranalyse. 

 

In de gevallen dat de luchtfoto’s zich niet leenden voor een krateranalyse, bijvoorbeeld doordat de 

bommen in bebouwd gebied neerkwamen of doordat de kwaliteit van de luchtfoto’s onvoldoende 

was voor een goede analyse, zijn geen risicogebieden afgebakend naar aanleiding van een 

krateranalyse.  
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 Tapijtbombardement geen krateranalyse.  

Het WSCS-OCE biedt geen richtlijn voor het afbakenen van bombardementen van middelzware 

en/of zware bommenwerpers waarvan het niet mogelijk is om krateranalyse toe te passen. Zo komt 

het in dit onderzoek voor dat geen kraters zijn waar te nemen, bijvoorbeeld in een stedelijk gebied. 

In deze gevallen zijn de bombardementen situationeel afgebakend. 

 

3.3.2 Naar aanleiding van luchtaanvallen met boordgeschut 

Het WSCS-OCE biedt geen richtlijn voor het afbakenen van NGE-Risicogebieden naar aanleiding van 

beschietingen met boordwapens. Aanvallen met boordgeschut zijn lastig af te bakenen omdat vaak: 

1. niet exact bekend is waar de aanvallen hebben plaatsgevonden; 

2. in het geval van een “strafing” (aanval met boordgeschut) de wapens al ruim van te voren 

worden afgevuurd, waardoor niet bekend is wat de spreiding is.2  

 

Om bovenstaande redenen is het risicogebied gelijk gesteld aan het risicogebied naar aanleiding van 

bombardementen of raketaanvallen. In gevallen waar alleen een luchtaanval heeft plaatsgevonden met 

boordwapens is het risicogebied situationeel afgebakend. 

Daar waar bekend is dat aanvallen zijn uitgevoerd met boordmitrailleurs, wordt geen risicogebied 

afgebakend. Met boordmitrailleurs worden kogels (Klein Kaliber Munitie, KKM) afgeschoten welke in de 

meeste gevallen geen springstof bevatten. De kogel is het projectiel dat wordt verschoten. 

 

3.3.3 Naar aanleiding van neergekomen vliegtuigen 

De richtlijn in het WSCS-OCE schrijft voor dat in het geval van een crashlocatie van een vliegtuig het 

risicogebied situationeel dient te worden afgebakend. In de meeste gevallen is gebleken dat de exacte 

locatie van de neergekomen vliegtuigen niet te achterhalen is op basis van het geraadpleegde 

bronnenmateriaal. In dit HVO-NGE is op basis van locatieomschrijving één NGE-Risicogebied 

afgebakend. 

 

3.3.4 Naar aanleiding van de aanwezigheid van verdedigingsstellingen 

Uit de luchtfoto’s, de Defence Overprints en de overige kaarten uit de archieven is gebleken dat in de 

gemeente Haarlem diverse verdedigingsstellingen hebben gelegen. Deze zijn onder te verdelen in: 

 

• Verdedigingswerk 

Dit is een groepering van wapenopstellingen en/of geschutopstellingen. Volgens het WSCS-OCE is het 

grondgebied binnen de grenzen van het verdedigingswerk verdacht. Hierbij dient de cartografische 

onnauwkeurigheid te worden toegevoegd.  

 

• Wapenopstelling 

Een wapenopstelling is een opstelling voor handvuurwapens, machinegeweren en/of andere 

(semi)automatische wapens, niet zijnde onderdeel van een verdedigingswerk. Uitgangspunt is dat de 

locatie van de wapenopstelling verdacht is op de aanwezigheid van NGE. Omdat een wapenopstelling 

op basis van luchtfoto’s is afgebakend, dient rekening te worden gehouden met de cartografische 

onnauwkeurigheid. 

 

• Geschutopstelling 

Locatie van geschut, niet zijnde onderdeel van een verdedigingswerk. Volgens het WSCS-OCE is het 

risicogebied een gebied met een straal van 25 m. rondom het hart van de geschutsopstelling, maar niet 

verder dan een eventueel aangrenzende watergang. Hierbij dient de cartografische onnauwkeurigheid 

te worden toegevoegd. 

                                                      
2 Een film van aanvallen met boordwapens: https://www.youtube.com/watch?v=L1HrOu4SW8o. 
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• Loopgraaf 

Een loopgraaf is meestal te herkennen aan een zigzaggend patroon. Uitgangspunt is dat het gebied 

binnen de contouren van de loopgraaf verdacht is. Omdat een loopgraaf op basis van luchtfoto’s is 

afgebakend, dient de cartografische onnauwkeurigheid te worden toegevoegd om de contour van de 

loopgraaf. 

 

• Mangat 

Dit is een gat in de grond met schuilfunctie, niet in gebruik genomen als schuttersput. Mangaten zijn 

volgens het WSCS-OCE niet verdacht tenzij er aanwijzingen zijn dat ze in gebruik zijn genomen als 

schuttersput. Het is aannemelijk dat de mangaten die zich bevinden in gebieden waar ook 

grondgevechten hebben plaatsgevonden, zijn gebruikt als schuttersput. De mangaten die zijn gebruikt 

als schuttersput zijn verdacht op mogelijk achtergebleven NGE. 

 

3.3.5 Naar aanleiding van neergekomen projectiel luchtafweergeschut 

Meerdere keren is in de bronnen een melding aangetroffen van een neergekomen granaat van 

luchtafweergeschut. Volgens het WSCS-OCE is een krater van een gedetoneerde incidentele 

luchtafweergranaat niet verdacht tenzij er indicaties zijn dat het geen incidentele luchtafweergranaat 

betreft. In één geval is een NGE-Risicogebied afgebakend naar aanleiding van een neergekomen 

luchtafweergranaat. Het betrof in dit geval een blindganger. Dit NGE-Risicogebied is situationeel 

afgebakend, aangezien het WSCS-OCE geen richtlijnen biedt voor het afbakenen van een NGE-

Risicogebied voor blindgangers van luchtafweerprojectielen. 

 

Vanwege de grote hoeveelheid luchtafweergeschut in de omgeving van Haarlem, kan niet worden 

uitgesloten dat er granaten van luchtafweergeschut in de gemeente zijn neergekomen. Granaten van 

luchtafweergeschut worden op vliegtuigen afgevuurd met tijdschokbuizen. Dit betekent dat de granaten 

detoneren als zij een schok ervaren, bijvoorbeeld door het raken van een vliegtuig. Als ze geen vliegtuig 

raken, moeten zij na een vooraf ingestelde tijd alsnog detoneren en verscherven in de buurt van het 

vliegtuig. Als de tijdschokbuizen niet functioneren, valt de granaat als blindganger op de grond, waar 

deze alsnog detoneert of als blindganger achterblijft. Het is niet in te schatten waar granaten van 

luchtafweergeschut zijn neergekomen, omdat het luchtafweergeschut meebeweegt met de 

overvliegende vliegtuigen. Granaten kunnen tot vele kilometers van het afweergeschut neerkomen. Om 

deze reden is het niet mogelijk een NGE-Risicogebied af te bakenen ten gevolge van neergekomen 

luchtafweergranaten, tenzij een concrete inslaglocatie bekend is. 
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Beoordelen en evalueren bombardementen 
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4 BEOORDELEN EN EVALUEREN BOMBARDEMENTEN 

Uit de inventarisatie van het bronnenmateriaal is gebleken dat er diverse luchtaanvallen in de gemeente 

Haarlem hebben plaatsgevonden. Deze luchtaanvallen waren in veel gevallen 

vergissingsbombardementen en bomafworpen door vliegtuigen in nood. Enkele luchtaanvallen zijn 

echter ook gericht op doelwitten binnen Haarlem uitgevoerd. Zo is de gasfabriek verschillende keren 

aangevallen, is de Centrale Werkplaats van de Nederlandse Spoorwegen gebombardeerd en zijn treinen 

en schepen aangevallen. In dit hoofdstuk worden deze bombardementen en beschietingen vanuit de 

lucht beoordeeld, waarbij wordt bepaald of sprake is van een NGE-Risicogebied. 

 

4.1  INCIDENTELE BOMBARDEMENTEN, 1940 

In 1940, het eerste jaar van de Tweede Wereldoorlog, vonden zes bombardementen plaats op Haarlems 

grondgebied. De eerste bominslag vond plaats op 27 mei 1940, toen een kleine bom in het noordelijke 

deel van Haarlem insloeg. Hierbij werden geen slachtoffers veroorzaakt. Dit was niet bij ieder 

bombardement op Haarlem in 1940 het geval. Het bombardement op de Rozenprieel op 3 oktober 

leidde tot veel slachtoffers en grote schade. De bombardementen in 1940 worden in deze paragraaf 

nader toegelicht. 

 

4.1.1 Bominslag weiland Sperwerstraat, 27 mei 1940 

Het boek Zonder Waarschuwing maakt melding van een bominslag op 27 mei 1940, ’s nachts rond 2.00 

uur (zie bijlage 3: MAA, p. 27). De bom viel op het land van de boer Cor Vink, achter de speeltuin 

Meerlebos bij de Sperwerstraat. De boer verklaarde in 1989 in een interview met de auteurs van het 

boek: 

"Toen ik de volgende morgen de wei inliep om de koeien te melken, zag ik in het land een 

kleine bomkrater van ongeveer twee meter breed en een meter diep. Het had niet veel om 

het lijf. Ik heb nog twee kleine stukjes opgepakt, een onderdeel met een soort propeller 

eraan en een stuk van de staart.” 

 

De speeltuin Meerlebos aan de Sperwerstraat is de huidige Speeltuin DVS. De locatie van de speeltuin 

en de aangrenzende weilanden zijn weergegeven in de luchtfoto van 8 februari 1943, de eerst 

beschikbare kwalitatief goede luchtfoto van na de bominslag Op de luchtfoto is geen krater 

waargenomen. 
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Figuur 5: Weilanden nabij de Sperwerstraat op een luchtfoto van 8 februari 1943. 

 

Het is niet bekend waar de bom exact is neergekomen. Ook is niet te achterhalen welk vliegtuig deze 

bommen afwierp. In het geraadpleegde bronnenmateriaal wordt slechts melding gemaakt van één 

neergekomen bom. Het overige geraadpleegde bronnenmateriaal maakt geen melding van deze 

bominslag. Naar aanleiding van de bominslag op 27 mei 1940 wordt geen NGE-Risicogebied 

afgebakend. 

 

Conclusie 

Naar aanleiding van de bominslag in de nacht van 27 mei 1940 wordt geen NGE-Risicogebied 

afgebakend. 

 

4.1.2 Bominslag in de Waarderpolder, 31 mei 1940 

In het boek Zonder Waarschuwing (zie bijlage 3: MAA p.27) wordt melding gemaakt van een 

neergekomen bom op het weiland van boer Dijkzeul in de Waarderpolder op 31 mei 1940. In het 

overige bronnenmateriaal is geen informatie aangetroffen met betrekking tot deze bominslag. Mogelijk 

is de bom afgeworpen door een vliegtuig dat in nood verkeerde. Het is niet bekend waar het land van 

boer Dijkzeul zich in de Tweede Wereldoorlog bevond. Op een luchtfoto van 28 oktober 1940 zijn geen 

bomkraters waarneembaar. Het gebied waarbinnen de bom kan zijn neergekomen, is weergegeven in 

Figuur 6. 
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Figuur 6: Waarderpolder in de Tweede Wereldoorlog (rode onderbroken lijn) op de geallieerde stafkaart. 

 

Het tijdstip waarop de bom neerkwam, is niet bekend. Om deze reden kan ook niet worden vastgesteld 

door welk vliegtuig de bom is afgeworpen, en of er mogelijk meer bommen zijn afgeworpen. De bron 

waarin het bombardement wordt vermeld maakt slechts melding van één bominslag. Het overige 

bronnenmateriaal maakt geen melding van deze gebeurtenis. Aangezien het geraadpleegde 

bronnenmateriaal slechts één bom vermeld, wordt naar aanleiding van deze gebeurtenis geen NGE-

Risicogebied afgebakend. 

 

Conclusie 

Naar aanleiding van de bominslag in de nacht van 31 mei 1940 wordt geen NGE-Risicogebied 

afgebakend. 

 

4.1.3 Bominslagen bij de Zomerweg en de Buitenrustbrug, 20 juni 1940 

Op 20 juni 1940 vielen tussen 1.40 en 1.41 uur bommen in de Romolenpolder. Er vielen geen doden en 

gewonden. Tien bomkraters in het weiland waren het gevolg. Twee houten vlonders en een weg werden 

vernield. De bommen vielen nabij de bebouwde kom. Dit blijkt uit informatie uit het Nationaal Archief 

(zie bijlage 4: toegang 2.04.53.15, inventaris 75). Informatie uit het boek Zonder Waarschuwing (zie 

bijlage 3: MAA, p. 27) maakt melding van bominslagen op 200 meter afstand van de Buitenrustbrug, en 

bominslagen aan de Zomerweg. 

 

 
Figuur 7: Uitsnede van het rapport van de Inspectie Luchtbeschermingsdienst (Bron: Nationaal Archief, Toegang 

2.04.53.15).  
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In het boek Zonder Waarschuwing (zie bijlage 3) wordt dit bombardement toegeschreven aan 

bommenwerpers van het Britse Coastal Command die in de nacht van 19 op 20 juni IJmuiden aanvielen. 

Hudson bommenwerpers van 206 Squadron en drie Albacore torpedobommenwerpers van 826 

squadron vielen met korte tussenpozen de haven van IJmuiden aan. Mogelijk bombardeerden deze 

vliegtuigen per abuis Haarlem. 

 

Uit de bombardementsgegevens van Coastal Command (zie bijlage 6) blijkt dat deze vliegtuigen 

inderdaad IJmuiden aanvielen. Om 22.10 uur (23.10 uur Nederlandse tijd) viel een Hudson-

bommenwerper van 206 Squadron de zuidzijde van de binnenhaven van IJmuiden aan met vier 

brandbommen en 2 bommen van 250 lbs. De brandbommen vielen in het water, maar de bommen van 

250 lbs vielen op de havenkant. De resultaten van de overige Hudson-bommenwerpers worden niet 

vermeld. De drie Albacore-bommenwerpers vielen IJmuiden aan om 23.55 uur (0.55 uur Nederlandse 

tijd) met in totaal twaalf 250 lbs brisantbommen. Er werden geen treffers waargenomen.  

 

 
Figuur 8: Uitsnede bombardementsgegevens Coastal Command (Bron: TNA, AIR 24/373).  

 

In het Nationaal Archief3 is een lijst geraadpleegd van de oorlogshandelingen in de gemeente Velsen, 

waartoe IJmuiden behoorde. Hieruit blijkt dat in de nacht van 19 op 20 juni 1940 meerdere bominslagen 

plaatsvonden in IJmuiden. Om 23.15 uur vielen twee brisantbommen op het Sluiseiland (Zuidersluis). 

Om 23.30 uur vielen nogmaals bommen, ditmaal twee brisantbommen op Fort IJmuiden. Enkele uren 

later, om 4.40 en 5.15 uur, vielen wederom brisantbommen. Om 0.55 uur, het tijdstip waarop de 

Albacore-bommenwerpers hun twaalf 250 lbs brisantbommen afwierpen, wordt in IJmuiden geen 

bominslag gemeld.  

Op basis van deze gegevens hebben vermoedelijk de drie Albacore-bommenwerpers van 826 Squadron 

hun twaalf bommen bij Haarlem afgeworpen.  

 

Op de bommenkaart (Beeldbank Noord-Hollands Archief (NHA), fotonummer 51-001344) van de 

gemeente Haarlem is het bombardement weergegeven met de cijfers 1 tot en met 10. Een uitsnede van 

de bommenkaart is weergegeven in Figuur 9. 

 

                                                      
3 Nationaal Archief, toegang 2.04.53.15: Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Inspectie Bescherming Bevolking tegen Luchtaanvallen, 1937-

1946, inventaris 75: Noord-Holland. In deze toegang is een overzicht aangetroffen van de oorlogshandelingen in de gemeente Velsen tussen 15 mei en 15 december 1940.  
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Figuur 9: Bominslagen in de Romolenpolder, rood omcirkeld op de bommenkaart (Bron: Beeldbank NHA). 

 

Een luchtfoto van 10 juli 1940 is geraadpleegd ter verificatie van de bommenkaart. Op deze luchtfoto 

zijn inslagen zichtbaar op een andere locatie dan op de bommenkaart is aangegeven.  

 

 
Figuur 10: Bominslagen op een luchtfoto d.d. 10 juli 1940, rood omcirkeld.  

 

Aan de hand van het geraadpleegde bronnenmateriaal wordt geconcludeerd dat de drie Albacore-

bommenwerpers van Coastal Command niet IJmuiden, maar per abuis Haarlem hebben 

gebombardeerd. Daarnaast wordt geconcludeerd dat de bominslagen op de bommenkaart verkeerd zijn 

aangegeven. Op de luchtfoto van 10 juli 1940 zijn immers tien bomkraters zichtbaar op andere locaties 

in de Romolenpolder dan op de bommenkaart. Deze tien bomkraters komen overeen met de tien 
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bomkraters die worden vermeld in de informatie uit het Nationaal Archief. Aangezien tien van de twaalf 

bommen met zekerheid zijn gedetoneerd, zijn mogelijk twee brisantbommen van 250 lbs als 

blindgangers achtergebleven.  

 

Het bombardement in de nacht van 19 op 20 juni 1940 is aanleiding voor het afbakenen van een NGE-

Risicogebied, waarbinnen mogelijk twee blindgangers van 250 lbs brisantbommen zijn achtergebleven. 

Het NGE-Risicogebied wordt afgebakend op basis van de zichtbare kraters op de luchtfoto van 10 juli 

1940. De maximale afstand tussen twee opeenvolgende inslagen van het inslagenpatroon wordt hierbij 

als uitgangspunt genomen. Deze maximale afstand bedraagt ca. 95 meter. Aan deze 95 meter wordt een 

straal van vijftien meter toegevoegd ter ondervanging van de cartografische onnauwkeurigheid. 

Daarnaast wordt een buffer toegevoegd ter ondervanging van de ondergrondse horizontale 

verplaatsing van een blindganger van een vliegtuigbom. Deze buffer bedraagt twintig meter. Het totale 

NGE-Risicogebied bedraagt derhalve 130 meter rond de zichtbare bomkraters en is weergegeven in 

Figuur 11. 

 

 
Figuur 11: NGE-Risicogebieden n.a.v. het bombardement op 20 juni 1940. 

 

Conclusie 

Naar aanleiding van het bombardement van 20 juni 1940 wordt een NGE-Risicogebied afgebakend, 

waarbinnen NGE van afwerpmunitie van 250 lbs G.P. kunnen zijn achtergebleven. 

  

4.1.4 Bombardement op de Edisonstraat, 26 op 27 juni 1940 

Uit het archief van de Haarlemse luchtbeschermingsdienst (zie bijlage 4: NHA, toegang 1539) is 

gebleken dat in de nacht van 26 op 27 juni rond 2.15 uur bommen insloegen bij de Leidsevaart. De 

luchtbeschermingsdienst rapporteerde vier bominslagen. Eén bom was neergekomen in een weiland ter 

hoogte van Leidsevaart 84, waardoor in de omgeving ruiten waren gesprongen en pannen van de daken 

waren geslagen. Een tweede bom was gedetoneerd in de Leidsevaart ongeveer veertig meter ten 

noorden van de bom in het weiland. Een motorbootje en een kano waren totaal vernield. De derde bom 

kwam neer midden op de Leidsevaart tegenover de Maxwellstraat, waardoor een gat in het wegdek was 

ontstaan van twee bij twee meter. Deze bominslag had de aanvoerbuis van de waterleiding vernield, 

waardoor de straat onder liep. De vierde bom was ingeslagen in de woning Edisonstraat 4, waardoor 



 

   

 

   

72334/RO-160069 versie 1.0 DR Update Haarlem NGE-Risicokaart Pagina 28 van 188 

 

 

twee mensen om het leven kwamen. Eén agent werd ingezet om te zoeken naar blindgangers van 

vliegtuigbommen. In het archiefstuk wordt geen melding gemaakt van het aantreffen van blindgangers. 

 

 
Figuur 12: Rapport van de luchtbeschermingsdienst (Bron: NHA, toegang 1539). 

 

De dag na de bombardementen werden foto’s genomen van de schade. De foto’s zijn opgenomen in de 

beeldbank van het Noord-Hollands Archief en zijn weergegeven in Figuur 13 en Figuur 14. 

 

 
Figuur 13: De verwoeste woning Edisonstraat 4 (Bron: Beeldbank NHA, fotonummer NL-HlmnHA_Hrlm_19352). 
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Figuur 14: Herstel van bomschade aan de Leidsevaart (Bron: Beeldbank NHA, fotonummer NL-

HlmNHA_Hrlm_19361). 

 

De bominslagen zijn als volgt weergegeven op de bommenkaart van Haarlem uit 1943. Het gaat om de 

nummers 11 tot en met 14. De locaties komen bij benadering overeen met de locaties die zijn vermeld 

in het overige bronnenmateriaal. 

 

 
Figuur 15: Bominslagen in de nacht van 26 op 27 juni op de bommenkaart (11 t/m 14, Bron: Beeldbank NHA). 
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Ook in de literatuur wordt dit bombardement vermeld. In Zonder Waarschuwing (zie bijlage 3, MAA pp. 

27-29) wordt vermeld dat de bommen waren afgeworpen door een Handley Page Hampden 

bommenwerper van 144 Squadron van de Britse luchtmacht. Het toestel kon door technische 

problemen het oorspronkelijke doel, Bonn, niet bereiken. Daarop werd besloten Schiphol als alternatief 

doel aan te vallen. Om 2.10 wierp het vliegtuig vier bommen van 500 lbs af van een hoogte van 19.500 

voet. 

 

Ter verificatie van het boek Zonder Waarschuwing  zijn de Operations Record Books (ORB’s, zie bijlage 6) 

van het hoofdkwartier van het Britse Bomber Command en van het uitvoerende 144 Squadron 

geraadpleegd. Uit het raadplegen van deze ORB’s is gebleken dat de Hampden om 1.10 uur Engelse tijd 

(2.10 uur Nederlandse tijd) Schiphol door een gat in de bewolking zag, en besloot te bombarderen. De 

piloten namen geen resultaten waar door de bewolking. Een uitsnede van de ORB is weergegeven in 

Figuur 16. 

 

 
Figuur 16: Uitsnede van de ORB van 144 squadron (Bron: TNA, AIR 27/980). 

 

De tijd tussen de afworp door de Hampden en de inslagen die in Haarlem werden gerapporteerd komen 

overeen. Daarom wordt geconcludeerd dat de Hampden bommenwerper per abuis Haarlem heeft 

gebombardeerd. Alle bronnen melden vier afgeworpen bommen die allen zijn gedetoneerd. 

Geconcludeerd wordt dat naar aanleiding van het bombardement in de nacht van 26 op 27 juni geen 

blindgangers zijn achtergebleven. 

 

Conclusie 

Het bombardement van 26 op 27 juni 1940 is geen aanleiding voor het afbakenen van een NGE-

Risicogebied. 

 

4.1.5 Bombardement op het Binnenpad, 26 juli 1940 

In het archief van de luchtbeschermingsdienst van de gemeente Haarlem (zie bijlage 4: NHA, Toegang 

153) is informatie aangetroffen over de afworp van twee bommen op het Binnenpad en een onbekend 

aantal drijvende mijnen in de wateren rond Spaarndam. De afworp vond plaats om 3.45 uur in de nacht 
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van 25 op 26 juli 1940. De bommen detoneerden en beschadigden een villa. Van tientallen huizen 

sneuvelden de ruiten en de openbare verlichting viel uit. Het Binnenpad werd onbegaanbaar.  

 

Om 8.15 uur detoneerde een drijvende mijn in het vaarwater ‘het IJ’ nabij Zijkanaal C. Om 14.17 uur 

detoneerde nogmaals een drijvende mijn in het vaarwater van het Noorder Buiten Spaarne. Hierbij 

raakte de wal over een lengte van vier meter beschadigd. 

 

In het boek Zonder Waarschuwing (zie bijlage 3: MAA, p. 43) wordt vermeld dat de bommen vlakbij de 

werf van Stapel vielen, waar ongeveer tien kleine vissersboten lagen. Bij Van Hattum en Blankevoort 

lagen baggerschuiten aangemeerd. Deze vaartuigen konden door de Duitsers worden gebruikt voor de 

invasie van Engeland. Om deze reden werden deze schepen aangevallen. De bominslagen en 

gedetoneerde mijnen zijn weergegeven op de bommenkaart van de gemeente Haarlem met de 

nummers 16 t/m 19. De locaties van de inslagen op de bommenkaart komen overeen met het rapport 

van de luchtbeschermingsdienst. 

 

 
Figuur 17: Uitsnede van de bommenkaart (Bron: Beeldbank NHA). 

 

De ORB’s van het Britse Coastal Command (zie bijlage 6) zijn geraadpleegd. Uit deze ORB’s is gebleken 

dat de aanval werd uitgevoerd door Blenheim bommenwerpers van het 53e Squadron. Zes Blenheims 

werden uitgestuurd voor een operatie tegen schepen in een meer nabij Haarlem. Vier bommenwerpers 

konden door omstandigheden niet aanvallen. Twee Blenheims (Blenheim T en R) vielen echter wel aan. 

T-53 bombardeerde een onbekend doel, vloog door en wierp tien ‘rounds’ in het meer bij Haarlem. Uit 

de bombardementsgegevens van het squadron (zie bijlage 6) blijkt dat het tien drijvende mijnen (W-

Bombs) betrof. 

 

 
Figuur 18: Beschrijving van de aanval door Blenheim T van 53 squadron (Bron: TNA, AIR 24/373). 

 



 

   

 

   

72334/RO-160069 versie 1.0 DR Update Haarlem NGE-Risicokaart Pagina 32 van 188 

 

 

De Blenheim ‘R’ steeg op om 1.10 uur en voerde een duikbombardement uit vanuit het noorden met 

zicht op gebouwen aan het noordeinde van het meer, ten westen van de sluisdeuren. De bemanning 

vermoedde dat de bommen ietwat over het doel waren geschoten, maar zagen brand nadat de 

bommen waren afgeworpen. Aantallen afgeworpen bommen worden niet vermeld. Vervolgens werden 

W-Bombs afgeworpen in het kanaal aan het noordeinde van de stad. Volgens de ORB van het 

hoofdkwartier van Coastal Command ging het om vier drijvende mijnen. Om 3.54 landde het vliegtuig 

weer op vliegbasis Detling. 

 

 
Figuur 19: Beschrijving van de aanval door Blenheim R van 53 squadron (Bron: TNA, AIR 27/503).  

 

Uit het geraadpleegde bronnenmateriaal blijkt dat in de nacht van 25 op 26 juli 1940 twee Blenheim 

bommenwerpers Haarlem hebben aangevallen. Eén Blenheim bombardeerde een onbekend doel 

alvorens tien drijvende mijnen in ‘het meer’ te gooien. Geconcludeerd wordt dat dit ‘het IJ’ betreft, waar 

de volgende dag een explosie van een dergelijke mijn plaatsvond. Uit het boek Zonder Waarschuwing 

blijkt dat in de periode hierna nog vaker dergelijke ´mysterieuze´ explosies plaatsvonden. De tweede 

Blenheim bombardeerde schepen in het IJ bij Spaarndam, maar zoals in de ORB wordt vermeld, schoten 

de bommen over het doel en troffen het Binnenpad. Vervolgens wierp het vliegtuig nog vier drijvende 

mijnen in het Noorder Buiten Spaarne. 

 

Uit de geraadpleegde ORB’s van het 53e Squadron is niet gebleken met hoeveel brisantbommen de 

Blenheim-bommenwerpers bewapend waren. Het is dan ook niet bekend of de twee gedetoneerde 

brisantbommen de enige afgeworpen bommen waren. Op de eerst beschikbare luchtfoto van na de 

aanval, d.d. 28 oktober 1940, zijn de inslagen van de brisantbommen bij Spaarndam niet zichtbaar. 

Vermoedelijk is de kwaliteit van deze luchtfoto onvoldoende om de inslagen waar te nemen. Als de 

bommen van een licht kaliber waren, zijn de bomkraters mogelijk te klein om op een luchtfoto zichtbaar 

te zijn. De locatie-aanduidingen op bommenkaart en het archiefmateriaal van de Haarlemse 

luchtbeschermingsdienst duiden op twee bominslagen op en nabij het Binnenpad. Gezien de schade 

(weg onbegaanbaar, ruiten gesprongen in de wijde omgeving) en het feit dat er twee bominslagen 

werden gemeld, wordt door REASeuro geconcludeerd dat twee bommen van 250 of 500 lbs zijn 

afgeworpen. Dit komt overeen met het aantal gedetoneerde vliegtuigbommen. 

 

Naar aanleiding van de afgeworpen W-Bombs in het Noorder Buiten Spaarne en het IJ wordt geen NGE-

Risicogebied afgebakend. Het gebied waarbinnen deze bommen kunnen zijn neergekomen, strekt zich 

over enkele kilometers. Omdat de mijnen konden drijven, kunnen de mijnen zelf nog verder zijn 

afgedreven. Daarnaast wordt in het boek Zonder Waarschuwing vermeld dat zich gedurende de jaren 

1940-1941 nog enkele ‘mysterieuze explosies’ deze wateren voorkwamen. Een drijvend platform bij de 

fabriek van Figee werd hierdoor beschadigd. Ook vielen er doden toen een roeier met zijn roeispaan een 

W-Bomb aantikte. Een onbekend aantal W-Bombs is dus vermoedelijk gedetoneerd. Om deze redenen 

is het afbakenen van een NGE-Risicogebied niet mogelijk.  
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Conclusie 

Naar aanleiding van de op 26 juli 1940 afgeworpen W-Bombs en brisantbommen wordt geen NGE-

Risicogebied afgebakend. 

 

4.1.6 Bombardement op de Rozenprieel, 3 oktober 1940 

In de nacht van 2 op 3 oktober 1940 vonden in Haarlem twee bombardementen plaats. Dit blijkt uit 

informatie uit het boek Zonder Waarschuwing (zie bijlage 3: MAA, pp. 45-50). Het eerste bombardement 

vond plaats om 1.20 uur. “Drie of vier” bommen werden afgeworpen door een Duits vliegtuig, dat 

vermoedelijk onderweg was naar Schiphol en in nood verkeerde. De bommen detoneerden achter 

Byzantiumstraat 13 en op de lak- en oliefabriek van Savrij.  

 

In de fabriek ontstond een uitslaande brand, die korte tijd later (om 2.35 uur) werd waargenomen door 

een Whitley bommenwerper van het 58e Squadron van Bomber Command. Dit toestel was onderweg 

naar Rotterdam, maar kon het doel niet lokaliseren vanwege de bewolking. Toen de piloot de brand aan 

bakboordzijde waarnam, besloot hij dit self illuminating target (‘zichzelf verlichtend doelwit’, de 

brandende fabriek) aan te vallen. In twee bomb runs werden zes bommen van 250 lbs, twee van 500 lbs 

en zestig 4 lbs staafbrandbommen op de stad afgeworpen.  

 

 
Figuur 20: De afgebrande fabriek van Savrij, getroffen tijdens het bombardement van 1.20 uur (Bron: Beeldbank 

NHA, fotonr. NL-HlmNHA_54008060). 

 

De eerste run vond plaats van een hoogte van 3.000 voet (ruim 900 meter), waarbij de bommen 

ongeveer vijftig meter naast de brandende fabriek insloegen. De bommen van deze run vielen in de wijk 

Rozenprieel, in de Voortingstraat, Camphuysstraat, Keystraat en de Bakkerstraat (4 bommen). De tweede 

run werd in een dalende bocht ingezet. De explosies en branden van deze run waren vanuit de lucht 

waar te nemen. De bommen waren ingeslagen op het wegdek van de Leidsevaart ter hoogte van de 

Rijkskweekschool (bom nummer 5) en op een leegstaand huis op de hoek Koninginneweg – 

Olieslagerslaan (bom nummer 6). Ook viel een bom door de kassen van kwekerij van Tubergen (bom 

nummer 7), en één in het Florapark (bom nummer 8). De drie laatste brisantbommen vielen in de 

Eindenhoutstraat 36, in de tuin van het huis Vredenhofstraat – Bos en Hovenstraat en vlakbij het Duitse 

autopark in Den Bout (bom nummers 9, 10 en 11). De grootste schade werd veroorzaakt door de 
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staafbrandbommen, die in de driehoek Wagenweg – Lorentzplein – Koninginneweg insloegen. In totaal 

vielen volgens dit boek tijdens het tweede bombardement dus elf brisantbommen en een onbekend 

aantal brandbommen. 

 

Ook in rapporten van de Haarlemse luchtbeschermingsdienst (zie bijlage 4: NHA, Toegang 1539) 

worden de twee bombardementen uitgebreid omschreven. In het Proces-verbaal van de dienst wordt 

vermeld dat om 1.20 vijf bommen insloegen. Bommen sloegen in de fabriek van Dyserinck en een 

naastliggend perceel. Nog twee bommen kwamen neer op de Schalkwijkerweg bij de Slachthuisstraat. 

Tot slot viel een bom op perceel Byzantiumstraat 13. Volgens dit archiefstuk zijn dus vijf bommen 

gevallen bij het Duitse bombardement om 1.20 uur. 

 

Om 2.35 uur werd nogmaals luchtalarm gegeven. Ditmaal vielen vier brisantbommen in de 

Voortingstraat, Camphuysstraat, de Keystraat en de Bakkerstraat (1, 2, 3 en 4). Op de hoek Plein – 

Lorentzplein viel een brisantbom in een autogarage (5). Twee brisantbommen (6 en 7) kwamen neer op 

het wegdek van de Schalkwijkerweg. Eén brisantbom kwam neer op een woning in de Eindenhoutstraat 

(8), en één in de tuin van een woning aan de Vredenhofstraat (9). Een brisantbom kwam neer op de 

achterkant van een perceel aan de Zonnelaan (10). Tot slot kwam een bom neer in den Hout (11), dicht 

bij een Duits autopark. In totaal werden volgens dit archiefstuk om 2.35 uur dus elf brisantbommen 

afgeworpen. Uit een rapport van de dag na het bombardement bleek de brisantbom op de 

Eindenhoutstraat echter een viertal brandbommen te zijn geweest, waardoor het om tien 

brisantbommen lijkt te gaan. 

 

 
Figuur 21: Rectificatie van de bom op de Eindenhoutstraat (Bron: NHA, toegang 2185). 

 

Om 2.40 uur werden nogmaals bominslagen gemeld. Eén bom sloeg in op de Leidsevaart (1), op het 

wegdek vóór de Rijkskweekschool voor onderwijzers. Ruiten en dakpannen sneuvelden. Gelijktijdig viel 

één bom op de hoek Koninginneweg – Olieslagerslaan (2). Twee brisantbommen kwamen neer in een 

kwekerij aan de Koninginneweg (3 en 4). Nog twee brisantbommen kwamen neer op een schoolgebouw 

en een woning in het Florapark (5 en 6). Tijdens deze tweede alarmperiode kwam tevens een groot 

aantal brandbommen neer in het gebied Wagenweg – Lorentzplein – Koninginneweg.  
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Figuur 22: De verwoeste kassen van de kwekerij aan de Koninginneweg (Bron: Beeldbank NHA, fotonr. NL-

HlmNHA_Hrlm_25600). 

 

Het gemeentearchief meldt in totaal vijf brisantbommen om 1.20 uur, en zestien brisantbommen en een 

‘groot aantal’ brandbommen omstreeks 2.40 uur. Op de bommenkaart wordt melding gemaakt van 

zestien brisantbommen en achttien brandbommen, volgens de legenda op de volgende locaties: 

 

 
Figuur 23: Uitsnede van de legenda van de bommenkaart, 3 oktober 1940 (Bron: Beeldbank NHA). 
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In Figuur 24 zijn de bominslagen van 3 oktober 1940 op de bommenkaart met rood omcirkeld. 

 

 
Figuur 24: Uitsnede van de bommenkaart. Inslagen van 3 oktober 1940 zijn rood omcirkeld (Bron: Beeldbank NHA). 

 

De informatie van de bommenkaart komt overeen met de informatie van de archieven en de literatuur. 

In de ‘Dagberichten van de Befehlhaber der Ordnungspolizei Den Haag betreffende vijandelijke 

luchtaanvallen, 1940-1941’ (zie bijlage 4: NIOD, Toegang 077, inventaris 1328) wordt een totaal van 

zestien brisantbommen en ongeveer twintig brandbommen gemeld. Het wordt niet vermeld of het 

Duitse of Engelse bombardementen betreft. Een uitsnede van het Dagbericht van 4 oktober 1940 is 

weergegeven in Figuur 25. 

 

 
Figuur 25: Uitsnede van het dagbericht van 4 oktober 1940 (Bron: NIOD, toegang 077, inv. 1328).  

 

In het boek Zonder Waarschuwing staat dat het bombardement om 1.20 uur werd uitgevoerd door een 

Duitse bommenwerper in nood, die vóór de landing op Schiphol de bommen moest dumpen. Over deze 

noodafworp zijn geen gegevens beschikbaar. Het is daarom niet bekend hoeveel bommen deze 

bommenwerper heeft afgeworpen tijdens deze noodafworp. Hetzelfde boek vermeld dat het 

bombardement van 2.35 uur werd uitgevoerd door een Britse Whitley bommenwerper van het 58e 

Squadron van Bomber Command. Dit wordt bevestigd door informatie uit de ORB’s (zie bijlage 6) Een 

Whitley bommenwerper wierp tussen 1.10 en 1.40 uur Britse tijd (2.10 en 2.40 uur Nederlandse tijd) 

bommen af op een loods op ongeveer tweeëneenhalve kilometer van de elektriciteitscentrale van 

Haarlem. Zestig staafbrandbommen en een totaal van 2.000 lbs aan brisantbommen werden 

afgeworpen op de loods die al in brand stond. Dit komt naar voren in de bombardementsgegevens van 

het hoofdkwartier van Bomber Command.  

 

In de gegevens van het 58e Squadron wordt het bombardement nader toegelicht. Ook uit deze 

informatie blijkt dat de aanval in twee runs is uitgevoerd. Een uitsnede van deze ORB is weergegeven in 

Figuur 26. 
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Figuur 26: ORB van het 58e Squadron (Bron: TNA, AIR 27/543).  

 

Uit het geraadpleegde bronnenmateriaal blijken diverse discrepanties met betrekking tot het aantal 

afgeworpen bommen. In onderstaande tabel is de informatie uit de diverse geraadpleegde bronnen 

samengevat. 

 

 Literatuur NHA NIOD ORB Bommenkaart 

1.20 

uur 

3 of 4 5 

brisantbommen 

In totaal 16 

brisantbommen 

en ongeveer 20 

staafbrandbom

men. 

Niet beschikbaar In totaal 19 

brisantbommen en 

18 brandbommen. 2.40 

uur 

6x 250 lbs en 2x 500 

lbs afgeworpen, elf 

ingeslagen. 60 x 4 lbs 

brandbommen. 

Zestien 

brisantbommen, 

groot aantal 

brandbommen. 

Totaal 2.000 lbs 

Brisantbommen, 

zestig 4 lbs 

brandbommen. 

Tabel 1: Aantal bommen volgens de verschillende bronnen. 

  

De literatuur en het gemeentearchief melden over het eerste bombardement verschillende aantallen 

bominslagen. Het aantal varieert tussen drie en vijf brisantbommen. Van deze eerste aanval is niet 

bekend hoeveel bommen zijn afgeworpen. 

 

Ook over het tweede bombardement zijn de geraadpleegde bronnen inconsistent. In de literatuur 

worden meer bominslagen omschreven dan het totale aantal bommen dat zou zijn afgeworpen. 

Documentatie van de luchtbeschermingsdienst uit het NHA maakt zelfs melding van zestien ingeslagen 

brisantbommen. De ORB’s melden een totaal van één ton (2.000 lbs) brisantbommen, wat niet 

overeenkomt met het totaal van 2.500 lbs die wordt gemeld in het boek Zonder Waarschuwing. Het 

bronnenmateriaal biedt geen eenduidig beeld van het aantal gedetoneerde en ontbrande brisant- en 

brandbommen. 

 

De verwarring die uit het bronnenmateriaal blijkt, kan zijn veroorzaakt door de chaos bij de Haarlemse 

autoriteiten ten tijde van het bombardement. Twee vliegtuigen wierpen op drie momenten kort achter 

elkaar grote hoeveelheden bommen op de stad. Mogelijk zijn bominslagen dubbel gemeld, of zijn 

meerdere malen ingeslagen brandbommen genoteerd als brisantbommen. Het is daarom niet bekend 

hoeveel brisantbommen daadwerkelijk zijn afgeworpen en hoeveel er zijn gedetoneerd. De eerst 

beschikbare luchtfoto van na het bombardement die een deel van het getroffen gebied toont, d.d. 28 

oktober 1940, is onderzocht op oorlogsschade. De kwaliteit van de foto en het feit dat het bebouwd 

gebied betreft, maken krateranalyse echter onmogelijk.  

 

De onduidelijkheden die zijn gebleken uit het geraadpleegde bronnenmateriaal bemoeilijken het 

afbakenen van een NGE-Risicogebied aanzienlijk. Het is immers niet bekend hoeveel bommen zijn 

afgeworpen, en hoeveel zijn gedetoneerd. Een krateranalyse naar aanleiding van deze bombardementen 

is niet mogelijk. De beschikbare luchtfoto’s zijn van onvoldoende kwaliteit voor een dergelijke analyse. 

De afgeworpen staafbrandbommen zijn over een zeer groot gebied verspreid neergekomen. Ook 

hiervan is niet bekend hoeveel zijn ontbrand. Geconcludeerd wordt dat naar aanleiding van de 

bombardementen geen NGE-Risicogebied kan worden afgebakend. Onduidelijkheid over de doelwitten, 

aantallen brand- en brisantbommen en de aantallen gedetoneerde bommen maakt een afbakening van 

een NGE-Risicogebied onmogelijk.  
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Conclusie 

Naar aanleiding van de bombardementen op 3 oktober 1940 kan geen NGE-Risicogebied worden 

afgebakend. 

 

4.2  VERGISSINGSBOMBARDEMENTEN, 1941 

In 1941 werden wederom bommen afgeworpen op Haarlem. De bombardementen waren gericht op 

respectievelijk Schellingwoude, IJmuiden en Haarlem. In veel gevallen kwamen de bommen door 

vergissingen in de stad Haarlem neer. Deze bombardementen worden in deze pargraaf beoordeeld en 

geëvalueerd. 

 

4.2.1 Bombardement bij het station, 1 maart 1941 

’s Morgens vroeg op 1 maart 1941 wierp een Britse bommenwerper van het 44e squadron van Bomber 

Command bommen op Haarlem. Dit blijkt uit de geraadpleegde literatuur (zie bijlage 3: MAA, p57 en 

ZWA 1, p. 62). Op de Parklaan ter hoogte van de Hooimarkt was een gat in het wegdek geslagen. In het 

baanvak Haarlem-Amsterdam ter hoogte van de Gonnetstraat werd een bomkrater geslagen. Op het 

Phoenix-terrein was een bomkrater te zien en bij de fabriek Flohil aan de Hooimarkt was een bom 

ontploft. In de kruidenierswinkel aan de Barendsestraat 30 was een blindganger neergekomen, evenals 

in de binnenplaats van de firma Brocades en Stheeman. De twee blindgangers werden in de dagen na 

het bombardement door Duitse eenheden geruimd. De locaties waar de bommen neerkwamen, zijn 

weergegeven in Figuur 27. 

 

 
Figuur 27: Locaties waar de bommen insloegen op 1 maart 1941. 

 

In de archiefstukken van de luchtbeschermingsdienst van Haarlem en in archiefstukken van de 

Ordnungspolizei (zie bijlage 4: NHA, Toegang 1539 en NIOD, Toegang 077, inventaris 1328) worden zes 

brisantbommen vermeld, die om 4.45 uur nabij het station detoneerden. De bominslagen van dit 

bombardement zijn tevens op de bommenkaart van de gemeente Haarlem weergegeven (zie de gele 

icoontjes met de nummers 55 t/m 60 in Tekening 02). Op deze bommenkaart staat echter aangegeven 

dat deze bommen niet zijn gedetoneerd. In de beeldbank van het Noord-Hollands Archief (NHA) zijn 

enkele afbeeldingen aangetroffen van het bombardement, waaruit blijkt dat vier van de zes ingeslagen 
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bommen wel degelijk zijn gedetoneerd, zoals ook omschreven is in de literatuur. Twee bommen 

detoneerden niet. Deze afbeeldingen zijn weergegeven in de onderstaande figuren.  

 

 
Figuur 28: Bomkrater op het Phoenix-terrein (Bron: NHA, fotonummer NL-HlmNHA_Hrlm_02347).  

 

 
Figuur 29: Bomkrater aan de Hooimarkt bij de Parklaan (Bron: NHA, fotonummer NL-HlmNHA_54008286_01).  
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Figuur 30: Inslagopening van de blindganger bij de firma Brocades en Stheeman (Bron: NHA, fotonummer 

KNA003004473). 

 

 
Figuur 31: Blindganger (omcirkeld) in de kruidenierswinkel aan de Barendsestraat (Bron: NHA, fotonummer NL-

HlmNHA_Hrlm_16838). 
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In het boek Zonder Waarschuwing (zie bijlage 3) wordt het bombardement nader verklaard. Uit de 

analyse van deze auteurs bleek dat piloten met het Duitse Wilhelmshaven als doelwit de weg kwijt 

raakten, en besloten een alternatief doel te zoeken. Toen de piloten lichten waarnamen, concludeerden 

zij foutief dat het de watervliegbasis Schellingwoude was. Omstreeks half 5 ’s morgens wierpen de 

piloten hun bommen af, die niet op Schellingwoude, maar op Haarlem neerkwamen. 

 

Ook uit de Operations Record Books (ORB’s) van de Engelse luchtmacht en het analyseren van 

bovenstaande foto’s blijkt dat het een verdwaalde bommenwerper betrof. Uit de ORB’s (zie Figuur 32) 

blijkt dat een Handley Page Hampden bommenwerper die nacht om 3.40 uur Engelse tijd (4.40 uur 

Nederlandse tijd) vier bommen van het kaliber 500 lbs en twee bommen van 250 lbs SAP (Semi-Armor 

Piercing) afwierp. De tijd van afwerpen en het aantal afgeworpen bommen komt exact overeen met de 

gegevens uit het overige archiefmateriaal. 

 

 
Figuur 32: Uitsnede van de ORB van 44 squadron (Bron: TNA, AIR 27/448).  

 

Uit de analyse van het feitelijke bronnenmateriaal blijkt dat de zes afgeworpen bommen allemaal zijn 

gedetoneerd of geruimd:  

1. Bominslag op het Phoenix-terrein (gedetoneerd).  

2. Bominslag op de hoek Hooimarkt-Parklaan (gedetoneerd). 

3. Bominslag in het baanvak Haarlem-Amsterdam ter hoogte van de Gonnetstraat (gedetoneerd). 

4. Bominslag bij de fabriek Flohil aan de Hooimarkt (gedetoneerd). 

5. Blindganger in de kruidenierswinkel aan de Barendsestraat (geruimd). 

6. Blindganger bij de firma Brocades en Stheeman (geruimd). 

 

Omdat alle afgeworpen bommen zijn gedetoneerd of geruimd, wordt naar aanleiding van het 

bombardement van 1 maart 1941 geen NGE-risicogebied afgebakend.  

 

Conclusie 

Naar aanleiding van het bombardement op 1 maart 1941 wordt geen NGE-Risicogebied afgebakend. 

 

4.2.2 Bombardement op de Gemeentereiniging, 14 april 1941 

Op 14 april 1941 werden Blenheim bommenwerpers van de Britse luchtmacht uitgestuurd voor een 

bombardement op de elektriciteitscentrale van Haarlem. Door het bombardement werd de 

verbrandingsoven van de stadsreiniging vernield, evenals twee seinwachtershuisjes. Ook viel een bom 

op het perceel Oudeweg 8 (het terrein van de centrale werkplaats). Hoewel de luchtbeschermingsdienst 

vermoedde dat er blindgangers waren, werden deze bij een nader onderzoek niet gevonden. Dit blijkt 

uit de literatuur (zie bijlage 3, MAA pp. 60-63, ZWA 1 p. 179, MID p. 144 en TEM p. 156). De ligging van 
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de energiecentrale (1), de stadsreiniging (2), de gashouders (3) en de centrale werkplaats (4) zijn 

weergegeven in onderstaande figuur. 

 

 
Figuur 33: De energiecentrale (1), de stadsreiniging (2), de gashouders (3) en de centrale werkplaats (4) op de 

geallieerde stafkaart. 

 

Ook in archiefstukken van de luchtbeschermingsdienst komt het bombardement naar voren (zie Figuur 

34 en bijlage 4: NHA, Toegang 1539). Uit het archief blijkt dat twaalf bommen zijn neergekomen. Vier 

bommen waren door één vliegtuig afgeworpen om 17.15 uur en acht door een ander vliegtuig om 17.33 

uur. Men dacht dat het bombardement was gericht op de Centrale Werkplaats van de Spoorwegen, de 

gebouwen van het Gas- en Elektriciteitsbedrijf, de spoorlijn Amsterdam-Haarlem en/of in aanbouw 

zijnde havenwerken in de Waarderpolder. 

 

 
Figuur 34: Uitsnede van het archiefstuk van de luchtbeschermingsdienst (Bron: NHA, Toegang 1539). 

 

Eén van de bommen kwam neer in een weiland aan de zuidoostelijke zijde van de Oudeweg en 

detoneerde zonder schade aan te richten. De tweede bom kwam neer op de in aanbouw zijnde haven 

en beschadigde deze. Vijf bommen kwamen neer op het terrein van de Gemeentereiniging, waarvan er 

drie detoneerden. Eén vernielde de ontsmettingsoven en twee veroorzaakten kraters op het terrein. Een 

laatste bom viel op twee woningen op het terrein van de Centrale Werkplaats. Derhalve wordt van 

slechts acht bommen de locatie vermeld: 

- Eén in het weiland ten zuidoosten van de Oudeweg. 

- Eén in de in aanbouw zijnde haven. 
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- Vijf op het terrein van de gemeentereiniging.  

- Eén op het terrein van de Centrale Werkplaats. 

 

De locatie van de overige bominslagen blijkt niet uit het archiefstuk van de Haarlemse 

luchtbeschermingsdienst. Op 15 april 1941 stelden Duitse eenheden een onderzoek naar blindgangers 

in. Deze werden echter niet gevonden. Op de Haarlemse bommenkaart staan de inslagen aangegeven 

met de nummers 61 t/m 72. 

 

 
Figuur 35: Bominslagen op 14 april 1941, nummer 61 t/m 72 (rood omcirkeld) op de bommenkaart (Bron: Beeldbank 

NHA) 

 

Archiefstukken van het NIOD, de ‘Dagberichten van de Befehlhaber der Ordnungspolizei Den Haag 

betreffende vijandelijke luchtaanvallen, 1940-1941’ (zie bijlage 4: NIOD, Toegang 077, inventaris 1328) 

maken geen melding van twaalf, maar van slechts zeven bominslagen. Hiervan zouden twee bommen 

niet zijn gedetoneerd. Aangezien dit een initiële melding betreft van zeer kort na de aanval, waren nog 

niet alle bominslagen gemeld. 

 

 
Figuur 36: Melding van het bombardement op Haarlem (Bron: NIOD, Toegang 077). 

 

Een aanvullende melding in dagberichten volgde op 16 april 1941. Uit dit bericht (zie Figuur 37) blijkt 

dat twaalf bommen waren afgeworpen, die allemaal waren gedetoneerd. 

 



 

   

 

   

72334/RO-160069 versie 1.0 DR Update Haarlem NGE-Risicokaart Pagina 44 van 188 

 

 

 
Figuur 37: Aanvullende melding op het dagbericht van 15 april 1941 (Bron: NIOD, Toegang 077). 

  

Foto’s uit de beeldbank van het Noord-Hollands Archief geven een goed beeld van de veroorzaakte 

schade door dit bombardement. 

 

 
Figuur 38: Bominslag op de verbrandingsoven (Bron: Beeldbank NHA, Fotonummer NL-HlmNHA_54008304). 

 



 

   

 

   

72334/RO-160069 versie 1.0 DR Update Haarlem NGE-Risicokaart Pagina 45 van 188 

 

 

 
Figuur 39: Bomkrater (rood omcirkeld) en bomschade op het terrein van de gasfabriek (Bron: Beeldbank NHA, NL-

HlmNHA_54008304_03).  

 

 
Figuur 40: Bominslagen op de spoorlijn (Bron: Beeldbank NHA, fotonummer NL-HlmNHA_Hrlm_16118). 

 

In het boek Zonder Waarschuwing (zie bijlage 3) wordt dit bombardement ook omschreven. Het 

bombardement wordt toegeschreven aan Blenheim-bommenwerpers van 21 en 82 Squadrons van 

Bomber Command die op die dag elektriciteitscentrales van Leiden en Haarlem aanvielen. Tussen 16.10 

en 16.20 steeg de eerste groep van zeven vliegtuigen op voor de aanval. Slechts één vliegtuig van deze 
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groep rapporteerde Haarlem te hebben aangevallen, maar nam geen resultaten van zijn aanval waar. De 

volgende groep, bestaande uit zeven Blenheims van 21 Squadron, steeg op tussen 16.35 en 16.45 voor 

een aanval op de centrale van Haarlem. Eén vliegtuig meldde Haarlem te hebben gebombardeerd en 

een grote rookwolk te hebben gezien, maar bleek achteraf de zandsteenfabriek in Hillegom te hebben 

getroffen. Twee andere Blenheims meldden Haarlem te hebben gebombardeerd, zonder resultaten te 

hebben waargenomen.  

 

In de ORB’s wordt dit bombardement ook vermeld. Overeenkomstig met het boek Zonder 

Waarschuwing wordt vermeld dat vier vliegtuigen Haarlem bombardeerden. Uit de ORB van het 

hoofdkwartier van Bomber Command blijkt dat de vier Blenheim-bommenwerpers in totaal zestien 

bommen van 250 lbs en 8 van 40 lbs afwierpen op het doel. Ook in de ORB van 2nd Group van Bomber 

Command wordt deze informatie vermeld.  

 

 
Figuur 41: Uitsnede van de ORB van Bomber Command (Bron: AIR 24/230). 

  

Het aantal vliegtuigen dat daadwerkelijk Haarlem heeft aangevallen is niet bekend. De 

luchtbeschermingsdienst meldt twee vliegtuigen die respectievelijk vier en acht bommen afwierpen, 

terwijl uit de ORB’s blijkt dat vier vliegtuigen aanvielen. Eén van deze vier vliegtuigen wierp echter zijn 

bommen op Hillegom af, waardoor drie vliegtuigen Haarlem gebombardeerd kunnen hebben. 

 

De bommenkaart, archiefstukken uit het Noord-Hollands Archief en de dagberichten van het NIOD 

maken allen melding van twaalf gedetoneerde bommen. Een onderzoek naar blindgangers leverde niets 

op. Daarom wordt geconcludeerd dat er twee scenario’s mogelijk zijn: 

1. Drie vliegtuigen hebben Haarlem gebombardeerd, die allen 4x 250 lbs vliegtuigbommen 

afwierpen op Haarlem. In dit geval heeft de luchtbeschermingsdienst bij het tweede 

bombardement om 17.33 uur foutief één vliegtuig genoteerd, in plaats van twee. 

2. Twee vliegtuigen bombardeerden Haarlem. Het eerste vliegtuig wierp 4x 250 lbs 

vliegtuigbommen af, het tweede 8x 40 lbs. Eén van de drie piloten rapporteerde in dit geval 

foutief Haarlem te hebben gebombardeerd. 

 

Aangezien er is gezocht naar blindgangers en er twaalf bommen zijn afgeworpen die allemaal zijn 

gedetoneerd, wordt geconcludeerd dat er naar aanleiding van dit bombardement geen NGE-

Risicogebied dient te worden afgebakend. Alle afgeworpen bommen zijn gedetoneerd. 

 

Conclusie 

Naar aanleiding van het bombardement op 14 april 1941 wordt geen NGE-Risicogebied afgebakend. 

 

4.2.3 Bombardement op de grens tussen Haarlem en Heemstede, 11/12 mei 1941 

In de nacht van 11 op 12 mei 1941 om 23.23 uur vielen vier bommen bij het kruispunt Adriaan Pauwlaan 

en de Casper Fagellaan (zie bijlage 3, MAA p. 65, VIC p. 50, ZWA 1, p. 198, NIJ p. 10, KLE 2 pp. 44 en 

189). Twee bommen van 250 lbs waren gedetoneerd. Twee bommen waren blindgangers, die in tuinen 

van de omringende woningen waren neergekomen. Vier huizen werden zwaar en vijftig licht 

beschadigd. Eén persoon verloor het leven. Op een foto uit het Noord-Hollands Archief is de 

inslagopening van een blindganger, gemarkeerd door een vlag, weergegeven.  
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Figuur 42: Inslagopening blindganger voor Adriaan Pauwlaan 21 (Bron: Beeldbank NHA, fotonr. KNA003004473).  

 

De twee blindgangers werden op 19 mei 1941 uitgegraven en vernietigd. Dit blijkt uit de literatuur (zie 

bijlage 3, MAA p. 65). In de boeken En nooit was het stil, Zonder Waarschuwing, Haarlem bestaat niet en 

Kroniek van zestig maanden bezetting wordt vermeld dat het ging om Blenheim bommenwerpers die 

een basis in IJmuiden moesten bombarderen. De Blenheim was van 59 squadron en was beladen met 

vier bommen van 250 lbs. De inslaglocaties zijn bij benadering weergegeven in Figuur 43. 

 
Figuur 43: Locatie bominslagen 11 mei 1941. 
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Uit de ORB’s van het hoofdkwartier van Coastal Command en de bombardementsgegevens van 59 

Squadron, dat de aanval uitvoerde, blijkt dat drie Blenheim bommenwerpers afzonderlijk aanvallen 

uitvoerden op IJmuiden. De vliegtuigen waren beladen met twaalf 250 lbs brisantbommen en twaalf 

containers met staafbrandbommen. Eén van de Blenheims voerde de missie tussen 22.16 en 1.50 (Britse 

tijd) uur uit, bombardeerde het doel en zag inslagen en branden bij de Vissershaven. Het tweede toestel 

vloog tussen 22.17 en 0.25 (Britse tijd) uur en bombardeerde de ingang van het Amsterdamkanaal. Een 

derde Blenheim vloog tussen 22.15 en 0.40 uur (Britse tijd) en wierp zijn brand- en brisantbommen op 

de Haringhaven. 

 

In het Nationaal Archief zijn documenten aangetroffen over het bombardement in de haven van 

IJmuiden4. In het proces-verbaal naar aanleiding van het bombardement worden echter geen drie, maar 

slechts twee momenten gemeld waarop bominslagen plaatsvonden, namelijk om 23.16 en 23.20 uur. De 

bommen vielen in de omgeving van de sluizen en van de haringhaven. Daarnaast waren bommen 

gedetoneerd in de duinen. Aangezien dit militair terrein was, kon hierover in het proces-verbaal geen 

nadere informatie worden gegeven. 

 

 
Figuur 44: Uitsnede proces-verbaal van het bombardement op IJmuiden (Bron: Nationaal Archief, Toegang 

2.04.53.15).  

 

De ORB’s vermelden drie aanvallen op IJmuiden, terwijl in werkelijkheid slechts twee maal bommen 

vielen in IJmuiden. De tijd dat deze vliegtuigen opereerden kwam overeen met de tijd waarop de 

bommen op de grens met Heemstede neerkwamen. Geconcludeerd wordt dat één van de vliegtuigen in 

werkelijkheid zijn bommen heeft afgeworpen op de Haarlemse gemeentegrens. De bommen sloegen in 

op het grondgebied van de gemeente Heemstede op een afstand van circa 175 meter van de gemeente 

Haarlem. De vier afgeworpen bommen binnen de gemeente Haarlem zijn allen gedetoneerd (twee 

bommen) of op een later tijdstip geruimd (twee bommen). Om deze redenen wordt naar aanleiding van 

het bombardement op 10 mei 1941 geen NGE-Risicogebied afgebakend. 

 

Conclusie 

Naar aanleiding van het bombardement op 10 mei 1941 wordt geen NGE-Risicogebied afgebakend. 

 

4.2.4 Bombardement op het Stationsplein en omgeving, 12/13 oktober 1941 

Op 13 oktober 1941 vond een bombardement plaats op Haarlem. Dit blijkt uit de geraadpleegde 

literatuur (zie bijlage 3: MAA pp. 68-69, TEM p. 156 en ZWA 1 p. 276). Op het Stationsplein tegenover de 

ingang van het station, dicht bij de muur van de fabriek van Beynes, detoneerde één bom. Het perceel 

Lange Molenstraat 42A Rood werd getroffen, evenals de Ford garage aan de Jansweg 9-11, schuin 

tegenover het station. Tot slot sloeg een bom in de woning aan de Parklaan 25. Het boek Zonder 

Waarschuwing meldt dat het ging om een Britse Blenheim bommenwerper van het 500e Squadron, die 

om 1.07 uur ‘s nachts van een hoogte van 15.000 voet zijn vier vliegtuigbommen van het kaliber 250 lbs 

                                                      
4 Nationaal Archief, toegang 2.04.53.15, inventaris 75: Noord-Holland. Proces-verbaal betreffende de op 11 mei 1941 plaatshebbende luchtaanval. 
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afwierp. De locaties waar de bommen insloegen zijn weergegeven op de kaart in Figuur 45 met de 

nummers 73 tot en met 76. 

 

 
Figuur 45: Locaties waar de bommen insloegen op 13 oktober 1941 op de bommenkaart (Bron: Beeldbank NHA). 

 

Ook in archiefstukken van de Haarlemse luchtbeschermingsdienst en van de Ordnungspolizei wordt dit 

bombardement vermeld (zie bijlage 4: NIOD, Toegang 077, inventaris 1328). Uit informatie uit de 

archiefstukken blijkt dat de politie van Haarlem om 1.05 uur melding maakte van bominslagen op het 

station. De bommen waren volgens het archiefstuk van grote hoogte afgeworpenIn de beeldbank van 

het NHA zijn tevens enkele foto’s van het bombardement aangetroffen. In Figuur 46 tot en met Figuur 

49 zijn deze foto’s weergegeven. 
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Figuur 46: Bomschade (gesprongen ruiten en deuren, sporen van bomscherven en een krater) voor het Beynes-

gebouw (Bron: Beeldbank NHA, fotonummer NL-HlmNHA_Hrlm_02236).  

 

 
Figuur 47: Bomschade in de Fordgarage (Bron: Beeldbank NHA, NL-HlmNHA_Hrlm_01947). 
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Figuur 48: Bominslag Lange Molenstraat 42A Rood (Bron: Beeldbank NHA, fotonummer NL-HlmNHA_54008084_01). 

 

 
Figuur 49: Bominslag Parklaan 25 (Bron: Beeldbank NHA, fotonummer NL-HlmNHA_Hrlm_02162).  

 

Diverse bronnen vermelden dat het bombardement werd uitgevoerd door een Blenheim 

bommenwerper van het 500e Squadron van de RAF, die er niet in slaagde zijn primaire doel te bereiken. 

De bemanning zou hebben gedacht vliegveld Valkenburg als alternatief doel te bombarderen, maar viel 

in werkelijkheid Haarlem aan. 
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De Operations Record Books (zie bijlage 6) van het 500e Squadron zijn geraadpleegd ter verificatie. 

Hieruit blijkt dat drie Blenheim bommenwerpers door zware bewolking hun doelwit niet konden vinden. 

Eén van de vliegtuigen besloot terug te keren, twee anderen besloten onafhankelijk van elkaar een 

alternatief doelwit te bombarderen. Toen één van de bemanningen een cirkel van rood licht met een wit 

flitsend licht waarnam, dacht de bemanning vliegveld Valkenburg te zien. De bommen werden in een 

vlucht van zuid naar noord afgeworpen, waarbij inslagen ten noorden van het veld werden 

waargenomen. Volgens de ORB wierp de Blenheim tussen 22.30 en 1.15 uur Engelse tijd (in Nederland 

was het een uur later) zijn vier 250 lbs General Purpose (G.P.)5 bommen af, wat overeenkomt met de tijd 

en het aantal bommen die in het geraadpleegde bronnenmateriaal wordt vermeld. 

 

 
Figuur 50: Uitsnede uit de ORB van 500 squadron (Bron: TNA, AIR 27/1942).  

 

Uit het geraadpleegde bronnenmateriaal wordt geconcludeerd dat de Blenheim, beladen met vier 

bommen van het kaliber van 250 lbs, het bombardement van 13 oktober 1941 op Haarlem heeft 

uitgevoerd. Het aantal bommen dat is gedetoneerd, komt overeen met het aantal afgeworpen bommen. 

Om deze reden wordt niet verwacht blindgangers van afwerpmunitie in het onderzoeksgebied aan te 

treffen. Er wordt dan ook geen NGE-Risicogebied afgebakend. 

 

Conclusie 

Naar aanleiding van het bombardement op Haarlem op 13 oktober 1941 wordt geen NGE-Risicogebied 

afgebakend. 

 

4.3  BOMBARDEMENTEN OP DE FABRIEKEN, 1942 

Het jaar 1942 kan worden gekarakteriseerd als het jaar van de fabrieksbombardementen. De gasfabriek 

was hierbij het primaire slachtoffer. Deze fabriek werd zowel beschoten als meermaals gebombardeerd. 

Per abuis werden echter ook de fabrieken van Droste en Figee getroffen. Deze aanvallen in 1942 op de 

Haarlemse fabrieken worden in deze paragraaf beoordeeld en geëvalueerd. 

 

4.3.1 Beschieting van de Gasfabriek, 12 mei 1942 

In het boek Zonder Waarschuwing (zie bijlage 3: MAA pp. 71-73, ZWA 1 p. 357) wordt een beschieting 

op de gashouder van Haarlem omschreven. Een vliegtuig vloog vanuit zuidelijke richting over Haarlem 

en vuurde met boordwapens op de gashouder, die hierdoor vlam vatte en volledig afbrandde. Ook een 

schip in het Noorder Buiten Spaarne ter hoogte van de Florisstraat werd doorzeefd met 20 mm granaten 

en inslagen van boordmitrailleurs. In de muur van het hoekhuis aan de Florisstraat werden eveneens 

inslagen aangetroffen. De schade is weergegeven in de onderstaande afbeeldingen, afkomstig uit het 

Nationaal Archief. 

 

                                                      
5 General Purpose bommen waren brisantbommen voor algemeen gebruik. 
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Figuur 51: Afgebrande gashouders (Bron: Beeldbank NHA, fotonr. NL-HlmNHA_54008087_01) 

 

 
Figuur 52: Kogel- en granaatinslagen op het schip op het Spaarne (Bron: Beeldbank NHA, fotonr. NL-

HlmNHA_Hrlm_20870). 
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Figuur 53: Kogel- en granaatinslagen in het hoekhuis Floresstraat-Spaarndamseweg (Bron: Beeldbank NHA, fotonr. 

NL-HlmNHA_Hrlm_20871). 

 

De informatie uit Zonder Waarschuwing wordt bevestigd in archiefstukken uit het archief van de 

Haarlemse luchtbeschermingsdienst en gegevens afkomstig uit het NIMH (zie bijlage 4: NHA, Toegang 

1539 en NIMH, Collectie 400). In Zonder Waarschuwing wordt vermeld dat de beschieting werd 

uitgevoerd door een Britse Hurricane jachtbommenwerper van 253 Squadron van Fighter Command, die 

een patrouille langs de Britse kust als missie had. De piloot vond dit echter niet spannend genoeg, en 

besloot op eigen houtje richting Nederland te vliegen en doelen aan te vallen. Deze informatie wordt 

bevestigd in de ORB van het desbetreffende squadron (zie bijlage 6). In Figuur 54 is een uitsnede van de 

desbetreffende ORB weergegeven. 

 

 
Figuur 54: Uitsnede van de ORB van het 253e squadron (Bron: TNA, AIR 27/1511). 

 

Uit het geraadpleegde bronnenmateriaal blijkt dat twee gashouders, een binnenvaartschip en een 

woning op de hoek Spaarndamsestraat – Floresstraat zijn getroffen. Deze locaties zijn weergegeven in 

Figuur 55. 
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Figuur 55: Getroffen locaties op de geallieerde stafkaart. 

 

Hawker Hurricane jachtvliegtuigen beschikten over boordkanonnen van het kaliber 20 mm en 

boordmitrailleurs van het kaliber .303. De verschoten kogels uit boordmitrailleurs bevatten geen 

explosieve inhoud, en vormen geen risico. Achtergebleven blindgangers van 20 mm granaten vormen 

echter wel een risico. Om die reden wordt naar aanleiding van mogelijk achtergebleven 20 mm granaten 

een tweetal NGE-Risicogebieden afgebakend. Voor een beschieting met boordwapens zijn geen 

richtlijnen opgenomen in het WSCS-OCE. Om die reden wordt situationeel een NGE-Risicogebied 

afgebakend. 

 

Omdat de vliegrichting van de Hurricane tijdens de aanval bekend was, wordt rond de getroffen locaties 

een NGE-Risicogebied afgebakend van 50 meter aan weerszijden en 100 meter aan de voor en 

achterzijde van de getroffen doelen afgebakend, in de lengte van de vliegrichting.6 De NGE-

Risicogebieden zijn weergegeven in Figuur 56. 

 

                                                      
6 Aanvallen met boordwapens worden nader toegelicht in paragraaf 3.3.2. 
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Figuur 56: NGE-Risicogebieden geschutmunitie 20 mm. 

 

Conclusie 

Naar aanleiding van de aanval op de gashouders en het binnenvaartschip worden twee NGE-

Risicogebieden afgebakend, waarbinnen mogelijk NGE van 20 mm geschutmunitie is achtergebleven. 

 

4.3.2 Aanval op de Gasfabriek, 22 september 1942 

Op 22 september 1942 werden Britse Mosquito-bommenwerpers van 105 Squadron uitgestuurd voor 

een aanval op de hoogovens van IJmuiden. In de ochtend werden drie Mosquito’s uitgestuurd, evenals 

drie in de middag. Om 10.16 uur stegen de eerste drie Mosquito’s op. Van deze Mosquito’s 

bombardeerden er twee per abuis Haarlem, terwijl alleen de derde Mosquito IJmuiden aanviel. De 

aanval werd vanaf een hoogte van dertig meter uitgevoerd. De tweede aanval op IJmuiden vond ’s 

middags plaats. Bij deze aanval wisten de drie Mosquito’s allemaal IJmuiden te treffen. Dit blijkt uit de 

geraadpleegde literatuur (zie bijlage 3: MAA pp. 74-76 en ZWA 1, p. 407 en HUU, p. 215). 

 

Deze informatie komt ook naar voren in archiefstukken van de Haarlemse luchtbeschermingsdienst en 

van de Duitse autoriteiten in Nederland (zie bijlage 4: NHA, Toegang 1539 en NIMH, Collectie 400). De 

bommen vielen op het terrein van de Gasfabriek en van de Centrale Werkplaats. Dit archief meldt echter 

een aanval door drie vliegtuigen. Dit is niet verwonderlijk, aangezien de drie vliegtuigen in één groep 

over Haarlem vlogen. Er wordt in dit rapport geen exact aantal afgeworpen bommen gemeld. Wel werd 

melding gemaakt van een drietal blindgangers. Deze drie blindgangers staan ook op de bommenkaart 

weergegeven, evenals een drietal gedetoneerde brisantbommen. De locaties op de bommenkaart 

komen overeen met de genoemde locaties in het gemeentearchief. 
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Figuur 57: Bominslagen van 22 september 1942 op de bommenkaart (Bron: Beeldbank NHA). 

 

In de Operations Record Books (zie bijlage 6) wordt ook vermeld dat twee Mosquito’s Haarlem per abuis 

aanvielen. De twee Mosquito’s wierpen in totaal acht bommen van 500 lbs G.P. af. Een uitsnede van de 

ORB is weergegeven in Figuur 58. 

 

 
Figuur 58: Uitsnede van de ORB van 22 september 1942 (Bron: TNA, AIR 24/247). 

 

Ook de ORB van het 105e Squadron meldt de aanval op Haarlem: 

 

 
Figuur 59: Uitsnede van de ORB van het 105e Squadron (Bron: TNA, AIR 27/826). 

 

Ook uit de laadlijst van de vliegtuigen blijkt dat de toestellen beladen waren met ieder vier bommen van 

500 lbs, met een tijdvertraging van 11 seconden. Geconcludeerd wordt dat de vliegtuigen in totaal acht 

bommen afwierpen. 

 

In het geraadpleegde archiefmateriaal en de literatuur komt het aantal inslagen niet naar voren, hoewel 

de bommenkaart hier accuraat lijkt met betrekking tot de locaties waar bommen insloegen. Op de 

bommenkaart worden slechts zes inslagen weergegeven, geconcentreerd op twee locaties: de 

Gasfabriek en de Centrale Werkplaats. Op beide locaties worden drie inslagen weergegeven. Van twee 

vliegtuigbommen is dus niet bekend waar deze zijn neergekomen en/of deze zijn gedetoneerd. 
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Naar aanleiding van het bombardement op 22 september 1942 wordt een NGE-Risicogebied 

afgebakend, waarbinnen mogelijk blindgangers van 500 lbs vliegtuigbommen zijn achtergebleven. 

Omdat het bombardement van zeer geringe hoogte is uitgevoerd, wordt geconcludeerd dat de 

bommen op korte afstand van elkaar zijn neergekomen. Dit komt overeen met de locaties van de 

bommen op de bommenkaart. De maximale afstand tussen twee inslagen is op de bommenkaart ca. 100 

meter.  

 

Het NGE-Risicogebied wordt situationeel afgebakend op basis van de informatie uit het 

bronnenmateriaal. Het WSCS-OCE biedt immers geen richtlijnen voor het afbakenen van dit 

bombardement. De 100 meter afstand van de bommenkaart wordt als uitgangspunt genomen voor de 

afbakening. Aan deze 100 meter wordt een buffer ter ondervanging van de tweevoudige cartografische 

afwijking van dertig meter toegevoegd. Deze afwijking is veroorzaakt door het gegeven dat de kaart in 

de oorlog met de hand is vervaardigd. Daarnaast is deze kaart ingepast in het geografisch 

informatiesysteen (GIS), waarbij ook een afwijking kan optreden. Tot slot wordt een buffer van twintig 

meter toegevoegd ter ondervanging van de ondergrondse horizontale verplaatsing van het NGE. Er 

wordt een NGE-Risicogebied afgebakend van 150 meter rond de bekende bominslagen. Het NGE-

Risicogebied is weergegeven in Figuur 60. 

 

 
Figuur 60: NGE-Risicogebied naar aanleiding van het bombardement op 22 september 1942. 

 

Conclusie 

Naar aanleiding van de aanval op 22 september 1942 wordt een NGE-Risicogebied afgebakend, 

waarbinnen NGE van afwerpmunitie van het kaliber 500 lbs G.P. kunnen zijn achtergebleven. 

 

4.3.3 Aanval op de Gasfabriek, 27 oktober 1942 

Een maand later, op 27 oktober 1942, werd de gasfabriek nogmaals per abuis aangevallen. Een 

Mosquito-bommenwerper van het 105e Squadron, gevlogen door pilot officer Bill Blessing, dacht de 

gasfabriek van IJmuiden te hebben aangevallen. In werkelijkheid bombardeerde hij de gashouder van 

Haarlem met vier bommen van 500 lbs. Eén bom trof de portiersloge van de gasfabriek, waardoor grote 

schade ontstond aan de gasfabriek. Twee bommen troffen de panden Harmenjansstraat 19 en 49. De 
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vierde bom schoot door het dak van de machinefabriek ‘Figee’. Dit blijkt uit de geraadpleegde literatuur 

(zie bijlage 3: MAA pp. 77-78, ZWA 1, p. 416).  

 

Ook in het archief van de Luchtbeschermingsdienst van Haarlem worden vier bominslagen vermeld (zie 

bijlage 4: NHA, Toegang 1539). De bommen waren door één of meer Engelse vliegtuigen afgeworpen 

om 18.55 uur. Een uitsnede van het archiefstuk is weergegeven in Figuur 61. 

 

 
Figuur 61: Uitsnede proces-verbaal van de Haarlemse luchtbeschermingsdienst (Bron: NHA, Toegang 1539) 

 

Op de bommenkaart worden deze bominslagen ook vermeld, op de locaties die worden vermeld in het 

overige geraadpleegde bronnenmateriaal. De bommen staan als gedetoneerd aangegeven. In de 

onderstaande figuur zijn de bominslagen van 27 oktober 1942 op de bommenkaart met rood omcirkeld. 

 

 
Figuur 62: Bominslagen van 27 oktober 1942 op de bommenkaart (Bron: Beeldbank NHA). 

 

Ook uit de ORB’s blijkt dat er een gashouder werd aangevallen door een Mosquito van 105 Squadron 

(zie bijlage 6). Zoals reeds vermeld in de literatuur blijkt ook uit de ORB dat de piloot dacht IJmuiden 

aan te vallen. Uit de laadlijst blijkt dat het vliegtuig in kwestie vier bommen van 500 lbs met een 

vertraging van 11 seconden vervoerde.  

 

 
Figuur 63: Uitsnede van de ORB van 105 squadron (Bron: TNA, AIR 27/826). 
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Het geraadpleegde bronnenmateriaal duidt op vier afgeworpen bommen van het kaliber 500 lbs, die 

allemaal gedetoneerd zijn. Om deze reden wordt naar aanleiding van de aanval op 27 oktober 1942 

geen NGE-Risicogebied afgebakend. 

 

Conclusie 

Naar aanleiding van het bombardement op 27 oktober 1942 wordt geen NGE-Risicogebied afgebakend. 

 

4.3.4 Bombardement op Droste en Figee, 8 december 1942 

Op 8 december 1942 werd een Mosquito lichte bommenwerper uitgestuurd voor een aanval op de 

hoogovens in IJmuiden. Om 12.43 uur bombardeerde het vliegtuig het doel vanaf een hoogte van dertig 

meter. Door een navigatiefout bleek het echter niet het correcte doel te zijn: de Droste chocoladefabriek 

en de Figee machinefabriek in Haarlem werden getroffen. Drie bommen detoneerden en veroorzaakten 

grote schade. Omdat men dacht dat ook in het Spaarne bommen waren gevallen, werd het Spaarne 

enige tijd voor scheepvaartverkeer gesloten. Er werd echter niets gevonden. Dit blijkt uit de 

geraadpleegde literatuur (zie bijlage 3: MAA, pp. 80-82, TEM, p. 156 en ZWA 1, p.440). 

 

Ook in archiefstukken van de luchtbeschermingsdienst wordt het bombardement vermeld (NHA, 

Toegang 1539). In het archief van de luchtbeschermingsdienst staat beschreven dat drie Engelse 

vliegtuigen om 12.44 uur bommen afwierpen op de fabrieken van Droste en Figee. In de fabriek van 

Droste sloeg een bom door drie verdiepingen heen en veroorzaakte bij detonatie grote schade. Bij de 

firma Figee vielen twee bommen, waarvan één op het kantoorgebouw en één op een stuk weiland in de 

nabijheid. De luchtbeschermingsdienst ontving kort na het bombardement tevens een melding dat vier 

bommen in het Spaarne zouden zijn gevallen. De inslaglocaties zoals vermeld door de 

luchtbeschermingsdienst zijn op de Haarlemse bommenkaart aangegeven met de nummers 87 tot en 

met 93 (zie onderstaande figuur). De bommen in het Spaarne zijn als blindgangers (gele cirkels zonder 

streepjes) op de bommenkaart genoteerd. 

 

 
Figuur 64: Bominslagen op 8 december 1942 op de Haarlemse bommenkaart (rood omcirkeld, Bron: Beeldbank 

NHA). 
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Het bombardement komt tevens naar voren in het archief van Droste's Cacao- en Chocoladefabrieken 

(zie bijlage 4: NHA, Toegang 1353, inventaris 325). In dit archief is een ooggetuigenverslag opgenomen 

van het bombardement, opgesteld in 1989. Uit het ooggetuigenverslag bleek dat de fabriek van Droste 

door één bom werd getroffen, terwijl de overige bommen in het water en op de fabriek van Figee 

neerkwamen. In het ooggetuigenverslag wordt tevens vermeld dat er na de oorlog door duikers in het 

Spaarne is gezocht naar blindgangers. Deze werden echter niet gevonden. Een uitsnede van het 

ooggetuigenverslag is opgenomen in onderstaande figuur. 

 

 
Figuur 65: Uitsnede van het ooggetuigenverslag (Bron: NHA, Toegang 1353, inventaris 325). 

 

Ook in de ORB’s van de Engelse luchtmacht wordt het bombardement vermeld. Uit deze 

bombardementsgegevens (zie bijlage 6) blijkt dat een Mosquito bommenwerper van het 105e Squadron 

per abuis een kleine fabriek in Haarlem aanviel met vier bommen van het kaliber 500 lbs met een 

vertraagde ontsteker. De tijd zoals vermeld in de ORB (12.43 uur) komt vrijwel exact overeen met het 

vermelde tijdstip in het archief van de luchtbeschermingsdienst. Uit de ORB’s blijkt dat slechts één 

bommenwerper de aanval uitvoerde. Een uitsnede van de ORB is in onderstaande figuur weergegeven. 

 

 
Figuur 66: Uitsnede van de ORB in kwestie (Bron: TNA, AIR 27/826).  

 

Een bombardementsanalyse van de luchtaanval op Haarlem is aangetroffen in de National Archives and 

Record Administration in Washington D.C. (zie bijlage 7). Uit deze analyse blijkt ook dat het ging om vier 

afgeworpen bommen van 500 lbs door één enkele Mosquito jachtbommenwerper. Bij de 

bombardementsanalyse is een zogenaamde Strike Photo gevoegd, genomen van geringe hoogte door 

het aanvallende vliegtuig. Hierop is een bominslag in de fabriek van Droste zichtbaar. De foto en de 

analyse zijn weergegeven in Figuur 67 en Figuur 68. 

 

 
Figuur 67: Bombardementsanalyse door de Britse inlichtingendienst (Bron: NARA, RG243).  
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Figuur 68: Bominslag op de Drostefabriek, 8 december 1942, aangegeven met de letter ‘A’  

(bron: NARA, RG243). 

 

In het geraadpleegde bronnenmateriaal wordt vermeld dat het om één Mosquito bommenwerper ging, 

die vier bommen van het kaliber 500 lbs afwierp. Het archief van de luchtbeschermingsdienst is een 

uitzondering, aangezien hierin wordt vermeld dat het om drie vliegtuigen ging. In het archief van de 

luchtbeschermingsdienst en op de bommenkaart staan daarnaast zeven bominslagen vermeld, waarvan 

vier in het Spaarne. De Mosquito bommenwerper was slechts met vier bommen bewapend, waardoor 

zeven bominslagen niet mogelijk zijn. De luchtbeschermingsdienst was zelf geen getuige van de vier 

inslagen in het Spaarne, maar ontving hier een melding van. Onderzoek door duikers na de oorlog 

leverde geen bewijs over de vier bommen in het Spaarne. Geconcludeerd wordt dat de vier bommen in 

het Spaarne in werkelijkheid nooit zijn neergekomen. 

 

De drie detonaties op de fabrieken van Droste en van Figee kunnen wel worden bevestigd aan de hand 

van het beschikbare feitelijke bronnenmateriaal. Hieruit wordt geconcludeerd dat van één bom 

onbekend is of deze is gedetoneerd. Het inslagpatroon van de drie gedetoneerde bommen zoals 

weergegeven op de bommenkaart in combinatie met de foto genomen vanuit het vliegtuig (zie Figuur 
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68) wijst uit dat het vliegtuig van zuidwestelijke naar noordoostelijke richting vloog. De vliegrichting en 

de drie geverifieerde detonaties zijn weergegeven in Figuur 69. 

 

 
Figuur 69: De vliegrichting van de Mosquito jachtbommenwerper (blauwe pijl). 

 

Uit het geraadpleegde bronnenmateriaal komen slechts drie gedetoneerde brisantbommen naar voren, 

terwijl in werkelijkheid vier bommen zijn afgeworpen. Deze constatering is aanleiding voor het 

afbakenen van een NGE-Risicogebied, waarbinnen mogelijk een blindganger van een brisantbom van 

het kaliber 500 lbs aanwezig kan zijn. Het WSCS-OCE biedt geen richtlijnen voor het afbakenen van een 

NGE-Risicogebied naar aanleiding van dit bombardement. De richtlijn ‘duikbombardement op zgn. Pin 

Point Target’ kan niet worden toegepast, omdat het geen duikbombardement betrof. Krateranalyse is 

niet mogelijk. De eerst beschikbare luchtfoto van na het bombardement (d.d. 20 december 1942) is 

geraadpleegd, maar deze dekt het gebied slechts gedeeltelijk. Een volledig dekkende luchtfoto van deze 

datum is niet aangetroffen. Daarnaast is de foto van matige kwaliteit. Het gegeven dat het gebied 

bebouwd was, maakt krateranalyse verder onmogelijk. Een uitsnede van de luchtfoto is weergegeven in 

onderstaande figuur. 
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Figuur 70: Luchtfoto d.d. 20 december 1942 met detailuitsnede. De locatie van de twee noordelijke bommen 

worden niet gedekt door de luchtfoto.  

 

De bekende bominslagen en de uit de Strike Photo gebleken vliegrichting van de Mosquito worden als 

basis genomen voor het afbakenen van een NGE-Risicogebied. Over de lengte van de vliegrichting 

wordt een NGE-Risicogebied afgebakend met een breedte van dertig meter en een lengte van 200 

meter aan de uiteinden. Deze 200 meter wordt gemotiveerd aan de hand van de gemiddelde afstand 

tussen de drie bekende inslagen. Aan deze dertig meter wordt een buffer ter ondervanging van de 

tweevoudige cartografische afwijking van dertig meter toegevoegd. Deze afwijking is veroorzaakt door 

het gegeven dat de kaart in de oorlog met de hand is vervaardigd. Daarnaast is deze kaart ingepast in 

het Geografisch Informatiesysteem (GIS), waarbij ook een afwijking kan optreden. Tot slot wordt een 

buffer van 20 meter toegevoegd ter ondervanging van de ondergrondse horizontale verplaatsing van 

het NGE. Het NGE-Risicogebied is weergegeven in Figuur 71. 
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Figuur 71: NGE-Risicogebied bombardement 8 december 1942. 

 

Conclusie 

Naar aanleiding van het bombardement van 8 december 1942 wordt een NGE-Risicogebied afgebakend, 

waarbinnen een blindganger van het kaliber 500 lbs G.P. in de (water)bodem kan zijn achtergebleven. 

 

4.4  BESCHIETINGEN EN EEN RAMPZALIG BOMBARDEMENT, 1943 

In 1943 vonden twee beschietingen plaats, waarbij schepen en het marinehospitaal in Overveen het 

doelwit waren. De gebeurtenis in april was meer in het oog springend: een zwaar bombardement op de 

Centrale Werkplaats miste het doel volledig. Tientallen mensen vonden de dood, tientallen anderen 

raakten gewond. De schade was aanzienlijk. De gebeurtenissen in het jaar 1943 worden in deze 

paragraaf beoordeeld en geëvalueerd. 

 

4.4.1 Beschieting op de scheepswerf bij Spaarndam, 10 april 1943 

Op 10 april 1943 om 11.05 uur schoten Engelse vliegtuigen op een scheepswerf nabij Spaarnbij, gelegen 

buiten de gemeente Haarlem. In de gemeente Haarlem werd geen schade gerapporteerd. Dit blijkt uit 

archiefstukken van de Haarlemse luchtbeschermingsdienst (zie bijlage 4: NHA, Toegang 1539). In het 

boek En nooit was het stil (zie bijlage 3: ZWA 1, p. 489) wordt omschreven dat de beschieting werd 

uitgevoerd door Britse Typhoon jachtbommenwerpers van 56 Squadron. De beschoten scheepswerf was 

de Scheepswerf Stapel N.V., net ten oosten van de gemeentegrens van Haarlem. Deze scheepswerf werd 

in 1996 gesloten.  
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Figuur 72: Scheepswerf Stapel N.V. op de geallieerde stafkaart. 

 

Uit de ORB’s van 56 Squadron (zie bijlage 6) blijkt dat deze vliegtuigen een Rhubarb uitvoerden. Bij dit 

type missie vlogen Britse vliegtuigen op geringe hoogte over bezet gebied om zo veel mogelijk doelen 

te treffen. De Typhoons vlogen bij Noordwijk Nederland binnen, vlogen een rondje rond Leiden en 

gingen vervolgens noordwaarts over Haarlem. Tijdens deze operatie beschoten de Typhoons 3 treinen, 

een loods, een sleepboot, zeven duwbakken en een vissersboot. 

 

Het rapport van de luchtbeschermingsdienst meldt dat er geen schade in de gemeente Haarlem werd 

veroorzaakt. Daarnaast lag het doelwit buiten de gemeente Haarlem. Om deze redenen wordt naar 

aanleiding van deze beschieting geen NGE-Risicogebied afgebakend. 

 

Conclusie 

Naar aanleiding van de beschieting van de scheepswerf op 10 april 1943 wordt geen NGE-Risicogebied 

afgebakend.  

 

4.4.2 Bombardement op de Amsterdamse Buurt, 16 april 1943 

Op 16 april 1943 werden twaalf Lockheed Ventura-bommenwerpers van 487 Squadron uitgestuurd voor 

een bombardement op de Centrale Werkplaats van de Nederlandse Spoorwegen in Haarlem. 

Verkenningsvliegtuigen hadden eerder die dag al de weersomstandigheden verkend en de windrichting 

gemeten, zodat de bommenrichters hiermee rekening konden houden bij het instellen van hun 

bomvizieren. Met enkele uren vertraging stegen de Lockheed Ventura-bommenwerpers om 18.25 uur 

op. De totale bommenlast bedroeg 27 bommen van 500 lbs, 42 van 250 lbs en 112 brandbommen van 

30 lbs. Tegen 19.30 uur zetten de Ventura’s de bomb run in van noordwest-zuidoostelijke richting. 

Tijdens deze bomb run verloor één bommenwerper vroegtijdig een container met brandbommen. De 

overige bommen werden om 19.28 uur afgeworpen op het doel. 

 

In de uren vertraging die de toestellen op hadden gelopen, bleek de windrichting te zijn veranderd. De 

bomvizieren waren hier niet op ingesteld. De gevolgen waren fataal. De volledige bommenlast miste de 

Centrale Werkplaats en kwam neer op de Amsterdamse Buurt. De vroegtijdig afgeworpen container met 

brandbommen trok een spoor van vernieling in het stadscentrum. De bommen op de Amsterdamse 
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Buurt verwoesten een groot deel van de wijk, waardoor tientallen huizen werden verwoest of 

beschadigd. 85 burgers vonden de dood en 160 raakten gewond. Dit blijkt uit de geraadpleegde 

literatuur (zie bijlage 3: MAA pp. 90-98, ZWA 1 p. 491, TEM p. 156, HUU P.p. 249, MID p. 377 en NIJ p. 

190). De Beeldbank van het Noord-Hollands Archief beschikt over een uitgebreide collectie foto’s van na 

het bombardement. Enkele foto’s zijn in onderstaande figuren weergegeven. 

 

 
Figuur 73: Verwoesting in de Amsterdamse Buurt (Bron: Beeldbank NHA, fotonr. NL-HlmNHA_54047389_01). 

 

 
Figuur 74: Teding van Berkhoutstraat na het bombardement (Bron: Beeldbank NHA, fotonr. NL-

HlmNHA_Hrlm_17688). 
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Figuur 75: Verwoesting in de Amsterdamse Buurt (Bron: Beeldbank NHA, fotonr. NL-HlmNHA_Hrlm_17711). 

 

In het archief van de Haarlemse Luchtbeschermingdienst (zie bijlage 4: NHA, Toegang 1539) zijn 

rapporten opgenomen van tijdens en kort na de aanval. Uit deze rapporten komt de schade die het 

bombardement veroorzaakte naar voren. Ook blijkt dat actief naar blindgangers werd gezocht. Deze 

blindgangers werden dan ook gevonden. In Da Costastraat 12 lag een onontplofte brandbom, die door 

het dak van een schuur was geslagen en in de vloer klem zat. In het perceel Teding van Berkhoutstraat 

15 was een onontplofte lichte brisantbom in de tuin neergekomen. Deze was zo diep in de bodem 

gedrongen, dat deze in het grondwater lag. Op aandringen van een Duitse luitenant lieten ze deze 

liggen, omdat deze geen gevaar kon vormen. In 1998 werden de woningen gesloopt. De Explosieven 

Opruimingsdienst (EOD) heeft kort daarop een onderzoek uitgevoerd en geconcludeerd dat er 

inderdaad mogelijk sprake was van een blindganger (zie MORA 19980772, bijlage 8). Uit MORA-

nummer 19991327 blijkt dat een opsporingsbedrijf hierop opsporing heeft verricht, en een blindganger 

van een 30 lbs brandbom uit de tuin van de Teding van Berkhoutstraat heeft verwijderd. 

 

 
Figuur 76: Uitsnede rapportage Luchtbeschermingsdienst (Bron: NHA, Toegang 1539).  

 

In een proces-verbaal van de Luchtbeschermingsdienst van 17 april 1943 werd de stand van zaken 

opgemaakt. Acht 30 lbs brandbommen waren neergekomen in het centrum. Deze waren afkomstig van 

het vliegtuig dat per abuis een container met acht brandbommen vroegtijdig afwierp. 
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Figuur 77: Uitsnede proces-verbaal van 17 april 1943 (Bron: NHA, toegang 1539).  

 

Kort daarop vielen de bommen op de Amsterdamse Buurt. Volgens het proces-verbaal vielen de 

bommen in vijftien verschillende straten: 

 

 
Figuur 78: Uitsnede proces-verbaal van 17 april 1943 (Bron: NHA, toegang 1539).  
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Ook werden de tot dan toe gevonden blindgangers opgesomd:  

 

 
Figuur 79: Uitsnede proces-verbaal van 17 april 1943 (Bron: NHA, toegang 1539).  

 

Hier bleef het echter niet bij. Op zondag 18 april 1943 werd een blindganger van een brandbom 

verwijderd uit het perceel da Costastraat 37. Maandag 19 april werd een blindganger van een brandbom 

verwijderd uit Nagtzaamstraat 22. Diezelfde dag werd ook een blindganger van een brandbom 

verwijderd uit perceel 2e Zuidpolderstraat 36. Op de 19e kwamen nog altijd meldingen binnen van 

blindgangers, waaronder een blindganger van een brisantbom in het perceel Teding van Berkhoutstraat 

4. Uiteindelijk werden 29 brandbommen en elf brisantbommen als blindganger aangetroffen. De 

brandbommen werden vervoerd naar het terrein van de gemeentereiniging en aldaar vernietigd en 

begraven. De blindgangers van brisantbommen werden echter niet meer als een gevaar beschouwd; zij 

lagen immers te diep in de grond. De locaties van de blindgangers waren doorgegeven aan het bureau 

van Bouw- en Woningtoezicht.7 De elf blindgangers bleven derhalve liggen. In het archiefstuk werd 

geconcludeerd dat in totaal 71 brisantbommen en 64 brandbommen waren afgeworpen. 

 

 
Figuur 80 : Uitsnede proces-verbaal van 17 april 1943 (Bron: NHA, toegang 1539).  

 

Deze informatie komt niet overeen met de informatie op de Haarlemse bommenkaart. Op de 

bommenkaart worden tien brandbommen in de binnenstad vermeld en 63 inslagen van brandbommen 

in de Amsterdamse Buurt. Daarnaast worden 71 inslagen van brisantbommen vermeld, waarvan er 27 

zijn genoteerd als blindgangers. 44 brisantbommen zouden wel zijn gedetoneerd. Een uitsnede van de 

bommenkaart met de Amsterdamse Buurt en een uitsnede van de legenda zijn weergegeven in Figuur 

81, Figuur 82 en Figuur 83. 

 

                                                      
7 Pogingen om deze informatie in het archief van het bureau Bouw- en Woningtoezicht (NHA, toegang 1488: Dienst Bouw- en Woningtoezicht, 1902-2005) te traceren, heeft 

niets opgeleverd. 
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Figuur 81: Uitsnede van de Haarlemse bommenkaart (Bron: Beeldbank NHA). 

 

 
Figuur 82: Amsterdamse Buurt op de Haarlemse bommenkaart (Bron: Beeldbank NHA). 
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Figuur 83: Uitsnede legenda van de Haarlemse bommenkaart (Bron: Beeldbank NHA). 

 

De locaties van de bominslagen zoals weergegeven op de bommenkaart komen overeen met de 

informatie uit het overige geraadpleegde bronnenmateriaal. Ook uit informatie uit de Britse National 

Archives (zie bijlage 6) en een interpretatierapport uit Amerikaanse National Archives and Record 

Administration (zie bijlage 7) blijkt dat het bombardement niet de werkplaats, maar een woonwijk ten 

zuiden van het beoogde doel trof. Ook hadden de luchtfotoanalisten gezien dat enkele brandbommen 

in het water vielen. 

 

 
Figuur 84: Luchtfoto-interpretatie van het bombardement van 16 april 1943 (Bron: NARA, RG 243). 

 

De luchtfoto die is gebruikt voor het verrichten van deze analyse, is ingepast in GIS en weergegeven in 

Figuur 85. 
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Figuur 85: Strike Photo van het bombardement van 16 april 1943 (Bron: TNA, AIR 34/363). 

 

De Strike Photo bevestigt de informatie afkomstig uit het gemeentearchief en de bommenkaart. De 

bommen vielen geconcentreerd op de Amsterdamse Buurt. Er is geen sprake van bommen die ver 

buiten de Amsterdamse Buurt vielen, op de brandbommen in de binnenstad na.  

 

Geconcludeerd wordt dat 27 bommen van 500 lbs M.C.8, 42 bommen van 250 lbs G.P. en 102 of 104 

brandbommen van het kaliber 30 lbs zijn neergekomen in de Amsterdamse Buurt. Hierbij worden de 

gegevens van de geallieerde luchtmacht (Operations Record Books, bijlage 6, en de luchtfoto 

interpretaties zie bijlage 7) als leidend beschouwd. In deze archieven werd immers minutieus 

bijgehouden hoeveel bommen de bommenwerpers meevoerden. Acht van de brandbommen werden 

voortijdig afgeworpen en kwamen in de binnenstad neer. Hierbij worden de gegevens van de 

luchtbeschermingsdienst als leidend beschouwd, aangezien de containers acht brandbommen konden 

bevatten.  

 

Er was sprake van meerdere blindgangers. De bronnen maken melding van tussen elf en 27 

blindgangers van brisantbommen. Deze zijn als blindganger in de grond aanwezig gebleven, omdat 

deze zo diep lagen, dat deze geen gevaar zouden vormen. Dit blijkt uit het geraadpleegde 

archiefmateriaal. In de geraadpleegde bronnen is geen informatie aangetroffen over het ruimen van 

blindgangers van brisantbommen. Uit het bronnenmateriaal blijkt dat uitsluitend de brandbommen zijn 

opgeruimd. Het is echter niet bekend of alle brandbommen zijn geruimd. Aangezien in 1999 nog een 30 

lbs brandbom uit de bodem werd verwijderd, wordt niet uitgesloten dat er nog meer blindgangers van 

30 lbs brandbommen in de bodem aanwezig zijn. Uit de informatie van de Strike Photo, het 

archiefmateriaal en de bommenkaart wordt geconcludeerd dat op enkele brandbommen na alle 

bominslagen plaatsvonden binnen de contouren die zijn aangegeven in Figuur 86. 

 

                                                      
8 M.C. (Medium Capacity) waren bommen met een relatief grotere explosieve inhoud ten opzichte van de 

metaalmassa dan de G.P. bommen.  
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Figuur 86: Gebied van de Amsterdamse Buurt waarbinnen de bommen vielen. 

 

Naar aanleiding van de brandbommen die in de binnenstad vielen, wordt geen NGE-Risicogebied 

afgebakend. De acht bommen die zijn neergekomen buiten de Amsterdamse Buurt, zijn volgens de 

archiefstukken allemaal geruimd. 

 

In het geraadpleegde bronnenmateriaal zijn echter wel sterke aanknopingspunten voor het afbakenen 

van een NGE-Risicogebied ter plaatse van de Amsterdamse Buurt. Krateranalyse naar aanleiding van dit 

bombardement is niet mogelijk, omdat het bebouwd gebied betreft. Het NGE-Risicogebied wordt om 

deze reden situationeel afgebakend, op basis van de in Figuur 86 weergegeven contouren waarbinnen 

de bommen neerkwamen. Om deze contouren wordt een straal van 50 meter afgebakend als NGE-

Risicogebied, waarbinnen mogelijk tussen elf en 27 blindgangers van 250 en/of 500 lbs brisantbommen 

en een onbekend aantal 30 lbs brandbommen in de bodem aanwezig kunnen zijn. Deze straal van 50 

meter is gebaseerd op een expert judgement. 

Aan deze straal van 50 meter wordt een buffer van 20 meter toegevoegd ter ondervanging van de 

ondergrondse horizontale verplaatsing van een blindganger. Een buffer ter ondervanging van de 

cartografische onnauwkeurigheid is niet nodig, aangezien de contouren van het bombardement zijn 

ingetekend op hedendaags kaartmateriaal op basis van drie verschillende bronnen en zodoende 

nauwkeurig is. De totale straal rond de contouren bedraagt derhalve zeventig meter. Het NGE-

Risicogebied is weergegeven in Figuur 87. 
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Figuur 87: NGE-Risicogebied naar aanleiding van het bombardement op 16 april 1943. 

 

Conclusie 

Naar aanleiding van het bombardement op 16 april 1943 wordt een NGE-Risicogebied afgebakend, 

waarbinnen blindgangers van de kalibers 30, 250 G.P. en/of 500 lbs M.C. in de bodem aanwezig kunnen 

zijn. 

 

4.4.3 Beschieting bij de Zijlweg, 29 juni 1943 

Op 29 juni 1943 omstreeks 20.30 uur vlogen twee vliegtuigen van westelijke naar oostelijke richting over 

Haarlem en schoten met boordwapens op doelen op de grond. Enkele minuten later keerden de 

toestellen om en vlogen nogmaals over Haarlem, waarbij wederom werd geschoten. Het 

luchtdoelgeschut en de luchtdoelmitrailleurs schoten tevergeefs op de vliegtuigen. Aan het pand Zijlweg 

267 ontstond schade door de boordwapens van de vliegtuigen. Dit blijkt uit het een proces-verbaal, 

afkomstig uit het archief van de Haarlemse luchtbeschermingsdienst (zie bijlage 4: NHA, Toegang 1539). 

 

 
Figuur 88: Uitsnede van het proces-verbaal van de Haarlemse luchtbeschermingsdienst (Bron: NHA, toegang 1539). 

 

Informatie afkomstig uit het NIMH (zie bijlage 4: NIMH, Collectie 400) vermeldt dat ook een marine-

onderkomen bij Overveen was getroffen. Hier was verder geen schade veroorzaakt. In het boek Zonder 
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Waarschuwing (zie bijlage 3: MAA p. 175) wordt vermeld dat de beschieting werd uitgevoerd door twee 

Typhoon jachtbommenwerpers van het 195e Squadron van de Britse luchtmacht. Deze vliegtuigen 

vlogen een Rhubarb-operatie en troffen hierbij onder meer het gebouw van de marine en het 

nabijgelegen pand Zijlweg 267.  

 

Geconcludeerd wordt dat het pand van de marine het doelwit van deze beschieting was. Zijlweg 267, 

gelegen op circa 300 meter van het onderkomen, werd hierbij vermoedelijk getroffen door missers van 

het boordgeschut van de Typhoons. Het marine-onderkomen in Overveen werd na de oorlog gebruikt 

als marinehospitaal. In 1990 werd het gesloten. Het gebouw is recentelijk gesloopt om ruimte te maken 

voor nieuwbouw. De locatie is weergegeven in onderstaande figuur. 

 

 
Figuur 89: Marinecomplex Overveen nabij Zijlweg 267. 

 

Het doelwit van deze beschieting, het marine-onderkomen in Overveen, lag buiten de gemeente 

Haarlem. Geconcludeerd wordt dat de schade veroorzaakt aan Zijlweg 267 een incident betreft. Mogelijk 

betrof het een gericocheteerde (‘afgeketste’) 20 mm granaat van het boordgeschut. Er zijn geen 

aanwijzingen dat de directe omgeving van Zijlweg 267 meerdere malen is getroffen. Derhalve wordt 

naar aanleiding van deze beschieting geen NGE-Risicogebied afgebakend. 

 

Conclusie 

Naar aanleiding van de beschieting op 29 juni 1943 wordt geen NGE-Risicogebied afgebakend. 

 

4.5  AANVALLEN OP VOERTUIGEN EN EEN NOODAFWORP, 1944-1945 

De zware bombardementen op Haarlem waren in de laatste twee jaren van de oorlog ten einde. Er zou 

nog één bombardement op Haarlems grondgebied plaatsvinden, toen geallieerden vliegtuigen 

probeerden een trein met opgepakte mannen te verhinderen de stad te verlaten. Andere aanvallen 

vonden plaats in de vorm van beschietingen door jachtbommenwerpers. Treinen en vrachtwagens 

waren hierbij het doel. Ook werd een onbekend voorwerp in het IJ afgeworpen. Mogelijk betrof het een 

noodafworp. Deze gebeurtenissen in 1944 en 1945 worden in deze paragraaf beoordeeld en 

geëvalueerd. 
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4.5.1 Een voorwerp in het IJ, 21 juni 1944 

In het archief van de Haarlemse luchtbeschermingsdienst (zie bijlage 4: NHA, Toegang 1539) is een 

proces-verbaal aangetroffen van 21 juni 1944. Hierin wordt vermeld dat op die datum een Engels 

vliegtuig op geringe hoogte van westelijke naar oostelijke richting over het IJ bij Spaarndam vloog, en 

vijftig meter van de walkant een onbekend voorwerp in het water liet vallen. Hierdoor ontstond een 

grote waterzuil.  

 

 
Figuur 90: Uitsnede proces-verbaal van de Haarlemse luchtbeschermingsdienst (Bron: NHA, Toegang 1539).  

 

In het boek Zonder Waarschuwing  wordt geopperd dat het mogelijk de ball turret, de geschutskoepel 

aan de onderzijde van een vliegtuig, van een aangeschoten Amerikaanse B-24 bommenwerper was. De 

auteur vermeldt dat deze in geval van nood afgeworpen konden worden, zodat een noodlanding op de 

buik een grotere kans van slagen had. Een Amerikaans vliegtuig had de koepel afgeworpen om kort 

daarna bij Halfweg neer te storten. Een dergelijke ball turret is in Figuur 91 weergegeven.  

 

 
Figuur 91: B-24 Ball Turret (Bron: Imperial War Museum, http://media.iwm.org.uk/iwm/mediaLib//55/media-

55317/large.jpg).  
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Informatie uit het verliesregister van de Studiegroep Luchtoorlog (SGLO T3823, zie bijlage 3) bevestigt 

dat er inderdaad een B-24 van de Amerikaanse 446 Bomb Group rond die tijd neerstortte aan de 

Halfweg. In het rapport van de SGLO wordt vermeld dat het toestel over target (boven het doelwit) in de 

problemen kwam. Het toestel stortte dus op de terugweg neer en had naar alle waarschijnlijkheid de 

bommenlast al afgeworpen. Dit is echter niet met zekerheid vast te stellen. 

 

Het is niet met zekerheid vast te stellen dat het om een geschutskoepel of een ander vliegtuigonderdeel 

ging. Waarschijnlijk had de B-24 de bommenlast al afgeworpen, waardoor de kans klein is dat het 

uitgeworpen voorwerp een bom betrof. Dit is echter niet met zekerheid vast te stellen. Ook de exacte 

locatie van de afworp is niet bekend. Het kan niet worden vastgesteld of het afgeworpen voorwerp een 

geschutskoepel, een onderdeel van een vliegtuig of een andersoortig voorwerp betrof. Ook de locatie 

van het neergekomen voorwerp is niet bekend. Om deze reden wordt naar aanleiding van deze 

gebeurtenis geen NGE-Risicogebied afgebakend. 

 

Conclusie 

Naar aanleiding van het afgeworpen voorwerp in het IJ op 21 juni 1944 wordt geen NGE-Risicogebied 

afgebakend. 

 

4.5.2 Beschieting van een tram en treinen, 5 augustus 1944 

Op 5 augustus 1944 omstreeks 14.25 uur werd ten oosten van station Haarlem ter hoogte van de 

Centrale Werkplaats een trein beschoten door jachtvliegtuigen. Ook een tram van de N.Z.H.T.M. 

(trammaatschappij) op de Amsterdamsevaart ter hoogte van de Bakhuizen van der Brinkstraat was 

beschoten. Verschillende personen raakten gewond of kwamen om het leven door de mitrailleurkogels. 

Dit blijkt uit een rapport van de Haarlemse luchtbeschermingsdienst (zie bijlage 4: NHA, Toegang 1539). 

In het proces-verbaal is een chronologische opsomming van de gebeurtenissen opgenomen. Een 

uitsnede van deze chronologie is in Figuur 92 weergegeven. 

 

 
Figuur 92: Uitsnede proces-verbaal luchtbeschermingsdienst (Bron: NHA, Toegang 1539).  

 

In de geraadpleegde literatuur (zie bijlage 3: MAA pp. 145-149, ZWA 2 p. 265, HUU p. 464) wordt de 

aanval tevens vermeld, waarbij wordt beschreven hoe P-47 Thunderbolt jachtvliegtuigen van de 

Amerikaanse 361 Fighter Group de beschieting uitvoerden.  

 

P-47 Thunderbolt jachtbommenwerpers waren uitsluitend bewapend met boordmitrailleurs van het 

kaliber.50. Dit verklaart de gewonden door mitrailleurkogels, die worden vermeld in het rapport van de 

Haarlemse luchtbeschermingsdienst. Aangezien de patronen van boordmitrailleurs (klein kaliber 
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munitie) geen explosieve inhoud bevatten, wordt naar aanleiding van deze beschieting geen NGE-

Risicogebied afgebakend. 

 

Conclusie 

Naar aanleiding van de beschieting op 5 augustus 1944 wordt geen NGE-Risicogebied afgebakend. 

 

4.5.3 Beschieting op vrachtwagens, 30 september 1944 

In een proces-verbaal van de Haarlemse luchtbeschermingsdienst (zie bijlage 4: NHA, Toegang 1539) 

wordt een luchtaanval gemeld op 30 september 1944 om 12.30 uur. Twee vrachtwagens van het Duitse 

leger waren in brand geschoten door geallieerde vliegtuigen. De vrachtwagens bevonden zich op de 

Amsterdamsevaart, buiten de gemeentegrens van Haarlem. 

 

In het boek Zonder Waarschuwing (zie bijlage 3: MAA p. 150) wordt vermeld dat de vrachtwagens zich 

ter hoogte van de Joodse begraafplaats aan de Amsterdamsevaart bevonden. In het boek En nooit was 

het stil (zie bijlage 3: ZWA 2 p. 373) staat beschreven dat de vrachtwagens beladen waren met suiker, die 

door de Haarlemse bevolking direct werden geplunderd. De vrachtwagens zouden zijn beschoten door 

Spitfire-jachtbommenwerpers van het 33e Squadron van de Britse luchtmacht, enkel uitgerust met .50 

boordmitrailleurs.9 De locatie van de beschieting is in Figuur 93 bij benadering weergegeven. 

 

 
Figuur 93: Locatie van de aanval van 30 september 1944 (rood omcirkeld) op de geallieerde stafkaart. 

 

Uit de Operations Record Books van 33 squadron (zie bijlage 6) blijkt dat die dag aanvallen werden 

uitgevoerd tegen voertuigen in de ‘Rotterdam area’, waarvan er in ieder geval negen werden vernietigd. 

Deze vliegtuigen waren actief tussen 11.25 en 13.35 Nederlandse tijd, wat overeenkomt met de tijd 

waarop de beschieting plaatsvond.  

 

De beschieting van 30 september 1944 vond plaats ‘ter hoogte van de Joodse begraafplaats’. Een exacte 

locatie wordt in het geraadpleegde bronnenmateriaal niet vermeld. Het is dan ook niet bekend waar de 

                                                      
9 Uit informatie van de website http://www.historyofwar.org/air/units/RAF/33_wwII.html is gebleken dat 33 Squadron was uitgerust met Spitfire Mk. IXE. Dit type Spitfire was 

bewapend met boordmitrailleurs van het kaliber .50.  
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aanval precies plaatsvond. Daarnaast werd de aanval uitgevoerd met boordmitrailleurs. Deze 

boordwapens verschoten .50 patronen. De verschoten KKM van deze mitrailleurs (kogels) bevatten geen 

explosieve inhoud. Naar aanleiding van de beschieting op 30 september 1944 wordt dan ook geen NGE-

Risicogebied worden afgebakend. 

 

Conclusie 

Naar aanleiding van de beschieting op 30 september 1944 kan geen NGE-Risicogebied worden 

afgebakend. 

 

4.5.4 Speciale operatie door Mosquito’s, 7 december 1944 

Op 6 december 1944 vond in Haarlem een grootschalige razzia plaats. Alle mannen van zeventien jaar 

en ouder werden uit hun huizen gehaald door het Duitse leger, om gedwongen te werk gesteld te 

worden in de Duitse oorlogsindustrie. In de nacht van 6 op 7 december 1944 zouden de gevangenen 

per trein uit Haarlem worden weggevoerd.  

 

Het Nederlandse verzet was op de hoogte van het aanstaande transport, en verzocht de Britse 

luchtmacht om hier een stokje voor te steken door de spoorbrug over het Spaarne te bombarderen. Het 

verzoek werd in Groot-Brittannië positief ontvangen en doorgestuurd naar de Second Tactical Air Force. 

Dit luchtmachtonderdeel verzocht 487 Squadron om actie te ondernemen. Dit blijkt uit de 

geraadpleegde literatuur (zie bijlage 3).  

 

Drie Mosquito-bommenwerpers, bewapend met negen bommen van het kaliber 500 lbs M.C., twee AN-

M76 (napalm) brandbommen en een bundel flares, werden om 3.10 uur uitgestuurd voor een 

bombardement op de spoorbrug over het Spaarne. De vliegtuigen rapporteerden het doel te hebben 

gebombardeerd, maar de piloten van twee van de toestellen meldden geen resultaten te hebben 

waargenomen door bewolking. Eén van de piloten rapporteerde bommen te hebben zien branden aan 

de zijkant van een kanaal. Deze informatie blijkt uit de Operations Record Books van de Britse 

luchtmacht (zie bijlage 6).  

 

 
Figuur 94: Rapportage van de Second Tactical Air Force (Bron: TNA, AIR 37/716).  

 

In het proces-verbaal van de Haarlemse luchtbeschermingsdienst (zie bijlage 4: NHA, Toegang 1539) 

wordt vermeld dat op 7 december 1944 om 3.30 uur in de morgen in een geïnundeerd weiland ten 

zuiden van de spoorlijn Haarlem-Amsterdam op het gebied van de gemeente Haarlem een bom was 

gevallen en gedetoneerd. Drie huizen hadden glasschade door de explosie. Een exacte locatie waar de 

bom explodeerde wordt niet vermeld. De mogelijke locatie waar de bom neerkwam, is weergegeven in 

Figuur 95. 
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Figuur 95: Ingepaste luchtfoto’s d.d. 7 april 1945 (links) en 16 februari 1945 (rechts). Het beoogde doel (de 

spoorbrug) en het geïnundeerde weiland waar de bom explodeerde zijn uitvergroot. 

 

Het weiland waar de bom detoneerde lag op een afstand van ruim een kilometer van de spoorbrug over 

het Spaarne. Er werd slechts één bominslag vermeld. In het geraadpleegde bronnenmateriaal zijn geen 

aanwijzingen aangetroffen over de inslag van de overige bommen. Het is dan ook niet bekend waar 

deze zijn neergekomen. Luchtfotoanalyse van het gebied ten zuiden van de spoorlijn is niet mogelijk, 

omdat het gebied op de beschikbare luchtfoto’s onder water staat. Kraters kunnen om deze reden niet 

worden waargenomen. Het is dan ook niet mogelijk om een NGE-Risicogebied af te bakenen naar 

aanleiding van dit bombardement. 

 

Conclusie 

Het is niet mogelijk een NGE-Risicogebied af te bakenen naar aanleiding van het bombardement van 7 

december 1944. 

 

4.5.5 Beschieting van een trein, 9 maart 1945 

Op 9 maart 1945 om 23.30 uur beschoot een geallieerd vliegtuig een trein in Haarlem, waardoor aan 

enkele huizen schade werd aangericht. Aan Kleverparkweg 128 en 130 ontstond schade in de vorm van 

gaten en gesneuvelde ruiten. Aan de Hoofmanstraat 4 werden drie ruiten vernield. Dit blijkt uit een 

rapport van de Haarlemse luchtbeschermingsdienst (zie bijlage 4: NHA, Toegang 1539). 
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Figuur 96: Uitsnede uit het rapport van de Haarlemse luchtbeschermingsdienst (Bron: NHA, Toegang 1539). 

 

De locaties waar de schade was ontstaan, is weergegeven in Figuur 97. 

 

 
Figuur 97: Locaties waar schade werd veroorzaakt op de geallieerde stafkaart. 

 

De aanval op 9 maart 1945 werd uitgevoerd door een Mosquito bommenwerper van het Britse 605e 

Squadron. Dit blijkt uit de geraadpleegde ORB’s (zie bijlage 6). Tussen 22.37 en 2.27 uur bombardeerde 

een Mosquito van dit squadron IJmuiden, en beschoot twee voertuigen met boordwapens.10 De piloot 

nam geen resultaten van de aanval waar. Het tijdstip dat de Mosquito zich in de omgeving bevond en 

het feit dat het toestel voertuigen aanviel, leidt tot de conclusie dat deze Mosquito de trein in Haarlem 

heeft aangevallen. 

 

 
Figuur 98: Uitsnede van de ORB van 605 Squadron (Bron: TNA, AIR 27/2091). 

 

                                                      
10 Mosquito bommenwerpers beschikten over vier boordkanonnen van het kaliber 20 mm en vier boordmitrailleurs van het kaliber .303. 
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De locaties waar schade werd veroorzaakt, liggen op een afstand van ruim een kilometer van elkaar. Het 

is niet bekend waar de trein zich bevond toen deze werd aangevallen. Het is dan ook niet mogelijk een 

NGE-Risicogebied af te bakenen naar aanleiding van de aanval op de trein op 9 maart 1945. 

 

Conclusie 

Het is niet mogelijk een NGE-Risicogebied af te bakenen naar aanleiding van de beschieting van 9 maart 

1945. 
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Beoordelen en evalueren vliegtuigcrashes en 

luchtafweergeschut 
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5 BEOORDELEN EN EVALUEREN VLIEGTUIGCRASHES EN LUCHTAFWEERGESCHUT 

Op het grondgebied van de gemeente Haarlem zijn verschillende vliegtuigen neergestort. De 

vliegtuigen werden neergehaald door luchtafweergeschut dat stond opgesteld in de duinen bij 

Bloemendaal, rond IJmuiden en bij Schiphol. Niet alleen neerstortende vliegtuigen, maar ook 

neerkomende luchtafweergranaten vormden een gevaar voor de bevolking van Haarlem. 

Luchtafweergranaten die hun doel misten kwamen al dan niet exploderend op de grond neer. De 

neergestorte vliegtuigen en luchtafweergranaten worden in dit hoofdstuk beoordeeld en geëvalueerd. 

 

5.1  VLIEGTUIGCRASH AAN DE OUDEWEG, 6 JULI 1940 

Op 6 juli 1940 werd een Britse Wellington bommenwerper van 99 Squadron uitgestuurd voor een 

bombardement bij Gremberg in Duitsland. Toen dit bombardement door weersomstandigheden geen 

doorgang kon vinden, werd besloten als alternatief Schiphol te bombarderen. Bij de tweede bomb run 

op het doel werd het toestel getroffen door luchtafweergeschut, waardoor de motor in brand vloog. Het 

toestel daalde en vloog richting Haarlem, miste net de bovenleiding van het spoor bij de Oudeweg en 

klapte ongeveer honderd meter achter de spoorlijn met een snelheid van 190 kilometer per uur neer in 

een weiland in de Veerpolder. Door de hoge snelheid schoot het vliegtuig door het weiland en boorde 

zich met de neus in de gevel van Oudeweg 115 en 117. Dit blijkt uit de geraadpleegde literatuur (zie 

bijlage 3: MAA, pag. 32-34). 

 

 
Figuur 99: Crashlocatie en het punt waar het vliegtuig tot stilstand kwam, bij benadering. 

 

Uit het rapport van de Haarlemse luchtbeschermingsdienst en stukken uit het Nationaal Archief (zie 

bijlage 4: NHA, Toegang 1539 en NA, Toegang 2.04.53.15) blijkt dat het toestel met de vleugel tegen 

een fabriek aan de Oudeweg klapte, omsloeg en vlam vatte. Zeven huizen brandden volledig uit. Ook 

van het vliegtuig was weinig over. Eén bemanningslid van de Wellington kon niet op tijd ontsnappen en 

kwam om in de vlammenzee. De loodfabriek Seijffert liep lichte schade op door de brand. In de 

beeldbank van het Noord-Hollands Archief zijn foto’s aangetroffen van de crashlocatie. 
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Figuur 100: Staart van de neergestorte Wellington (Bron: Beeldbank NHA, fotonr. NL-HlmNHA_54008060) 

 

 
Figuur 101: Bewaking bij de restanten van de Wellington (Bron: Beeldbank NHA, fotonr. NL-HlmNHA_Hrlm_17511). 

 

 
Figuur 102: Brandende resten van de Wellington (Bron: Beeldbank NHA, fotonr. NL-HlmNHA_54008060). 
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Uit het geraadpleegde bronnenmateriaal blijkt dat de neergestorte Wellington na een buiklanding 

doorschoof en op het maaiveld uitbrandde. Om die reden wordt niet verwacht dat (explosieve) 

componenten van het vliegtuig in de bodem zijn achtergebleven. Naar aanleiding van de vliegtuigcrash 

aan de Oudeweg wordt dan ook geen NGE-Risicogebied afgebakend. 

 

Conclusie 

Naar aanleiding van de neergestorte Wellington-bommenwerper wordt geen NGE-Risicogebied 

afgebakend. 

 

5.2  VLIEGTUIGCRASH IN DE WAARDERPOLDER, 13 JANUARI 1943 

In de geraadpleegde literatuur (zie bijlage 3: MAA, pag. 87-88) is informatie aangetroffen over een 

neergestort vliegtuig in de Waarderpolder op 13 januari 1943. Het ging om een Hawker Typhoon 

jachtbommenwerper van het Britse 56e Squadron, die een gewapende verkenning uitvoerde en diverse 

vijandelijke doelen aanviel met boordwapens. Het vliegtuig werd neergeschoten door Duits 

luchtafweergeschut en stortte neer in het riet aan de oever van de Mooie Nel ter hoogte van het 

Schoteroog. Onderdelen van de crash waren door de hele polder verspreid geraakt.  

 

In het gemeentearchief van Haarlem (zie bijlage 4: NHA, Toegang 1539) is een proces-verbaal van de 

luchtbeschermingsdienst aangetroffen met betrekking tot deze crash. In dit document wordt beschreven 

dat omstreeks 10.00 uur een Engels vliegtuig was neergestort in de Waarderpolder ten oosten van de 

fabriek van Stork-Hijsch. Het vliegtuig was door de crash diep in de grond gedrongen. De piloot was 

voortvluchtig. 

 

 
Figuur 103: Uitsnede van het proces-verbaal (Bron: NHA, Toegang 1539). 

 

Het geraadpleegde bronnenmateriaal is eenduidig met betrekking tot de locatie van de crash. Het 

vliegtuig stortte neer aan het Schoteroog ten oosten van de fabriek van Stork-Hijsch, in het riet aan de 

oever van de Mooie Nel. Ook op de Haarlemse bommenkaart is de vliegtuigcrash weergegeven. In de 

onderstaande figuur op de Haarlemse bommenkaart weergegeven.  
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Figuur 104: Locatieaanduidingen van de vliegtuigcrash op de bommenkaart (Bron: Beeldbank NHA). 

 

Uit het geraadpleegde bronnenmateriaal is niet gebleken dat de resten van het neergestorte vliegtuig 

zijn geruimd. Het toestel is in de bodem terechtgekomen. Er zijn veel onderdelen van het vliegtuig over 

de polder verspreid geraakt. Welke delen van het vliegtuig verspreid over de polder zijn geraakt, is niet 

bekend. Ook is de locatie niet exact bekend. Om deze redenen kan naar aanleiding van de vliegtuigcrash 

geen NGE-Risicogebied worden afgebakend. 

 

Conclusie 

Naar aanleiding van de neergestorte Typhoon jachtbommenwerper kan geen NGE-Risicogebied worden 

afgebakend. 

 

5.3  VLIEGTUIGCRASH AAN DE ZOMERWEG, 3 MEI 1943 

Op 3 mei 1943 werd een groep Britse Ventura-bommenwerpers uitgestuurd voor een missie tegen de 

elektriciteitscentrale en Hoogovens bij IJmuiden. Deze groep bommenwerpers werd in zijn geheel door 

Duitse jagers en luchtafweergeschut neergehaald. Eén van de vliegtuigen kwam neer op het 

grondgebied van de gemeente Haarlem. Omstreeks 17.45 uur stortte het neer in volkstuinencomplex 

‘Ons Buiten’ aan de Zomerweg. Het toestel smakte tegen de grond en schoof met hoge snelheid door, 

waarbij de rechtermotor werd losgerukt. Na een lange buikschuiver kwam het toestel tot stilstand. Het 

toestel heeft nog tien dagen in het complex gelegen. In deze periode haalden de Duitse autoriteiten het 

toestel voorzichtig uit elkaar en voerden het af.11 

 

Ook in het archief van de luchtbeschermingsdienst (zie bijlage 4: NHA, Toegang 1539) van de gemeente 

Haarlem wordt de crash vermeld. Pas twee uur na de crash kwamen leden van de 

luchtbeschermingsdienst bij het wrak aan, en meldden dat het ging om een driemotorige Britse 

bommenwerper. Het vliegtuig had nog enkele niet-ontplofte bommen bij zich. Duitse militairen hielden 

de wacht bij het wrak. De locatie van het wrak is weergegeven op de Haarlemse bommenkaart, waarop 

tevens werd vermeld dat er niet-ontplofte bommen bij het wrak aanwezig waren. 

 

                                                      
11 Zie bijlage 3: MAA, pag. 106-107 en SGLO, kenmerk T2244. 
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Figuur 105: Crashlocatie op de bommenkaart (met groen omcirkeld. Bron: Beeldbank NHA). 

 

Uit het geraadpleegde bronnenmateriaal blijkt dat het vliegtuig relatief intact neerkwam. Eén van de 

motoren van de viermotorige Lockheed Ventura werd losgerukt tijdens de crash, wat leidde tot de 

melding van een ‘driemotorige Engelse bommenwerper’. Geconcludeerd wordt dat het vliegtuig tijdens 

de crash niet in de bodem is geraakt en door de Duitse autoriteiten is afgevoerd. De verwachting is dan 

ook dat de niet ontplofte bommen ook zijn geruimd door de Duitse autoriteiten. Om deze redenen 

wordt naar aanleiding van de neergestorte Ventura-bommenwerper geen NGE-Risicogebied 

afgebakend. 

 

Conclusie 

Naar aanleiding van de neergestorte Ventura-bommenwerper wordt geen NGE-Risicogebied 

afgebakend.  

 

5.4  VLIEGTUIGCRASH AAN ’T KROM, 21 JULI 1943 

Uit de geraadpleegde literatuur (zie bijlage 3: MAA, p. 124-126) blijkt dat aan ‘t Krom op 21 juli 1943 een 

Duits Messerschmitt Bf-109 jachtvliegtuig is neergestort. Het vliegtuig was bezig met een 

schijnluchtgevecht ter oefening, waarbij de piloot met zijn propeller de staart van het jachtvliegtuig van 

zijn collega raakte. Met een grote klap werd de motor losgerukt van de jager, waarna het toestel 

neerstortte op perceel ’t Krom 44. De brandstoftanks spatten uit elkaar, waarna de brandstof vlam vatte. 

Door de hitte detoneerde munitie van de boordwapens, waarop de patronen door de straat vlogen. De 

crashlocatie is weergegeven op de Haarlemse bommenkaart in Figuur 106. 
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Figuur 106: Crashlocatie van de Bf109 (Bron: Beeldbank NHA). 

 

Ook in het geraadpleegde archiefmateriaal wordt melding gemaakt van de vliegtuigcrash (zie bijlage 4: 

NHA, Toegang 1539). Uit documenten uit het archief van de Haarlemse luchtbeschermingsdienst blijkt 

tevens dat munitie werd rondgeslingerd, waardoor werd besloten het luchtalarm te laten klinken (zie 

Figuur 107).  

 

 
Figuur 107: Uitsnede documenten van de Haarlemse luchtbeschermingsdienst (Bron: NHA, Toegang 1539) 

 

De vliegtuigcrash vond plaats in bebouwd gebied. Er wordt niet verwacht dat de rondgeslingerde 

munitie van de boordwapens (KKM) in de bodem terecht is gekomen. Derhalve wordt naar aanleiding 

van de gecrashte Duitse jager geen NGE-Risicogebied afgebakend. 

 

Conclusie 

Naar aanleiding van de vliegtuigcrash op 21 juli 1943 wordt geen NGE-Risicogebied afgebakend. 

 

5.5  NEERGEKOMEN GRANATEN VAN LUCHTAFWEERGESCHUT 

Uit het geraadpleegde bronnenmateriaal is gebleken dat gedurende de gehele oorlog 

luchtafweergranaten neerkwamen op het grondgebied van de gemeente Haarlem. Deze granaten 

werden onder meer afgevuurd door het geschut bij Schiphol, IJmuiden en in de duinen. In enkele 

gevallen vielen deze granaten zonder te detoneren terug op het land, waarbij ze al dan niet tot 
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ontploffing kwamen. In diverse archiefstukken en in het boek Zonder Waarschuwing zijn diverse 

meldingen aangetroffen van deze neergekomen granaten12. 

 

 
Figuur 108: Melding van neergekomen luchtdoelgranaten (Bron: NHA, Toegang 1539).  

 

Luchtdoelgranaten die op de grond detoneerden, veroorzaakten veel schade en eisten meermaals 

slachtoffers. Echter detoneerden niet alle luchtafweergranaten. Van verschillende ingeslagen 

blindgangers van luchtafweergranaten is bekend waar deze zijn neergekomen. Het is echter mogelijk 

dat in de gemeente Haarlem nog meer luchtafweergranaten zijn neergekomen dan in het archief 

worden vermeld. Naar aanleiding van mogelijk neergekomen luchtafweerprojectielen kan echter geen 

NGE-Risicogebied worden afgebakend. Luchtafweergranaten worden in een steile baan op vliegtuigen 

afgevuurd, waardoor blindgangers van luchtdoelgranaten op iedere willekeurige locatie neer kunnen 

komen. De richtlijnen van het WSCS-OCE schrijven voor dat een krater van een gedetoneerde 

incidentele luchtafweergranaat geen aanleiding is voor het afbakenen van een NGE-Risicogebied. 

Richtlijnen voor het afbakenen van risicogebieden naar aanleiding van blindgangers van 

luchtafweergranaten zijn niet in het WSSC-OCE opgenomen. Van enkele blindgangers van de niet-

gedetoneerde luchtafweergranaten is de inslaglocatie bekend. Deze granaatinslagen worden in de 

onderstaande paragrafen toegelicht.  

 

5.5.1 Granaat achter de locomotievenloods, 27 mei 1942 

Uit de archiefstukken van de luchtbeschermingsdienst van Haarlem en het boek Zonder Waarschuwing is 

gebleken dat op 27 mei 1942 om 11.05 uur een luchtafweergranaat in Brouwerstraat 6 insloeg en 

zonder te detoneren in het pand achterbleef.13 De autoriteiten haalden de granaat enkele dagen later 

op. Een andere granaat sloeg in op een open terrein (volkstuintjes) achter de locomotievenloods, tussen 

de Hemonylaan (de Julianalaan tijdens de Tweede Wereldoorlog), de Verspronckweg en de Spoordijk 

Haarlem-Den Haag en Haarlem-Zandvoort. De granaat drong zo diep in de bodem, dat deze in het 

grondwater was geraakt en niet kon worden opgegraven.  

 

 
Figuur 109: Blindganger in de volkstuintjes (Bron: NHA, Toegang 1539).  

 

  

                                                      
12 Zie bijlage 3: MAA, diverse pagina’s en bijlage 4: Toegang 1539 (verschillende stukken). 

13 Zie bijlage 3: MAA, pag. 74 en bijlage 4: Toegang 1539. 
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Het gebied dat is aangegeven in het rapport van de Haarlemse luchtbeschermingsdienst is weergegeven 

in Figuur 110.  

 
Figuur 110: Gebied waarbinnen de luchtafweergranaat is neergekomen op een luchtfoto d.d. 18 september 1944. 

 

Het gebied waarbinnen de luchtafweergranaat is neergekomen is circa 34 hectare groot. Het is niet 

bekend waar de granaat binnen deze 34 hectare is neergekomen. Ook is niet bekend of de granaat 

reeds is geruimd. Naar aanleiding van de neergekomen blindganger van een luchtafweergranaat wordt 

geen NGE-Risicogebied afgebakend. 

 

Conclusie 

Naar aanleiding van de neergekomen luchtafweergranaat wordt geen NGE-Risicogebied afgebakend. 

 

5.5.2 Luchtafweergranaat naast de schuur, 21 februari 1944 

Op 21 februari 1944 sloeg een luchtafweergranaat in achter het perceel Bastiaansstraat 90. De granaat 

sloeg door het dak van een schuurtje ging via de buitenmuur de bodem in. De luchtbeschermingsdienst 

heeft gezocht naar het projectiel, maar kon het niet vinden. Dit blijkt uit het boek Zonder Waarschuwing 

en archiefstukken van de Haarlemse luchtbeschermingsdienst.14 

 

 
Figuur 111: Blindganger achter Bastiaansstraat 90 (Bron: NHA, Toegang 1539). 

 

Het is niet bekend of de granaat nog tijdens of kort na de oorlog is geruimd. Het kan niet worden 

uitgesloten dat de granaat zich nog altijd in de bodem bevindt. Om deze reden wordt een NGE-

Risicogebied afgebakend ter plaatse van de tuin achter de woning Bastiaansstraat 90. In het WSCS-OCE 

                                                      
14 Zie bijlage 3: MAA, pag. 135 en bijlage 4: NHA, toegang 1539. 
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is geen richtlijn opgenomen voor het afbakenen van een NGE-Risicogebied als gevolg van een 

blindganger van een luchtafweergranaat. Daarom wordt situationeel een NGE-Risicogebied afgebakend 

in een straal van vijf meter rond de achtertuin van deze woning. Binnen deze straal kan een blindganger 

van een luchtafweergranaat van het kaliber 2 cm, 3,7 cm, 8,8 cm of 10,5 cm in de bodem zijn 

achtergebleven. Het risicogebied is weergegeven in Figuur 112. 

 

 
Figuur 112: NGE-Risicogebied luchtafweerprojectiel.  

 

Conclusie 

Naar aanleiding van de neergekomen luchtafweergranaat wordt een NGE-Risicogebied afgebakend, 

waarbinnen een blindganger van een luchtafweerprojectiel van kaliber 2 cm, 3,7 cm, 8,8 cm of 10,5 cm 

kan worden aangetroffen. 
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Beoordelen en evalueren stellingen 
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6 BEOORDELEN EN EVALUEREN STELLINGEN 

Gedurende de oorlog werd langs de Nederlandse kust een uitgebreid stelsel van verdedigingswerken 

aangelegd, ontworpen om een geallieerde invasie tegen te houden. Deze linie liep van Noorwegen tot 

Spanje en werd de Atlantikwall genoemd. De verdedigingswerken langs de kust waren echter niet de 

enige verdediging tegen een landing vanuit zee. Naarmate de dreiging voor de Duitsers groter werd, 

werden ook verder landinwaarts linies aangelegd. Mochten de geallieerden doorbreken, dan zouden de 

linies landinwaarts de geallieerden verder moeten vertragen. 

 

Ook in Haarlem werden verdedigingswerken aangelegd die een aanval vanuit het westen zouden 

moeten tegenhouden. De verdedigingswerken bestonden uit machinegeweernesten, loopgraven, 

bunkers en geschutopstellingen. Daarnaast werden de polders rondom Haarlem onderwater gezet. Deze 

verdedigingswerken worden in dit hoofdstuk beoordeeld en geëvalueerd. 

 

Het beoordelen en evalueren van de stellingen in Haarlem wordt verricht aan de hand van verschillende 

bronnen. De archiefcollectie 575: verdedigingswerken op Nederlands grondgebied is geraadpleegd in 

het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Ook in het Noord-Hollands Archief zijn diverse 

archiefstukken geraadpleegd die Duitse stellingen beschrijven. Tot slot zijn de beschikbare luchtfoto’s 

van Haarlem onderzocht op de aanwezigheid van stellingen. De naar aanleiding van deze beoordeling 

en evaluatie afgebakende NGE-Risicogebieden, zijn in Tekening 06B weergegeven. 

 

6.1  AFBAKENING VERDEDIGINGSWERKEN 

Verdedigingswerken worden in het WSCS-OCE omschreven als ‘groeperingen van wapenopstellingen 

en/of geschutopstellingen, rondom afgezet met een versperring’. Verschillende van dergelijke 

verdedigingswerken hebben binnen het onderzoeksgebied gelegen. Het betrof opstellingen van 

luchtafweergeschut of groeperingen van machinegeweernesten. In de gemeente Haarlem hebben twee 

verdedigingswerken gelegen. Het betreft het Fort Bezuiden Spaarndam, waar Duitse troepen een ‘zware 

luchtdoelmitrailleur’ en diverse wapenopstellingen hadden ingericht, en de posities rond Spaarndam, 

waar Duitse troepen zich hadden ingegraven in de dijk ten westen van Spaarndam.  

 

 
Figuur 113: Fort Bezuiden Spaarndam (Bron: NIMH, Collectie 575, inventaris 213). 
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Verdedigingswerken zijn conform het WSCS-OCE aanleiding voor het afbakenen van NGE-

Risicogebieden, waarbinnen NGE van KKM, hand- en geweergranaten, munitie voor granaatwerpers en 

geschutmunitie van kalibers tussen 2 en 15 cm kunnen zijn achtergebleven. De afgebakende NGE-

Risicogebieden worden afgebakend ter plaatse van het verdedigingswerk, met een toevoegde buffer 

van één meter ter ondervanging van de cartografische afwijking. Deze minimale buffer wordt 

gemotiveerd door het feit dat deze verdedigingswerken op de hedendaagse kaart kunnen worden 

ingetekend.  

 

Conform de richtlijnen van het WSCS-OCE dient de afbakening van verdedigingswerken te worden 

begrensd door de dichtstbijzijnde watergang. Deze afbakening is gehanteerd voor het afbakenen van 

een risicogebied rond de posities rond Spaarndam. In het geval van Fort Spaarndam wordt echter 

afgeweken van deze richtlijnen, naar aanleiding van informatie uit het archief van de Haarlemse sector 

gemeentewerken (zie bijlage 4: NHA, Toegang 5015, inventaris 832). Voor de aanvang van 

werkzaamheden aan de weg De Pol (ten zuiden van het fort) in 1991 waarschuwde de machinist van het 

Spaarndamse boezemgemaal dat in het water bij De Pol munitie vanaf een steiger in het water zou zijn 

gedumpt. Uit het verhaal van de getuige bleek dat Nederlandse militairen kisten met munitie, 

handgranaten en vuurwapens in het water zouden hebben geworpen. De gemeente Haarlem verzocht 

naar aanleiding van deze gebeurtenissen tot een verkennende zoekactie door de Explosieven 

Opruimingsdienst (EOD).  

 

De verkennende zoekactie, een onderzoek waarin werd nagegaan of opsporing benodigd was, werd 

uitgevoerd onder UO-nummer 19910947. Het rapport van de zoekactie is geraadpleegd in het Semi-

Statisch Archief in Rijswijk (zie bijlage 8). Het relaas van de machinist van het boezemgemaal is in het 

rapport opgenomen.  

 

 
Figuur 114: Informatie van de machinist van het Boezemgemaal (Bron: munitieruimrapport 19910947). 

 

Uit het rapport volgde een positief advies tot opsporing van de gedumpte munitie. Het te onderzoeken 

gebied bedroeg circa 15x40 meter. Doordat de EOD echter niet over de nodige capaciteit beschikte, 

werd de opsporing tot nader bericht uitgesteld. Toen de EOD in 1996 over capaciteit beschikte en 

contact opnam met de gemeente Haarlem, vond echter geen opsporing plaats, blijkt uit MORA-nummer 

19962513. 

 

In de periode tussen het positieve advies in 1991 en het bericht van de EOD aan de gemeente Haarlem 

in 1996, werd door spelende kinderen munitie aangetroffen bij de Groenebrug, ten zuidwesten van het 
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fort. De aangetroffen munitie lag net tussen stenen en puin nabij de vleugel van de brug. Ook dit blijkt 

uit informatie uit het archief van de Haarlemse sector gemeentewerken. De locaties van de munitiedump 

en de munitievondst zijn weergegeven in Figuur 115. 

 

 
Figuur 115: Locaties aangetroffen munitie t.o.v. het fort.  

 

Gezien het feit dat militairen van Fort Spaarndam munitie hebben gedumpt in het Noorder-Buiten 

Spaarne en vermoedelijk bij de Groenebrug, blijft het NGE-Risicogebied rond het fort niet beperkt tot 

het grondgebied van het fort. In het geraadpleegde bronnenmateriaal wordt immers melding gemaakt 

van munitiedump door militairen uit het fort. Om deze reden wordt het water rond het fort, evenals het 

water van de Noorder Buiten Spaarne tot vijftien meter uit de waterkant, afgebakend als NGE-

Risicogebied, waarbinnen gedumpte NGE van KKM, hand- en geweergranaten, munitie voor 

granaatwerpers en geschutmunitie van kalibers tussen 2 en 15 cm kunnen worden aangetroffen. 

Specifiek in het water rond het fort kunnen daarnaast NGE van Nederlandse geschutmunitie (2 cm tot en 

met 10-veld) in gedumpte toestand worden aangetroffen. Het totale NGE-Risicogebied is weergegeven 

in Figuur 116. 
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Figuur 116: NGE-Risicogebied naar aanleiding van munitiedump bij het fort. 

 

Conclusie 

Naar aanleiding van de munitiedump bij Fort Bezuiden Spaarndam wordt een NGE-Risicogebied 

afgebakend ter plaatse van het fort en de omliggende wateren. Binnen dit NGE-Risicogebied kunnen 

NGE van KKM, hand- en geweergranaten, munitie voor granaatwerpers en geschutmunitie in niet-

verschoten vorm zijn achtergebleven.  

   

6.2  AFBAKENING LOOPGRAVEN EN WAPENOPSTELLINGEN 

Een belangrijk onderdeel van de verdedigingswerken in en rond Haarlem waren loopgraven. Deze 

werden aangelegd voor het verschaffen van dekking. Vanuit loopgraven konden oprukkende vijandelijke 

troepen onder vuur worden genomen. Deze loopgraven waren vaak voorzien van wapenopstellingen, 

waar machinegeweren konden worden opgesteld. Binnen Haarlem hebben tientallen loopgraven, al dan 

niet voorzien van wapenopstellingen, gelegen. In Figuur 117 is een dergelijke loopgraaf met 

wapenopstellingen weergegeven. 
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Figuur 117: Loopgraaf met wapenopstellingen achter de Jan Gijzenvaart op een luchtfoto d.d. 16 februari 1945. 

 

De loopgraven en wapenopstellingen zijn aanleiding voor het afbakenen van NGE-Risicogebieden 

conform de richtlijnen van het WSCS-OCE. In het WSCS-OCE is bepaald dat loopgraven en 

wapenstellingen dienen te worden afgebakend, bij voorkeur op basis van gegeorefereerde luchtfoto’s. 

Binnen de afgebakende NGE-Risicogebieden kunnen NGE van KKM, hand- en geweergranaten en 

munitie voor granaatwerpers zijn achtergebleven. Omdat de NGE-Risicogebieden zijn afgebakend op 

basis van gegeorefereerde luchtfoto’s, wordt een buffer van tien meter ter ondervanging van de 

cartografische afwijking gehanteerd. Deze cartografische afwijking ontstaat bij het inpassen van 

luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog op de huidige ondergrond. De NGE-Risicogebieden zijn 

weergegeven op Tekening 06B.  

 

Conclusie 

Naar aanleiding van de loopgraven en wapenopstelling worden NGE-Risicogebieden afgebakend. 

Binnen deze NGE-Risicogebieden kunnen NGE van KKM, hand- en geweergranaten en munitie voor 

granaatwerpers zijn achtergebleven.  

 

6.3  AFBAKENING GESCHUTOPSTELLINGEN 

In en nabij Haarlem hebben enkele geschutopstellingen gestaan. Deze geschutopstellingen werden 

gebruikt om luchtafweergeschut, antitankkanonnen, houwitsers en mortieren te stationeren. Een 

voorbeeld van een dergelijke geschutopstelling op een luchtfoto is weergegeven in Figuur 118. 
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Figuur 118: Geschutopstelling aan de Redoude, ten noorden van Spaarndam, op een luchtfoto van 26 februari 1945. 

 

De geschutopstellingen zijn aanleiding voor het afbakenen van NGE-Risicogebieden. Deze NGE-

Risicogebieden worden afgebakend ter plaatse van de opstellingen, conform het WSCS-OCE. Een straal 

van 25 meter rond het hart van de opstellingen wordt conform de richtlijnen als NGE-Risicogebied 

afgebakend. Daaraan wordt een buffer van tien meter toegevoegd ter ondervanging van de 

cartografische onnauwkeurigheid. Binnen de NGE-Risicogebieden naar aanleiding van 

geschutopstellingen dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van NGE van gedumpte 

of achtergelaten KKM, hand- en geweergranaten, munitie voor granaatwerpers en geschutmunitie van 

het kaliber 2 cm tot en met 15 cm. De risicogebieden zijn weergegeven op Tekening 06B. 

 

Conclusie 

Naar aanleiding van de geschutopstellingen worden NGE-Risicogebieden afgebakend. Binnen deze 

NGE-Risicogebieden kunnen NGE van KKM, hand- en geweergranaten, munitie voor granaatwerpers en 

geschutmunitie zijn achtergebleven.  

 

6.4  HAARLEMSE KAZERNES 

Haarlem wordt traditioneel gezien als garnizoensstad, door de verschillende militaire gebouwen en 

verdedigingswerken in en rond de stad. De in de stad gelegen Ripperdakazerne en de Koudenhorn 

kazerne kennen een lange geschiedenis van militair gebruik. Tijdens de bezetting werden de kazernes 

door Duitse troepen gebruikt. Uit het geraadpleegde bronnenmateriaal is niet gebleken dat de kazernes 

een gevechtsfunctie hebben gehad. Op de website ‘Stelling van Amsterdam’15 is informatie beschikbaar 

over de kazernes op Haarlems grondgebied. Hieruit blijkt dat de stellingen door het Duitse leger als 

legering- en opleidingscentrum werden gebruikt. Zo werden op de Ripperdakazerne monteurs van 

militaire voertuigen geschoold.  

 

Op de geanalyseerde luchtfoto’s zijn ook geen tekenen van militaire activiteit, zoals loopgraven of 

andere stellingen, rond de kazernes. De luchtfoto’s van de kazerneterreinen zijn in Figuur 119 en Figuur 

120 weergegeven. 

                                                      
15 Stelling van Amsterdam, http://www.stelling-amsterdam.nl/kazernes/haarlem-koudenhornkazerne/ (geraadpleegd op 11 mei 2016).  
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Figuur 119: Ripperdakazerne op een luchtfoto van 26 februari 1945. 

 

 
Figuur 120: Koudenhorn Kazerne (thans het politiebureau) op een luchtfoto d.d. 7 april 1945. 

 

Er zijn geen aanwijzingen dat de verschillende kazernes op Haarlems grondgebied een directe 

gevechtsfunctie hebben gehad. Ook over naoorlogse activiteiten is geen informatie aangetroffen in het 
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geraadpleegde bronnenmateriaal.16 Om deze redenen wordt naar aanleiding van de in Haarlem gelegen 

kazernes geen NGE-Risicogebied afgebakend. 

 

Conclusie 

De kazernes in Haarlem zijn geen aanleiding voor het afbakenen van een NGE-Risicogebied. 

 

6.5  OVERIGE VERDEDIGINGSWERKEN 

Naast de reeds toegelichte verdedigingswerken hebben in Haarlem ook verdedigingswerken gelegen 

die geen aanleiding zijn voor een NGE-Risicogebied. Er zijn in de gemeente Haarlem tankgrachten en 

schuilgaten aangelegd.  

 

Langs diverse wegen en in parken en plantsoenen zijn zogenaamde ‘mangaten’ aangelegd. Dit zijn 

gaten in de grond waarin geschuild kon worden in het geval van bijvoorbeeld een luchtaanval. Conform 

het WSCS-OCE worden deze niet als NGE-Risicogebied afgebakend, aangezien deze mangaten niet bij 

gevechten betrokken zijn geweest. Voorbeelden van dergelijke mangaten ter hoogte van de fabriek van 

Figee zijn in Figuur 121 weergegeven 

 

 
Figuur 121: Mangaten (groen) nabij de fabriek van Figee op een luchtfoto van 26 februari 1945.  

 

Naast mangaten zijn ook tankgrachten aangelegd. Tankgrachten waren brede sleuven met steile zijden, 

al dan niet gevuld met water, die niet door tanks doorkruist konden worden. Een dergelijke tankgracht 

lag in de Haarlemmerhout. Deze tankgracht wordt tevens vermeld in het archief van de 7e Kring Dienst 

Openbare Werken (zie bijlage 4: Toegang 2398), en is zichtbaar op luchtfoto’s. Ook is een foto van de 

tankgracht, bezien vanaf de Wagenweg, aangetroffen in de Beeldbank van het NHA. Ook de Houtvaart 

en de Jan Gijzenvaart werden omgevormd tot tankgracht. In Figuur 122 is de tankgracht in de 

Haarlemmerhout weergegeven. 

 

                                                      
16 Ervaring uit het verleden heeft geleerd dat, ondanks het gebrek aan aanwijzingen over achtergebleven munitie, op militaire terreinen desalniettemin met grote regelmaat 

achtergebleven NGE worden aangetroffen. Op basis van ervaringen uit het verleden worden de kazernes niet als NGE-Risicogebied afgebakend. Er is immers geen sprake van 

concrete aanwijzingen. 
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Figuur 122: Tankgracht in de Haarlemmerhout op een luchtfoto van 7 april 1945, met foto genomen vanaf de 

Wagenweg (Bron: NHA, NL-HlmNHA_54007757, mei 1944). 

 

In de Jan Gijzenvaart is tijdens recente baggerwerkzaamheden (zie paragraaf 7.3) munitie aangetroffen. 

Het betrof zowel Duitse als Oudhollandse, Engelse en Amerikaanse munitie. In de jachthaven ten 

zuidoosten van de Jan Gijzenvaart werd in maart 1944 door Duitse eenheden ‘zand en rommel gestort’. 

Dit is gebleken uit het archief van Openbare Werken (zie Figuur 123). Mogelijk bestond deze ‘rommel’ 

voor een deel uit munitie. Het is echter onwaarschijnlijk dat ook de aangetroffen Engelse en 

Amerikaanse munitie door Duitse troepen in maart 1944 is gedumpt. Op dat moment waren nog geen 

Engelse en Amerikaanse troepen in Nederland aanwezig. 

 

 
Figuur 123: Uitsnede oorlogsschaderapport (bron: Noord-Hollands Archief, Toegang 2398). 

 

De herkomst van de aangetroffen munitie in de Jan Gijzenvaart is niet met zekerheid vast te stellen. In 

paragraaf 7.3 wordt nader op deze aangetroffen munitie ingegaan. Er zijn geen aanwijzingen dat 

munitie in de overige tankgrachten in Haarlem is gedumpt. Er is dan ook geen aanleiding om NGE-

Risicogebieden af te bakenen naar aanleiding van deze verdedigingswerken. 

 

Conclusie 

De mangaten en tankgrachten in Haarlem zijn geen aanleiding voor het afbakenen van NGE-

Risicogebieden. 
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7 BEOORDELEN EN EVALUEREN NAOORLOGSE MUNITIEVONDSTEN 

Na de oorlog is meermaals munitie aangetroffen op Haarlems grondgebied. Veel van deze 

munitievondsten kunnen worden beschouwd als incidenten. Deze incidentele vondsten worden in 

paragraaf 7.2 toegelicht. Andere vondsten kunnen niet als incidenten worden afgedaan. Zo zijn sinds 

1980 meerdere malen Duitse oefenbommen in de Haarlemse bodem aangetroffen. De vondst van deze 

oefenbommen wordt in paragraaf 7.1 geëvalueerd. Tot slot wordt de relevantie van de 

baggerwerkzaamheden in de Haarlemse watergangen, waarbij grote hoeveelheden munitie zijn 

opgebaggerd beoordeeld en geëvalueerd. 

 

7.1  AANGETROFFEN OEFENBOMMEN, 1980 TOT HEDEN 

In Haarlem zijn sinds 1978 tot vier maal toe Duitse oefenbommen in de bodem aangetroffen. Dit blijkt 

uit de geraadpleegde munitieruimrapporten van de EOD. De eerste oefenbom werd in 1978 aan de 

Waarderweg in de bodem aangetroffen tijdens grondwerkzaamheden (zie MORA 19782256). De tweede 

oefenbetonbom van 250 kg werd in 1983 op een bouwterrein aan de P.C. Boutensstraat gevonden, blijkt 

uit munitieruimrapport 19833280. De derde werd aangetroffen tijdens graafwerkzaamheden aan de J. 

Prinslaan in 1985 (MORA 19852620). De laatste werd recentelijk aangetroffen tijdens 

graafwerkzaamheden, wederom aan de P.C. Boutensstraat (MORA 20130915).  

 

 
Figuur 124: Oefenbom aan de P.C. Boutensstraat in 2013 (Bron: RTV Noord-Holland). 

 

De Duitse oefenbommen waren vervaardigd van beton. Bij het neerkomen van een oefenbetonbom brak 

een glazen ampul waardoor een rookmakend zuur (titaantetrachloride) vrijkwam, waardoor de piloot 

kon zien of hij zijn doel getroffen had. Eén van de oefenterreinen van de Duitse luchtmacht waar met 

betonbommen werd geoefend, lag in duingebied ‘de Grote Olmen’ bij Bloemendaal. Hier oefenden de 

vliegtuigen op een nepboot, die daar in de duinen was geprepareerd.17 Bij opsporingswerkzaamheden 

werden hier in 2014 vijftien betonnen oefenbommen gevonden van hetzelfde type als de bommen die 

                                                      
17  R. Roos, ‘De Tweede Wereldoorlog in het duin, 1940-1945’ (2009), http://duinenenmensen.nl/wp-content/uploads/2014/05/De-Tweede-Wereldoorlog-in-het-duin.pdf 

(geraadpleegd op 22 december 2015). 
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in Haarlem zijn aangetroffen.18 Een afbeelding van een 250 kg oefenbetonbom is in onderstaande figuur 

weergegeven. 

 

 
Figuur 125: 250 KG Oefenbetonbom ZC 250 (Bron: Database REASeuro).  

 

Het oefenterrein bij Bloemendaal lag op ongeveer vier kilometer afstand van de gemeentegrens van 

Haarlem en was het dichtstbijzijnde bekende oefengebied. Uit het geraadpleegde bronnenmateriaal is 

niet gebleken dat in Haarlem tijdens de Tweede Wereldoorlog een oefenterrein lag. De reden dat de 

oefenbommen in Haarlem zijn neergekomen, is dan ook niet bekend. Vermoedelijk hebben de Duitse 

piloten hun oefendoel in de duinen bij Bloemendaal niet kunnen vinden.  

 

Het is niet bekend wanneer de bommen zijn neergekomen en hoeveel van deze bommen in totaal zijn 

afgeworpen. Tot slot heeft een oefenbetonbom geen explosieve lading maar slechts enkele 

zuurampules, waardoor het risico gering is. Om deze redenen wordt naar aanleiding van de 

neergekomen oefenbommen geen NGE-Risicogebied afgebakend. 

 

Conclusie 

De in Haarlem aangetroffen oefenbetonbommen zijn geen reden voor het afbakenen van een NGE-

Risicogebied.  

 

7.2  INCIDENTELE VONDSTEN EOD, 1970 TOT HEDEN 

In de gemeente Haarlem zijn meermaals munitieartikelen uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen, zo 

blijkt uit de munitieruimrapporten van de EOD (zie bijlage 8). Waar mogelijk zijn locaties van de 

ruimingen van munitie uit de Tweede Wereldoorlog ingetekend op de kaart, opgenomen in Tekening 

05. De munitieruimrapporten waarop een duidelijke locatie van de vondst is genoteerd, zijn op deze 

kaart gezet. Munitieruimrapporten met betrekking tot naoorlogse munitie of munitie die op het bureau 

is ingeleverd, zijn niet op de kaart opgenomen. In totaal zijn 44 ruimingen ingetekend. De meest in het 

oog springende munitieruiming betreft de ruiming van een Britse 250 lbs vliegtuigbom (MORA 

19742076). De bom werd op een baggerschuit aangetroffen. Het is niet bekend waar de vliegtuigbom is 

opgebaggerd, waardoor niet kan worden achterhaald wanneer en waar deze kan zijn afgeworpen.  

 

De gevonden munitie kan in de meeste gevallen niet worden gerelateerd aan oorlogshandelingen die in 

Haarlem plaats hebben gevonden. Zo zijn meerdere handgranaten, brisantgranaten van artillerie en 

mortiergranaten geruimd. Deze munitie wordt gebruikt tijdens grondgevechten. Deze hebben echter 

                                                      
18 Bloemendaal.nl, ‘Opruiming bommen in de duinen’ (2014)  http://www.bloemendaal.nl/wonen-en-leven/veiligheid/opruiming-bommen-in-de-duinen.html (geraadpleegd 

op 22 december 2015). 
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niet in Haarlem plaatsgevonden. Mogelijk is de munitie door burgers gedumpt, of opgehaald bij 

verzamelaars. Naar aanleiding van de incidentele vondsten door de EOD wordt geen NGE-Risicogebied 

afgebakend. 

 

Conclusie 

Het scala aan gevonden munitie uit de Tweede Wereldoorlog kan niet worden gekoppeld aan 

oorlogshandelingen die in Haarlem hebben plaatsgevonden. De vondsten worden derhalve als incident 

afgedaan. 

 

7.3  BAGGERWERKZAAMHEDEN STADSGRACHTEN 

In de grachten van de gemeente Haarlem vonden in 2005 en 2006 op grote schaal 

baggerwerkzaamheden plaats. Voorafgaand aan deze werkzaamheden is een Historisch Vooronderzoek 

uitgevoerd door REASeuro (zie bijlage 10). De conclusies van dit vooronderzoek waren leidend in het 

bepalen welke watergangen onder OCE-omstandigheden gebaggerd dienden te worden. 

 

Voorafgaand aan de baggerwerkzaamheden werd in watergangen verdacht op blindgangers van 

afwerpmunitie een detectieonderzoek verricht. Significante objecten tot dieptes van maximaal 3,5 meter 

zijn benaderd. Blindgangers van afwerpmunitie zijn niet aangetroffen. Dit blijkt uit het Proces-verbaal 

van Oplevering (PvvO) van de werkzaamheden, uitgevoerd door de firma AVG (zie bijlage 10). In dit 

PvvO is echter niet aangegeven tot welke diepte de onderzochte gebieden zijn vrijgegeven. Gezien de 

diepte van de benaderde objecten, is vermoedelijk alleen het baggerprofiel vrijgegeven.  

 

 
Figuur 126: Benadering van significante uitslagen in de Haarlemse grachten (Bron: Database REASeuro). 

 

De gebieden die verdacht waren op kleinere kalibers NGE, zijn beveiligd gebaggerd. De baggerspecie is 

onder beveiligde omstandigheden gezeefd en onderzocht op aanwezige NGE. Werkzaamheden in de 

niet-verdachte gebieden zijn regulier uitgevoerd. Toen in enkele niet-verdachte trajecten NGE werden 

aangetroffen, is ook in deze trajecten overgestapt op beveiligde baggerwerkzaamheden.  
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Uiteindelijk zijn in de volgende trajecten beveiligde baggerwerkzaamheden uitgevoerd: 

 Binnen Spaarne trajecten 10, 11, 12 en 13.  

 Leidsevaart, traject 22 

 Jan Gijzenvaart trajecten 25 t/m 28. 

 Houtvaart traject 124. 

 Nieuwe Gracht traject 4. 

 Zuider Buiten Spaarne traject 14 

 

Tijdens het zeven van de baggerspecie zijn diverse NGE aangetroffen. Het betroffen diverse NGE, zoals 

geschutmunitie, hand- en geweergranaten en KKM. Het is niet bekend hoe deze NGE in de Haarlemse 

grachten terecht zijn gekomen. Uit het PvvO van AVG blijkt niet uit welk tracé de NGE afkomstig zijn. De 

baggerwerkzaamheden in de Haarlemse grachten zijn aanleiding voor het afbakenen van NGE-

Risicogebieden, waarbinnen mogelijk gedumpte munitie achtergebleven kan zijn. Met betrekking tot de 

trajecten waar tijdens de baggerwerkzaamheden in 2005 en 2006 munitie is aangetroffen, kan immers 

niet worden uitgesloten dat binnen deze grachten nog meer munitie aanwezig is. 

 

 
Figuur 127: Beveiligd baggerponton in Haarlem (Bron: REASeuro). 

 

Geconcludeerd wordt dat in de baggertrajecten waar in het verleden reeds gedumpte munitie is 

aangetroffen, een verhoogd risico geldt op mogelijk achtergebleven NGE. Na de baggerwerkzaamheden 

is de waterbodem niet vrijgegeven in het PvvO. Ook na baggerwerkzaamheden kunnen immers 

gemakkelijk objecten op de waterbodem achterbleven. De NGE-Risicogebieden zijn opgenomen in 

Tekening 06C.  

 

In de niet-gebaggerde watergangen en de watergangen waar tijdens de baggerwerkzaamheden geen 

NGE zijn aangetroffen, zijn geen indicaties voor het afbakenen van een NGE-Risicogebied. Als in deze 

watergangen munitie wordt aangetroffen, dient er te worden gehandeld conform het protocol 

‘spontaan aantreffen van NGE’, zoals opgenomen in paragraaf 9.2. 

 

Conclusie 

De watergangen die reeds zijn gebaggerd en waarin munitie is aangetroffen, worden afgebakend als 

NGE-Risicogebieden. Het aantreffen van munitie in deze grachten is aanleiding om te concluderen dat 

er nog meer munitie onder en op de waterbodem aanwezig kan zijn. De overige watergangen, namelijk 
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de watergangen waarin geen NGE zijn aangetroffen en de nog niet gebaggerde watergangen, zijn niet 

verdacht op achtergebleven NGE. Hiervoor zijn immers geen aanwijzingen dat daar NGE kunnen zijn 

achtergebleven. Gezien de hoeveelheid aangetroffen munitie in het recente verleden, is het protocol 

‘spontaan aantreffen van NGE’ in het advies opgenomen. 
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8 NADERE TOELICHTING NGE-RISICOGEBIEDEN 

In deze paragraaf worden de in dit HVO-NGE afgebakende NGE-Risicogebieden nader toegelicht. 

Alvorens deze toelichting te geven, worden de leemten in kennis benoemd, die bij het verrichten van het 

onderzoek aan het licht zijn gekomen. 

 

8.1  LEEMTEN IN KENNIS 

Uit dit HVO-NGE is gebleken dat er een aantal leemten in kennis is, namelijk: 

- Het is onvoldoende bekend of er gedurende de periode mei 1945 tot en met 1970 blindgangers 

en/of resten van vliegtuigbommen (en/of andere soorten NGE) aangetroffen dan wel verwijderd zijn 

binnen het onderzoeksgebied. 

- Bij de munitieruimrapporten van de EOD is de locatie van de vindplaats vaak niet nauwkeurig 

weergegeven. Daarnaast is gebleken dat de kalibers niet altijd kloppen. 

- De hoeveelheid afgeworpen en gedetoneerde bommen tijdens het bombardement van 3 oktober 

1940 is niet bekend. 

- De exacte locatie van de blindgangers van het bombardement van 16 april 1943 is niet bekend. 

Daarnaast is het bronnenmateriaal niet consistent over het aantal blindgangers. 

- Het kan niet worden achterhaald welk voorwerp op 21 juni 1944 in het IJ werd geworpen. 

- Het is niet bekend waar het merendeel van de bommen van het bombardement van 7 december 

1944 zijn neergekomen. 

- Het is onbekend of de Typhoon-jachtbommenwerper in de Waarderpolder reeds is geruimd. Ook is 

de locatie niet bekend. 

- Het is niet exact bekend waar de blindganger achter de locomotievenloods is neergekomen. 

- De plaats waar de 250 lbs vliegtuigbom is opgebaggerd (zie MORA’s) is niet bekend. Ook kan niet 

worden achterhaald wanneer deze bom is afgeworpen. 

- De herkomst van de in de Haarlemse watergangen gevonden munitie is niet bekend. 

- Het is niet bekend waar de oefenbommen in de Haarlemse bodem vandaan komen. 

 

8.2  HET VASTSTELLEN EN AFBAKENEN VAN HET NGE-RISICOGEBIED 

Op basis van de beoordeling en evaluatie van het bronnenmateriaal is vastgesteld dat mogelijk NGE 

kunnen zijn achtergebleven in de Haarlemse bodem. De verwachte NGE zijn blindgangers van 

afwerpmunitie en geschutmunitie, en gedumpte klein kaliber munitie (KKM), hand- en geweergranaten, 

munitie voor granaatwerpers en geschutmunitie. De NGE-Risicogebieden zijn weergegeven in Tekening 

06A, 06B en 06C. De verticale afbakening is niet verricht in dit HVO-NGE. Het verticaal afbakenen van de 

NGE-Risicogebieden zal in de Projectgebonden Risicoanalyse voor de gehele gemeente Haarlem 

worden verricht. 

 

8.3  SOORT, HOEVEELHEID, VERSCHIJNINGSVORM VERMOEDE NGE EN RISICOANALYSE 

Op basis van bovenstaande paragrafen is vastgesteld dat in Haarlem NGE kunnen zijn achtergebleven. In 

de onderstaande tabel wordt de soort, hoeveelheid en verschijningsvorm van de vermoede NGE 

uitgewerkt.  

 

Verwachte NGE Hoeveelheid Verschijningsvorm Para-

graaf 

Nr.  

Afwerpmunitie 250 lbs G.P. 1-2 Afgeworpen 4.1.3 1 

Geschutmunitie 20 mm. Enkelen Verschoten 4.3.1 2 

3 

Afwerpmunitie 500 lbs G.P. 1-2 Afgeworpen 4.3.2 4 

Afwerpmunitie 500 lbs G.P. 1 Afgeworpen 4.3.4 5 
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Afwerpmunitie 30 brandbommen, 250 G.P. en 500 

lbs M.C. 

Enkelen Afgeworpen 4.4.2 6 

KKM, hand- en geweergranaten, munitie voor 

granaatwerpers, geschutmunitie 2 t/m 15 cm 

(Duits, Fort Bezuiden Spaarndam) en 2 cm tot en 

met 10-veld (NL, in het water rond het fort). 

Enkelen tot 

tientallen 

Gedumpt/achtergebleven 

 

6.1 7 

KKM, hand- en geweergranaten, munitie voor 

granaatwerpers, geschutmunitie 2 t/m 15 cm (uit 

diverse geschutopstelling). 

Enkelen tot 

tientallen 

Gedumpt/achtergebleven 6.3 8 

KKM, hand- en geweergranaten, munitie voor 

granaatwerpers (uit diverse loopgraven). 

Enkelen tot 

tientallen 

Gedumpt/achtergebleven 6.2 9 

KKM, hand- en geweergranaten, munitie voor 

granaatwerpers (uit verdedigingswerk en diverse 

wapenopstellingen). 

Enkelen tot 

tientallen 

Gedumpt/achtergebleven 6.2 10 

KKM, hand- en geweergranaten, munitie voor 

granaatwerpers, geschutmunitie, overige typen 

munitie (achtergebleven op de waterbodem). 

Enkelen tot 

tientallen 

Gedumpt/achtergebleven, 

verschoten. 

7.3 11 

Luchtafweergranaat 2 cm, 3,7 cm, 8,8 cm of 10,5 

cm. 

Eén Verschoten 5.5.2 12 

Tabel 2: Soort, hoeveelheid en verschijningsvorm verwachte NGE. 

 

8.4  VOORBEELDEN AAN TE TREFFEN NGE 

Binnen de afgebakende NGE-Risicogebieden kunnen verschillende NGE worden aangetroffen. In deze 

paragraaf zijn voorbeelden opgenomen van mogelijk in de bodem aanwezige NGE.  

 

Afwerpmunitie 

 
Figuur 128: Aangetroffen 500 lbs brisantbom (Bron: Database REASeuro). 
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Figuur 129: Aangetroffen 30 lbs fosforrubber brandbom (Bron: Database REASeuro). 

 

Geschutmunitie 

 
Figuur 130: 20 mm brisantgranaat en 20 mm pantsergranaat (Bron: Database REASeuro). 

 

 
Figuur 131: Aangetroffen 8,8 cm Flak 41 brisantgranaat (Bron: Database REASeuro).  
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Klein Kaliber Munitie 

 
Figuur 132: Aangetroffen 7.92 mm patronen (Bron: Database REASeuro).  

 

Handgranaten 

 
Figuur 133: Duitse Stielhandgranate model 24 (Bron: Database REASeuro). 

 

Granaatwerpers 

 
Figuur 134: Duitse Pantzerfausten in kist (Bron: Database REASeuro). 
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9 CONCLUSIE EN ADVIES 

9.1  CONCLUSIE HVO-NGE 

In dit HVO-NGE is onderzocht welke delen van de gemeente Haarlem verdacht zijn op mogelijk 

achtergebleven niet-gesprongen explosieven (NGE) uit de Tweede Wereldoorlog. Hieruit is gebleken dat 

in Haarlem oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden waaruit enkele NGE-Risicogebieden 

voortkomen. Het betreft de volgende oorlogshandelingen: 

 

- Bombardementen en beschietingen. 

In de loop van de Tweede Wereldoorlog hebben op Haarlems grondgebied bombardementen en 

beschietingen plaatsgevonden op diverse doelen. Fabrieken en voertuigen vormden de 

voornaamste doelen. Vergissingsbombardementen waren daarnaast geen uitzondering. De 

bombardementen en beschietingen hebben geleid tot het afbakenen van zes afzonderlijke NGE-

Risicogebieden, weergegeven in Tekening 06A. 

 

- Neergestorte vliegtuigen en luchtafweergranaten 

In de gemeente Haarlem zijn vier vliegtuigen neergestort. Drie van deze vliegtuigen kwamen neer 

op het maaiveld, waarvan één zelfs midden in de stad. Eén vliegtuig, een Britse Typhoon 

jachtbommenwerper, kwam neer in de Waarderpolder en kwam (in ieder geval deels) in de bodem 

terecht. Het is niet bekend of deze jachtbommenwerper na de oorlog is geruimd. De exacte locatie 

is echter niet bekend, en het is niet bekend welke delen van het vliegtuig in de bodem terecht zijn 

gekomen. 

 

Daarnaast zijn enkele tientallen luchtafweergranaten neergekomen op het maaiveld. De meesten 

hiervan detoneerden, maar in twee gevallen is het bekend dat deze als blindganger in de bodem 

terecht zijn gekomen en mogelijk niet zijn geruimd. Naar aanleiding van de blindganger van een 

luchtdoelgranaat is een NGE-Risicogebied afgebakend, weergegeven in Tekening 06A. 

 

- Duitse verdedigingswerken 

Haarlem was onderdeel van de tweede Duitse verdedigingslinie achter de Atlantikwall. Om deze 

reden lagen rond de stad Haarlem diverse Duitse stellingen. Het betroffen loopgraven, 

wapenopstellingen, geschutsoptellingen en twee verdedigingswerken. Deze stellingen zijn 

aanleiding voor het afbakenen van NGE-Risicogebieden, waarbinnen mogelijk munitie is gedumpt 

of achtergebleven. De NGE-Risicogebieden zijn weergegeven in Tekening 06B. 

 

- Naoorlogs aangetroffen munitie 

Tijdens baggerwerkzaamheden in 2005 en 2006 is op diverse locaties munitie aangetroffen. Deze 

munitievondsten zijn aanleiding voor het afbakenen van NGE-Risicogebieden ter plaatse van de 

watergangen waar deze munitie is aangetroffen. Het verdient aanbeveling om voor werkzaamheden 

die in de verdachte gebieden moeten worden uitgevoerd een projectgebonden risicoanalyse (PRA) 

op te stellen om de impact van de NGE op de werkzaamheden nader vast te stellen. Daarnaast kan 

dan vastgesteld worden tot welk niveau de verdachte laag zich uitstrekt. De NGE-Risicogebieden 

zijn weergegeven in Tekening 06C. 

 

9.2  ADVIES 

Uit het HVO-NGE is gebleken dat delen van gemeente Haarlem als risicogebied zijn aangemerkt.  

Dit betekent echter niet dat alle risicogebieden op de aanwezigheid van NGE onderzocht moeten 

worden. Opsporing van NGE kan, indien gewenst, worden beperkt tot de locaties waar door de 

geplande civieltechnische werkzaamheden een verhoogd risico ontstaat voor de Arbo- en/of Openbare 
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Veiligheid. In dit geval betreft dit de locaties waar grondroerende werkzaamheden, zoals 

graafwerkzaamheden, het plaatsen van damwanden en funderingspalen, etc., gaan plaatsvinden. Daar 

waar het huidig grondgebruik wordt gecontinueerd, neemt het risico niet toe en is opsporing niet 

noodzakelijk. Daarnaast is bekend dat op diverse plaatsen al opsporing van NGE heeft plaatsgevonden. 

 

Om te bepalen waar een verhoogd risico ontstaat, adviseert REASeuro op projectmatige basis een 

Projectgebonden Risicoanalyse-Niet Gesprongen Explosieven (PRA-NGE) te laten uitvoeren. Om een 

PRA-NGE te kunnen uitvoeren, is een uitgewerkt (concept) ontwerp van de in het gebied geplande 

projecten noodzakelijk. Daarnaast is het van belang te kunnen beschikken over gegevens met 

betrekking tot de bodemopbouw, grondmechanische eigenschappen, grondwaterstanden, 

milieuhygiënische kwaliteit, etc. 

 

De PRA-NGE heeft tot doel antwoord te geven op de volgende vragen: 

- Wat is de horizontale en verticale afbakening van het verdachte gebied ter plaatse van het 

werkgebied? Het NGE-Risicogebied is op de risicokaart horizontaal afgebakend. Aan de hand van 

diverse parameters (zoals grondsoort en naoorlogse werkzaamheden) wordt het verdacht gebied 

horizontaal en verticaal afgebakend. In het geval van de gemeente Haarlem zijn de naoorlogse 

werkzaamheden zeer relevant. De stad is sinds de Tweede Wereldoorlog ingrijpend veranderd. De 

Waarderpolder en Romolenpolder, tijdens de oorlog landbouwgebieden, zijn omgevormd tot woon- 

en industriegebieden. Tot slot wordt gekeken of de cartografische onnauwkeurigheid van een NGE in 

de bodem aangepast dient te worden.  

 

- Welke werkzaamheden kunnen veilig worden uitgevoerd in verdacht gebied? 

In een PRA-NGE worden de werkzaamheden die effect kunnen hebben op de mogelijk aanwezige 

NGE geïdentificeerd op basis van de plan- en/of ontwerptekeningen. Op basis hiervan kunnen de 

risico’s worden beschreven.  

De volgende onderwerpen worden in een PRA-NGE uitgewerkt: 

a. de risicovolle handelingen; 

b. het mogelijke effect van deze handelingen op eventueel aanwezige NGE; 

c. de kans op een ongewenst effect; 

d. de mogelijkheid tot opsporing van eventueel aanwezige NGE voor start van de reguliere 

werkzaamheden. Indien van toepassing, worden in een PRA-NGE de verschillende toepasbare 

opsporingsmethoden beschreven. Hierbij worden de voor- en nadelen van de verschillende 

technieken beschreven. Op basis hiervan wordt in een PRA-NGE een advies gegeven over de best 

toepasbare opsporingsmethode; 

e. beheersmaatregelen indien opsporing vooraf niet mogelijk is (andere uitvoeringswijze, inzet 

aangepast materieel, afscherming omgeving, etc.). 

 

- Wat is het benodigde budget voor het benodigde vervolgonderzoek? 

 

- Wat is de doorlooptijd van het benodigde vervolgonderzoek?  

 

- Wat is het OCE-kennisniveau bij de opdrachtgever en is het de opdrachtgever aan te bevelen om 

enkele werknemers op te leiden en zich zo optimaal voor te bereiden op haar/zijn taken bij 

toekomstige NGE-gerelateerde werkzaamheden? 

 

9.3  PROTOCOL SPONTAAN AANTREFFEN NGE 

Slechts delen van de gemeente Haarlem bevinden zich binnen NGE-Risicogebieden. Voor delen van 

Haarlem die zich niet binnen een NGE-Risicogebied bevinden, geldt dat grondroerende werkzaamheden 

hier regulier doorgang kunnen vinden. Dit geldt ook voor toekomste werkzaamheden in de 

watergangen in Haarlem. Hoewel in het verleden in watergangen munitie is aangetroffen, is dit geen 
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aanleiding om alle watergangen binnen Haarlem als NGE-Risicogebieden aan te merken. Alleen de 

watergangen waar tijdens werkzaamheden in het verleden munitie is aangetroffen, zijn als risicogebied 

afgebakend. Voor de overige watergangen is dit niet het geval. De watergangen die als NGE-

Risicogebieden zijn aangemerkt, zijn in Tekening 06C weergegeven. 

 

Wordt tijdens werkzaamheden in niet-verdachte watergangen toch spontaan een NGE aangetroffen, dan 

dienen de volgende acties te worden ondernomen: 

- Het werk ter plaatse van de vindplaats dient te worden stilgelegd. 

- De werklocatie, in ieder geval rondom het NGE, dient te worden afgezet. Het aanwezige personeel 

dient op de hoogte te worden gebracht van de vondst en geïnstrueerd te worden uit de buurt te 

blijven. 

- Er dient contact te worden opgenomen met de politie (0900-8844). De vondst dient gemeld te 

worden aan de politie. De politie neemt vervolgens contact op met de Explosieven 

Opruimingsdienst Defensie (EOD). 

- Als de EOD op locatie is, wordt een afspraak gemaakt voor de vernietiging. De EOD maakt deze 

afspraak met de gemeente, of de politie namens de gemeente. 

- De EOD geeft aan de gemeente, of de politie namens de gemeente, advies over de in acht te 

nemen veiligheidsmaatregelen. 

- Indien de te nemen veiligheidsmaatregelen dit toelaten, kan de gemeente aan de EOD advies 

vragen over de mogelijkheden tot doorwerken op de betreffende locatie, dan wel elders in de 

nabijheid van het werk en de daarbij in acht te nemen veiligheidsmaatregelen totdat het NGE wordt 

geruimd. 

- Het NGE wordt geruimd. 

 

Indien NGE worden aangetroffen buiten de afgebakende NGE-Risicogebieden, dan is dit nieuwe 

feitelijke informatie. Als deze situatie zich voordoet, moet in overleg met een ter zake deskundige 

worden vastgesteld of sprake is van een incident of dat er aanleiding is de werkwijze aan te passen. 

Daarnaast is het mogelijk van belang deze nieuwe informatie te verwerken in de risicokaart. 
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BIJLAGE 1 BEGRIPPENLIJST (3 BLADEN) 

 

Begrip Afkorting Definitie 

Werkveldspecifiek 

certificatieschema 

voor het 

systeemcertificaat 

Opsporen 

Conventionele 

Explosieven  

WSCS-OCE Het WSCS-OCE is het werkveldspecifiek certificatieschema voor 

het opsporen van Conventionele Explosieven.  

 

Hierin zijn onder andere richtlijnen, proceseisen en 

deskundigheidseisen opgenomen. Het WSCS-OCE is sinds 1 juli 

2012 de opvolger van de Beoordelingsrichtlijn Opsporen 

Conventionele Explosieven (BRL-OCE) en is wettelijk verankerd in 

de Arbowet.  

 

Om het maatschappelijk belang – veiligheid en gezondheid van en 

rondom de arbeid – te waarborgen, 

is door de overheid gekozen voor een wettelijk verplichte 

certificatieregeling voor de borging van de 

kwaliteit/veiligheid van het opsporen van conventionele 

explosieven. 

Conventionele 

Explosieven 

CE Elk explosief dat niet als geïmproviseerd, nucleair, biologisch of 

chemisch kan worden aangemerkt. Bij het opsporingsproces wordt 

aan CE gelijkgesteld en als zodanig behandeld: 

- CE die geen explosieve stoffen (meer) bevatten; 

- Restanten van CE die door leken als zodanig herkenbaar zijn; 

- Voorwerpen die door leken kunnen worden aangemerkt als 

CE; 

- Wapens of onderdelen daarvan. 

Niet Gesprongen 

Explosieven 

NGE Door REASeuro gehanteerd begrip waaronder wordt verstaan: alle 

explosieven of onderdelen/restanten van explosieven die niet of 

gedeeltelijk hebben gefunctioneerd.  

 

Onder NGE vallen: 

- Conventionele Explosieven (CE); 

- Geïmproviseerde explosieven; 

- Explosieven voor civiel gebruik; 

- Chemische explosieven; 

- Biologische explosieven; 

- Nucleaire explosieven. 

Niet Gesprongen 

Explosieven – 

Bodemonderzoek 

NGE-

Bodemonderzoek 

Werkwijze van REASeuro waaronder wordt verstaan: de integrale 

totaal aanpak voor de NGE-problematiek bestaande uit vijf 

afzonderlijke fasen. 

 

Hierdoor kan de opdrachtgever telkens een weloverwogen besluit 

nemen en zijn vervolgacties plannen met als doel dat de 

opdrachtgever de regie over het project in handen houdt. 

 

De vijf fasen zijn: 

1. HVO-NGE (Historisch Vooronderzoek NGE). 

2. PRA-NGE (Projectgeboden Risicoanalyse NGE). 

3. Projectplan-NGE. 

4. Uitvoering-NGE. 

5. PvvO-NGE (Proces-verbaal van Oplevering). 

Historisch 

Vooronderzoek –

Niet Gesprongen 

Explosieven 

HVO-NGE Bureaustudie waarin het beschikbare feitelijke bronnenmateriaal 

van de periode 1940-1945 (incl. naoorlogse munitieruimingen en 

opsporingsactiviteiten) wordt beoordeeld en geëvalueerd. Doel is 
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Begrip Afkorting Definitie 

om vast te stellen of in het onderzoeksgebied sprake is van een 

NGE-Risicogebied in relatie tot het werkgebied. 

  

Het HVO-NGE bestaat uit: 

- Rapportage.  

- Positief of negatief advies. 

- In het geval van een positief advies: 

Horizontale afbakening NGE-Risicogebied(en). 

- NGE-Risicokaart. 

Werkgebied - Het door de opdrachtgever aangegeven gebied waarbinnen 

reguliere werkzaamheden (niet NGE-gerelateerd) uitgevoerd gaan 

worden of waar een functieverandering wordt doorgevoerd.  

Onderzoeksgebied - Gebied waarop het HVO-NGE zich richt.  

 

Het onderzoeksgebied is ruimer dan het werkgebied om een zo 

compleet mogelijk beeld te krijgen van de situatie in oorlogstijd.  

Conflictzone - Een globaal afgebakend gebied waarbinnen (intensieve) 

gevechtshandelingen hebben plaatsgevonden.  

 

De afbakening is gebaseerd op het beschikbare bronnenmateriaal, 

maar kan gezien de aard van de gevechtshandelingen niet 

nauwkeurig worden begrensd. 

Positief advies - Beoordeling en evaluatie van het feitelijk bronnenmateriaal heeft 

aangetoond dat NGE kunnen worden aangetroffen in het 

onderzoeksgebied.  

 

Een vervolgstap van het NGE-bodemonderzoek wordt 

geadviseerd. Tevens vormt een positief advies de legitimatie voor 

het indienen van een Raadsbesluit t.b.v. van een Rijksbijdrage. 

Negatief advies - Op basis van de beoordeling en evaluatie van het feitelijk 

bronnenmateriaal wordt niet verwacht NGE aan te treffen in het 

onderzoeksgebied.  

 

Een vervolgstap van het NGE-bodemonderzoek wordt niet 

geadviseerd. De geplande werkzaamheden kunnen regulier 

worden uitgevoerd. 

Niet Gesprongen 

Explosieven – 

Risicogebied 

NGE-Risicogebied Gebied waar op basis van feitelijk bronnenmateriaal een risico op 

het aantreffen van NGE bestaat naar de situatie van 1940-1945 

(inclusief naoorlogse munitieruimingen en opsporingsactiviteiten). 

 

Het NGE-risicogebied is horizontaal afgebakend, waarin zijn 

opgenomen: 

- Eventuele onzekerheden en onnauwkeurigheden uit het 

bronnenmateriaal (o.a. cartografische onnauwkeurigheden). 

- De maximale horizontale verplaatsing van NGE in de bodem. 

Niet Gesprongen 

Explosieven –

Risicokaart 

NGE-Risicokaart Cartografische weergave van het (de) NGE-Risicogebied(en).  

 

Projectgebonden 

Risicoanalyse –Niet 

Gesprongen 

Explosieven 

 

PRA-NGE Bureaustudie waarin het verdachte gebied binnen het NGE-

Risicogebied wordt afgebakend. Daarnaast worden de risico’s van 

de voorgenomen reguliere werkzaamheden in relatie tot de aan te 

treffen NGE vastgesteld. 

 

De PRA-NGE bestaat o.a. uit: 
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Begrip Afkorting Definitie 

- Indien nodig het opvullen van leemten in kennis van het 

HVO-NGE. 

- De horizontale en verticale afbakening van het verdachte 

gebied. 

- Een NGE-Risicoanalyse. 

- Het bepalen van aanvaardbare risico’s. 

- Het opsporingsadvies 

- De mogelijkheid tot een proefdetectie. 

Verdacht gebied - De horizontale en verticale afbakening van het NGE-Risicogebied.  

 

Bij de afbakening is o.a. rekening gehouden met: 

- Het vaststellen van de horizontale verplaatsing van de NGE in 

de bodem (inkaderen NGE-Risicogebied). 

- De mogelijke inperking van de onzekerheden en 

onnauwkeurigheden uit het bronnenmateriaal. 

- De naoorlogse werkzaamheden (zoals ontgravingen, 

ophogingen etc.). 

- De bodemkundige parameters (zoals grondsoort en 

draagkracht van de grond). 

Opsporingsgebied - Het verdachte gebied binnen het werkgebied waar voorafgaand 

aan de reguliere werkzaamheden de opsporing naar NGE wordt 

geadviseerd. 

Bijdragebesluit / 

Gemeentefonds 

- Regeling voor Rijksfinanciering van (een deel) van de kosten voor 

het NGE-bodemonderzoek. 

Proefdetectie - Een steekproef die binnen het opsporingsgebied kan worden 

uitgevoerd om de mate van detectieverstoring vast te stellen (de 

proefdetectie is non-destructief).  

 

Op basis van een proefdetectie kan de meest efficiënte 

opsporingsmethodiek worden bepaald en het voor de opsporing 

benodigde budget en de doorlooptijd worden onderbouwd.  

Reguliere 

werkzaamheden 

- Alle door de opdrachtgever voorgenomen niet NGE-gerelateerde 

werkzaamheden.  

 

Enkele voorbeelden zijn civieltechnische, milieutechnische en 

archeologische werkzaamheden. 
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BIJLAGE 2 OVERZICHT VAN DE (ARCHIEF) INSTELLINGEN 

 

 Archief van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) in Soesterberg; 

 

 

 Bundesarchiv-Militärarchiv in Freiburg Duitsland; 

 

 

 Nationaal Archief (NA) in Den Haag; 

 

 

 National Archives and Records Administration (NARA) in Washington;  

 

 

 Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag; 

 

 

 NIOD instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies in Amsterdam (NIOD); 

 

 

 Noord-Hollands Archief (NHA) in Haarlem; 

 

 

 Luchtfotocollectie en stafkaartcollectie van de afdeling GEO-informatie van het Kadaster in Zwolle (Kadaster); 

 

 

 Luchtfotocollectie van de Universiteit en Researchcentrum, afdeling Speciale Collecties in Wageningen 

(Wageningen UR); 

 

 Luchtfotocollectie van Luftbilddatenbank in Estenfeld, Duitsland. 

 

 

 Luchtfotocollectie The National Collection of Aerial Photography (NCAP) in Edinburgh, Schotland; 

 

 

 Semi-Statische Archiefdiensten (SSA) in Rijswijk; 

 

 

 The National Archives (TNA) in Londen; 

 

 

 REASeuro bibliotheek. 
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BIJLAGE 3 GERAADPLEEGDE LITERATUUR  

 

Voor dit HVO-NGE is de volgende literatuur geraadpleegd: 

 

Afkorting Auteur Titel Relevant 

ANN Annegern, I. e.a., Twee glazen champagne en drie gebakken boterhammen. Noord-

Holland in 1945, de laatste oorlogsmaanden (Haarlem 1994). 

Nee 

HUU Huurman, C., Het spoorwegbedrijf in oorlogstijd, 1939-’45 (Eindhoven 2001). Ja 

FOR Foreman, J., Fighter Command War Diaries, Vol 5:  July 1944 to May 1945 

(Walton-on-Thames 2004). 

Ja 

KLE Klep, C. en B. 

Schoenmaker, 

De bevrijding van Nederland. Oorlog op de flank (’s-Gravenhage 

1995). 

Nee 

KLE 2 Klep, V. Uittreksel dagrapporten gemeentepolitie Heemstede 1939-1945 

(Heemstede, 1995). 

Ja 

MAA Maas, J. van der en A. 

Neeven, 

Zonder Waarschuwing, Feiten en achtergronden over de 

luchtaanvallen op Haarlem tijdens de periode 1940 – 1945 

(Haarlem 1995).  

Ja 

MID Middlebrook, M., en 

Everitt, C., 

The Bomber Command War Diaries. An operational reference 

book 1939-1945 (Leicester 1996). 

Ja 

NIE Nieuwenhuis, G.M. Vijf jaren oorlog over Haarlem. Verslag van de gemeentelijke 

bemoeiingen 1940-1945 (Haarlem 1947). 

Ja 

NIJ Nijgh, L., Haarlem bestaat niet (Haarlem 1996). Ja 

PAT Pater, de, B.C. e.a., Grote Atlas van Nederland 1930-1950 (Zierikzee 2005).  

SGLO Studiegroep 

Luchtoorlog 1939-

1945 

http://www.studiegroepluchtoorlog.nl/   Ja 

TEM Temminck, J.J., Als de dag van gisteren, deel 7: de Haarlemmers en de Tweede 

Wereldoorlog (Zwolle 1990). 

Ja 

VIC Klep, V.,  De Tweede Wereldoorlog. Kroniek van 60 maanden bezetting in 

Heemstede (Heemstede 1994). 

Ja 

ZWA 1&2 Zwanenburg, G.J., En Nooit was het Stil. Kroniek van een Luchtoorlog (2 dln. & 

supplement; Oldemarkt). 

Ja 

Tabel 3: Verwijzing literatuur. 

 

In de onderstaande tabellen wordt per periode de gebeurtenissen die betrekking hebben op de gemeente Haarlem 

weergegeven. 

 

Vooroorlogse periode en de Duitse inval mei 1940 

Duitsland was al tijden bezig met de voorbereidingen voor een overweldigende (lucht-) aanval op West-Europa. 

Tijdens de Duitse inval van 10 mei 1940 werden door de bombardementen voornamelijk militaire doelen en 

vliegvelden in het westen van Nederland getroffen. Rond Den Haag werden op verschillende plaatsen parachutisten 

gedropt. Het bombardement op Rotterdam van 14 mei 1940 dwong Nederland tot overgave. In het oosten van het 

land lagen slechts mondjesmaat kleine groepen grenstroepen en langs de IJssel lag een verdedigingslinie. Bij de 

Grebbelinie heeft het Nederlandse leger drie dagen hard gevochten. Voor dit project is geen informatie 

aangetroffen met betrekking tot deze periode. 

 

De bezetting van 1940 tot juni 1944 (D-Day) 

Nadat in 1941 de geallieerde verliezen waren gestegen en de luchtoperaties beperkt bleven, kwam er in februari 

1942 een verandering in de Britse strategie. De strategie van de nachtelijke precisiebombardementen werd verlaten 

voor wat betreft Duitsland en vervangen door bombardementsvluchten op Duitse (industrie)steden.  

Op deze wijze hoopten de geallieerden het moreel van de Duitse burgers te breken. Voor de bezette gebieden gold 

nog altijd dat de bevolking zoveel mogelijk gespaard moest blijven en slechts doelen die voor de Duitse 

oorlogvoering van groot belang waren, bestookt mochten worden. In de zomer van 1942 verscheen de 

Amerikaanse luchtmacht ten tonele. In tegenstelling tot de Engelse Royal Air Force (RAF) voerden de Amerikanen 
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hun acties overdag uit en hielden zij vast aan de precisiebombardementen. Voor dit project is de volgende 

informatie aangetroffen: 

 

Datum / 

jaar 

Gebeurtenis Bron Pag. Relevant? 

15/16 mei 

1940 

Verkenningsrapport van de Britse luchtmacht. Boven Haarlem werd 

om 01.40 uur gezien dat een olietank in brand stond, maar tevens dat 

er nog vijf intact waren. 

ZWA 

1 

36 Niet 

relevant 

27 mei 

1940 

Wie de eerste bom op Haarlems grondgebied heeft laten vallen, is 

niet meer te achterhalen. Veel heeft het in ieder geval niet 

voorgesteld. Boer Cor Vink was er niet echt van onder de indruk. Hij 

weet zich nog te herinneren dat op 27 mei 1940, ’s nachts om 

ongeveer twee uur, een kleine bom op het land van zijn broer achter 

de speeltuin Meerlebos bij de Sperwerstraat viel. 

MAA 27 Relevant 

31 mei 

1940 

Op 31 mei 1940 viel een bom in het weiland van boer Dijkzeul in de 

Waarderpolder. 

MAA 27 Relevant 

19/20 juni 

1940 

In de nacht van 19 op 20 juni was Coastal Command belast met het 

uitvoeren van verscheidene bombardementsvluchten. Verschillende 

Hudson bommenwerpers van 206 squadron en drie Albacore 

bommenwerpers van 826 squadron van de Fleet Air Arm voerden met 

korte tussenpozen aanvallen uit op de haven van IJmuiden. 

 

Door onbekende oorzaak waren twee vliegtuigen uit koers geraakt en 

boven Haarlem terecht gekomen. Waarschijnlijk hebben de vliegers 

toen gedacht dat zij boven hun doel waren. Eén van de vliegtuigen 

wierp zijn bommen af ongeveer tweehonderd meter van de 

Buitenrustbrug in de buurt van de boerderij, waar een zoeklicht stond 

opgesteld. De andere dropte ze bij de Zomerweg.  

 

De politie rapporteerde ‘dat er in de nacht op twee honderd meter 

van de Buitenrustbrug twee bommen zijn gevallen die een krater 

hebben geslagen van twaalf meter in doorsnede en vijf meter diep. 

Zomerweg door voltreffer getroffen. Twee houten vlonders vernield’. 

MAA 27 Relevant 

20 juni 

1940 

Zowel in Haarlem als in Hengelo werden op deze datum bommen 

afgeworpen, maar jammer genoeg wordt in de beschikbare gegevens 

in beide gevallen de tijd niet genoemd, zodat niet kan worden gesteld 

welke nacht, 19/20 of 20/21 dan wel dag, de 20e, deze bommen zijn 

gevallen. 

ZWA1 46 Relevant 

26/27 juni 

1940 

In de nacht van 26 op 27 juni 1940 wierp een vliegtuig lichtkogels af, 

waarna bommen werden afgeworpen. De vier bommen detoneerden 

bij de Leidsevaart. Eén bom was gedetoneerd op de Leidsevaart, 

tussen de tramrails tegenover de Maxwellstraat. Een gat van twee bij 

drie meter was het resultaat, evenals een breuk in de waterleiding. Een 

weiland langs de Leidsevaart ontving de tweede explosie, met een 

krater tot gevolg. De derde bom was ingeslagen in het perceel 

Edisonstraat 4. De vierde bom kon de ploeg van de 

Luchtbeschermingsdienst niet zo gauw traceren, maar men 

vermoedde dat hij in het water van de Leidsevaart was gevallen. Als 

stille getuigen dreven daar immers de brokstukken van een 

motorbootje en een kano.  

 

Het bombardement was uitgevoerd door een Handley Page Hampden 

bommenwerpers van 144 squadron van de Britse luchtmacht. De 

toestellen waren onderweg naar Bonn, maar kregen last van 

technische problemen en raakten verdwaald. Ze besloten daarop het 

alternatieve doel, Schiphol, op te zoeken. Om 2.10 uur zag de 

MAA 27-

29 

Relevant 
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Datum / 

jaar 

Gebeurtenis Bron Pag. Relevant? 

bemanning Schiphol onder zich en wierp vier bommen van 500 lbs af 

van een hoogte van 19.500 voet. Door bewolking zag de bemanning 

geen resultaten van hun bombardement. Ze hadden echter niet 

Schiphol, maar Haarlem getroffen. 

De eerste bom viel op 27 juni 1940 in de buurt van de Leidsevaart en 

de Edisonstraat. Een surveillerende agent, G. Quirooy, en vijf burgers 

werden gedood. 

TEM 156 

6 juli 1940 Een Wellington bommenwerper van het Britse 99 Squadron, beladen 

met negen bommen van 250 lbs en zestig van 4 lbs werd uitgestuurd 

voor een missie naar een rangeerterrein bij Gremberg. Als alternatieve 

doelen hadden zij een fabriek bij Leverkussen en Schiphol toegewezen 

gekregen. Toen een bombardement op Gremberg en op Leverkussen 

door weersomstandigheden allebei niet mogelijk waren, werd 

besloten Schiphol aan te vallen. Om 2.40 uur naderde de Wellington 

Schiphol. De piloot wierp hierop bommen af op gebouwen die hij 

voor de hangars van Schiphol aanzag.  

 

Op de grond zag de luchtbeschermingsdienst van Amsterdam het 

vliegtuig overvliegen. De wachtcommandant van de dienst noteerde 

in zijn logboek “02.43 uur, vliegtuig boven Schiphol vertrokken 

richting IJmuiden”.  

 

De piloot van de Wellington besloot vervolgens ter hoogte van de 

kust zonder overleg met zijn navigator een grote bocht in te zetten en 

opnieuw Nederland in te vliegen. Hij wilde de rest van zijn 

bommenlast ook afwerpen op de startbaan. Ditmaal ging het echter 

fout. Duits luchtafweer trof het vliegtuig toen het vliegtuig aan de 

bomb run begon. In noordwestelijke richting daalde het vliegtuig snel 

door een motorbrand, waardoor er niets anders opzat dan een 

noodlanding. De Wellington vloog richting Haarlem, miste net de 

bovenleiding van het spoor bij de Oudeweg en smakte ongeveer 

honderd meter achter de spoorlijn met 190 kilometer per uur in een 

weiland in de Veerpolder. Het vliegtuig schoof met hoge snelheid 

door het weiland, schoot in het talud van de Oudeweg en boorde zich 

met de neus in de gevel van Oudeweg 115 en 117. De linker motor 

kwam tot stilstand voor de gevel van de huisnummers 113 en 115 en 

de rechtermotor voor 117 en 119. Ondanks de klap waarmee de neus 

zich in de voorgevel had geboord, was de cockpit nog geheel intact. 

MAA 32-

34 

Relevant 

Vickers Wellington Mk. Ic van 99 squadron met Kiel als doelwit stortte 

om 3.35 uur neer aan de Oudeweg in Haarlem. Eén bemanningslid 

overleefde de crash niet. 

SGLO T07

43 

Op 6 juli 1940 werd voor het eerst een Brits vliegtuig boven Haarlem 

neergeschoten. Het kwam terecht op woningen aan de Oudeweg. 

Zeven huizen brandden af, maar er waren geen burgerslachtoffers. 

TEM 156 

25/26 juli 

1940 

Zes Bristol Blenheim bommenwerpers van 53 squadron / 16 Group 

van Coastal Command werden in de nacht van 25 op 26 juli 1940 

uitgestuurd voor een aanval met W-bombs (drijvende mijnen) en 

brisantbommen op het ‘Haarlem Basin’. Dit gebied was de driehoek 

van het IJ bij Spaarndam, de Mooie Nel en het Noorder Buiten 

Spaarne. Drie vliegtuigen slaagden in hun missie.  

 

Om 3.45 uur wierpen de vliegtuigen twee bommen af op het 

Binnenpad ten zuiden van Spaarndam. Een woonhuis werd ernstig 

beschadigd en veel andere huizen liepen glasschade op. De bommen 

MAA 43 Relevant 
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jaar 

Gebeurtenis Bron Pag. Relevant? 

vielen vlakbij de werf van Stapel, waar op dat moment ongeveer tien 

kleine vissersboten en baggerschuiten lagen. Deze schepen werden 

aangevallen omdat ze eventueel konden worden ingezet bij de invasie 

van Engeland. 

 

‘s Morgens om kwart over acht deed zich plotseling weer een explosie 

voor in het water van het IJ, iets ten noorden van Spaarndam. Later 

die dag, om 14.17 uur werd de walkant van het Noorder Buiten 

Spaarne over een lengte van vier meter beschadigd door een explosie. 

Hoewel het Haarlem Basin nog een aantal malen als doelgebied 

fungeerde werd in de Haarlemse LBD-rapporten verder geen gewag 

meer gemaakt van geheimzinnige explosies. 

3 oktober 

1940 

Agent Jan Overzet van de Haarlemse politie stond die nacht rond 1.15 

uur op zijn post in de buurt van de oliefabriek van Dyserinck aan de 

Schalkwijkerstraat. In de verte zag hij uit de richting Schiphol een 

vliegtuig aankomen. Hij hoorde het geluid van de motoren aanzwellen 

en dacht: “Het moet een Duits vliegtuig zijn, want het afweergeschut 

op het weiland van boer van Schie bij de Buitenrustbrug komt niet in 

actie”. Even later kon hij duidelijk de Duitse tekens op de romp van 

het vliegtuig onderscheiden en zag hij tot zijn grote schrik dat er 

opeens drie of vier bommen uit het vliegtuig vielen. 

 

Eén bom kwam terecht in de achtertuin van de woning 

Byzantiumstraat 13 en explodeerde. De twee andere bommen vielen 

op de kade bij de hoek Slachthuisstraat en de Schalkwijkerweg. 

Twintig huizen werden hierbij flink beschadigd. Op de 

Schalkwijkerweg zelf bleek een bom ingeslagen te zijn in de lak- en 

oliefabriek van Savrij. Hierdoor ontstond een felle brand die de fabriek 

totaal in de as legde. Het woonhuis van de familie Savrij dat naast de 

fabriek stond, werd door de inslag eveneens volkomen vernield. 

 

Diezelfde nacht was een Whitley bommenwerper van het 58e 

squadron van de RAF onderweg naar Rotterdam met zes bommen van 

250 lbs, twee van 500 lbs en zestig 4 lbs staafbrandbommen. Door de 

bewolking werd het doel echter niet gevonden. De bemanning zag 

aan bakboordzijde in de verte iets dat op een grote brand leek. Er 

werd in die richting koers gezet en men constateerde dat het een 

brandende fabriek was. Hierop besloot de bemanning dit ‘self 

illuminating target’ aan te vallen om de schade te vergroten. De 

navigator zag kans de positie van het vliegtuig en tevens die van het 

brandende doel, exact te bepalen. Op drieduizend voet werd de bomb 

run ingezet. Even later wierp hij een gedeelte van zijn bommen af en 

zag ze ongeveer vijftig meter naast de brandende fabriek inslaan.  

 

Vijf minuten later zette het vliegtuig de tweede run in. Tijdens een 

dalende bocht werden de resterende bommen afgeworpen. De 

explosies en grote branden die toen ontstonden waren duidelijk 

vanuit het vliegtuig waar te nemen. Tevreden dat het doel, Z.24, de 

code voor Haarlem, gebombardeerd was, zette hij koers naar zijn 

thuisbasis. 

 

De door de gezagvoerder waargenomen inslagen waren echter niet in 

de brandende fabriek, maar in het dichtbevolkte Rozenprieel. De 

bommen die het vliegtuig tijdens de eerste run had afgeworpen, 

waren terechtgekomen in de Voortingstraat, Camphuysstraat, de 

MAA 45-

50 

Relevant 
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Keystraat en de Bakkerstraat. Zes huizen waren ingestort. Andere 

zwaar- of licht beschadigd. 

 

Vijf minuten nadat pilot officer Hadley het tweede deel van zijn bom- 

lading had afgeworpen, meldde de uitkijkpost Leidsevaart een 

bominslag op het wegdek van de Leidsevaart ter hoogte van 

de Rijkskweekschool. Op datzelfde moment viel nog een bom op een 

leegstaand huis hoek Koninginneweg en Olieslagerslaan. Ook viel een 

bom door de kassen van kwekerij van Tubergen, de bloembollen en 

zaadhandel. Ook waren bommen gevallen in het Florapark. De 

Floraschool en een woning werden daarbij zwaar beschadigd. 

Gelukkig was in dit gedeelte van de stad slechts sprake van materiële 

schade. 

Groter was de schade in het gebied Wagenweg – Lorentzplein – 

Koninginneweg. Hier waren zogenaamde staafbrandbommen, 

zeskantige staven met de tekst Novobax 1939 erop, gevallen. De 

garage op de hoek van het Houtplein en Lorentzplein was één van de 

getroffen percelen. In de Eindenhoutstraat op nummer 36 was een 

brisantbom gevallen. Het huis stortte in, het naastliggende pand met 

zich meesleurend. Verder viel er nog een bom in de tuin van het huis 

hoek Vredenhofstraat en Bos en Hovenstraat, waardoor de 

achtergevel ernstig werd beschadigd. Hetzelfde was het geval bij een 

huis in de Zonnelaan. Een bom sloeg in vlakbij het Duitse autopark in 

den Bout, zonder echter enige noemenswaardige schade aan te 

richten. 

Eén Whitley bommenwerper deed een aanval op een brandende loods 

ca. 3 km oost-noord-oost van Haarlem en veroorzaakte nog een 

aantal branden en explosies. 

 

Noot: Jammer genoeg vielen die nacht bommen in Haarlem zelf, in de 

wijk Rozenprieel en het zuidelijk deel van Haarlem, waarbij helaas 27 

doden vielen en 65 mensen gewond werden. 

ZWA 

1 

110 

In de nacht van 2 op 3 oktober om 1.20 en om 2.35 uur werden er 

bominslagen gemeld in het Rozenprieel en enkele andere wijken van 

de stad. De bommen waren vermoedelijk bestemd voor de Werkplaats 

van de Spoorwegen, maar kwamen terecht in woongebieden. Het 

aantal doden bedroeg zeventien, twaalf huizen werden verwoest en 

34 anderen zwaar beschadigd. 

TEM 156 

1 maart 

1941 

Op 1 maart, ‘s morgens om 4.45 uur, zag de uitkijkpost in de toren van 

de Sint Bavo een vliegtuig uit westelijke richting de stad Haarlem 

passeren en de kant van Schiphol opvliegen. Kort daarna kwam het 

terug. Eigen minuten later werden bominslagen gemeld. Die nacht 

had de RAF een bombardement op Wilhelmshaven op het 

programma staan omdat het slagschip ‘Tirpitz’ zich daar in de haven 

bevond. Het weer op de route van Engeland naar het noorden van 

Duitsland was echter zo slecht dat veel vliegtuigen uitweken naar 

alternatieve doelen. Zo ook de Handley Page Hampden 

bommenwerper die boven Haarlem verscheen. Het vliegtuig was van 

44 squadron van de RAF en was beladen met vier bommen van 500 

pond en twee van 250 pond. Rond 4.30 uur zag de bemanning onder 

zich een vliegveld met lichten, waarvan zij dachten dat het ‘Seaplane 

base Schellingwoude’ bij Amsterdam was. Onmiddellijk werd besloten 

de zes bommen van een hoogte van 3.000 af te werpen. De 

bemanning kon de resultaten van de actie echter niet zien vanwege 

MAA 57 Relevant 
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de vele zoeklichten, ook al probeerde men deze zoeklichten ‘van 

Schellingwoude’ met boordmitrailleurs onder vuur te nemen. 

 

Kort na het bombardement kwamen de eerste meldingen binnen op 

de post van de luchtbeschermingsdienst. In de Barendsestraat bleek in 

een kruidenierswinkel een blindganger te liggen. Haastig werden de 

eerste maatregelen genomen. De buurt werd afgezet en ontruimd. Al 

spoedig kwamen meer meldingen binnen. Op de Parklaan ter hoogte 

van de Hooimarkt was een gat in het wegdek geslagen, waarbij een 

waterleidingbuis getroffen bleek. Van het N.S. station kwam de 

melding binnen dat op het baanvak Haarlem-Amsterdam ter hoogte 

van de Gonnetstraat een grote bomkrater was ontstaan waardoor het 

treinverkeer werd gestremd. Ook op het ‘Phoenix-terrein’ was een 

bomkrater te zien en bij de fabriek ‘Flohil’ aan de Hooimarkt hoek 

Parklaan was een bom ontploft. 

 

De luchtbeschermingsdienst ging terstond op onderzoek uit. Het was 

inderdaad juist dat een bom was geëxplodeerd in de Parklaan 

tegenover perceel 129. Hij had een gat in de rijweg geslagen met een 

middenlijn van vier meter, en anderhalve meter diep. De waterleiding 

was getroffen en water borrelde naar de oppervlakte. De tweede bom 

bleek op het Phoenix-terrein een even groot gat geslagen te hebben. 

De derde bom was neergekomen op de hoek van de Parklaan en de 

Hooimarkt bij de fabriek van ‘Flohil’. De vierde was geëxplodeerd op 

de spoorlijn en had daarbij eveneens een grote krater geslagen. De 

twee andere bommen waren niet tot ontploffing gekomen. Een 

blindganger was door het dak van Barendsestraat 30 geslagen en 

terechtgekomen tussen de uitgestalde kruidenierswaren van de 

familie Reiber. De bom had de scheidingsmuur doorgeslagen en was 

langs het hoofdeinde van het bed van Echtpaar Reiber op de begane 

grond neergekomen. De tweede blindganger werd ontdekt op de 

binnenplaats van de firma’ Brocades & Stheeman’ aan de 

Gonnetstraat. De binnenplaats met kleine klinkers vertoonde een gat 

van ongeveer één vierkante meter. De blindgangers werden de dagen 

na het bombardement onschadelijk gemaakt.  

1 maart 

1941 

Vijf vliegtuigen van Bomber Command werden uitgestuurd naar 

doelen in Nederland, onder andere in Haarlem. 

ZWA 

1 

62 Relevant 

14 april 

1941 

Tussen 16.10 en 16.25 vertrokken zeven Blenheims voor een 

bombardement op de centrale van Leiden. Drie vliegtuigen waren van 

82 squadron, vier van 21 squadron. De aanval was geen succes. Eén 

Blenheim keerde terug door een gebrek aan bewolking om achter te 

verschuilen. Een tweede werd voor de kust bij Leiden aangevallen 

door Duitse jagers en keerde terug. Nog twee Blenheims 

bombardeerden schepen voor de kust. Een vijfde Blenheim dacht 

Leiden te hebben gebombardeerd, maar viel in werkelijkheid Alkmaar 

aan. Nummer zes naderde Leiden maar werd boven Oegstgeest 

neergeschoten door luchtafweergeschut. De zevende Blenheim 

rapporteerde dat hij zijn bommenlast op Haarlem had laten vallen. 

 

Rond dezelfde tijd als de aanval op Leiden stegen tussen 16.25 en 

16.45 uur nogmaals zeven Blenheims op, allen van 21 squadron. Zij 

hadden Haarlem als doel. Twee Blenheims konden hun doel niet 

vinden. Een derde werd tijdens het inzetten van de bomb run 

onderschept door een Duits jachtvliegtuig. Hierop blies hij de aanval 

MAA 60-

63 

Relevant 
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af en ging huiswaarts. Een vierde Blenheim werd al eerder 

onderschept en wierp zijn bommen anderhalve kilometer ten zuiden 

van IJmuiden af. Blenheim nummer vijf dacht Haarlem te hebben 

gebombardeerd, maar bleek de kalk-zandsteenfabriek ‘Arnoud’ in 

Hillegom te hebben gebombardeerd. Dit bleek uit de foto’s die door 

de piloot waren genomen. De vijfde Blenheim, van Pilot Officer 

Edmonds, verklaarde ook Haarlem te hebben gebombardeerd. Het 

resultaat van het bombardement kon de piloot niet waarnemen. Ook 

de Blenheim van squadron leader Atkinson had Haarlem 

gebombardeerd, waarbij hij had gemikt op het midden van een aantal 

gebouwen. 

 

Om 17.16 meldden de uitkijkposten in Haarlem bominslagen net 

buiten de stad achter de gasfabriek. Om 17.15 uur werden vier 

brisantbommen afgeworpen en om 17.33 uur werden door een 

tweede vliegtuig acht bommen afgeworpen. Eén bom was ontploft in 

een weiland aan de Oudeweg. De tweede bom was in de in aanbouw 

zijnde haven van de gemeentereiniging gedetoneerd. Vijf bommen 

waren op het terrein van de gemeentereinigingsdienst gevallen. Drie 

hiervan explodeerden en bliezen de vuilverbrandingsoven op. Twee 

bommen waren volgens de LBD in de slappe veengrond geslagen 

zonder de detoneren. Waarschijnlijk was de bom in de naastliggende 

haven ook niet ontploft. 

In Haarlem vielen twaalf bommen, waarbij de verbrandingsoven van 

de stadsreiniging werd vernield, evenals twee seinwachtershuisjes. Er 

waren daar vier doden en zeven gewonden te betreuren. 

ZWA 

1 

179 

Zestien Blenheim bommenwerpers werden uitgestuurd voor een 

aanval op de elektriciteitscentrales van Leiden en Haarlem. 

MID 144 

Op 14 april 1941 vielen bommen op de gemeentereiniging aan de 

Oudeweg en de daarbij gelegen woningen. Ook werd de spoorlijn 

ontwricht. 

TEM 156 

11/12 mei 

1941 

Een Blenheim van 59 squadron van coastal command werd in de 

nacht van 11 op 12 mei 1941 uitgestuurd voor een aanval op de 

haven van IJmuiden. Het toestel raakte uit koers en om 23.23 uur 

explodeerden twee bommen op de Casper Fagellaan in Heemstede. 

Vier huizen waren beschadigd. Er waren twee bommen niet 

gedetoneerd. Deze werden op 19 mei uitgegraven en tot ontploffing 

gebracht.  

MAA 65 Relevant 

Op 11 mei 1941 kwamen om half twaalf ‘s avonds, vier bommen neer 

bij het kruispunt Adriaan Pauwlaan en de Casper Fagellaan. Twee 

waren blindganger. Een wielrijder uit Haarlem werd gedood en enkele 

mensen raakten licht gewond. Vier huizen werden zwaar en 50 licht 

beschadigd. Een blindganger werd gedemonteerd en de andere 

opgeblazen. De bommen waren van een van de vier Blenheims van 

het Coastal Command, dat een aanval op de haven van IJmuiden had 

moeten uitvoerden. 

VIC 50 

Vier Blenheims voor aanval op de E-bootbasis in IJmuiden en drie 

Beauforts voor schepen langs de Nederlandse kust. In Heemstede op 

de grens met Haarlem vielen vier bommen. 

ZWA 

1 

198 

Drie Bristol Blenheim bommenwerpers van het 59th squadron van 

Coastal Command werden uitgestuurd voor een bombardement op 

IJmuiden. Om 23.23 wordt een inslag gemeld op de grens van 

Haarlem en Heemstede, in de Caspar Fagellaan. Toen de politie ging 

kijken, bleek dat er twee bommen van 250 lbs waren ingeslagen op de 

NIJ 190 
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hoek van de Caspar Fagellaan en de Johan de Wittlaan, precies op de 

gemeentegrens. Twee andere zijn in de tuin van de omringende 

woningen terecht gekomen, maar niet ontploft. Behalve gebroken 

ruiten en dakpannen is er schade aan zo’n vijftig huizen. Vier 

bommen, precies de lading van de Blenheim. Zeven kilometer hun 

doel gemist. 

Luchtonheil. Er vallen bommen in de Adriaan Pauwlaan nabij de Bosch 

en Hovenschool. Om 23.38 uur wordt er luchtalarm gegeven. Er is één 

dode. Het vliegtuig van 59 squadron coastal command voerde een 

aanval uit op IJmuiden, maar werd daarbij getroffen door luchtafweer. 

Het vliegtuig moest de aanval afbreken en wierp de bommen in een 

noodafworp af om hoogte en snelheid te winnen. 

KLE2 44, 

189 

25 juni 

1941 

Vaak kwam het voor dat zich in het Spaarne geheimzinnige explosies 

voordeden die niemand wist te verklaren. Er waren geen vliegtuigen 

waargenomen en toch moesten het dingen zijn met een 

verwoestende kracht. Zoals eerder beschreven, werden deze explosies 

veroorzaakt door W-bommen. Op een zeker moment werd een 

drijvende bok bij de fabriek van ‘Figee’ door een explosie beschadigd, 

gelukkig zonder persoonlijk letsel te veroorzaken. Op 25 juni liep het 

anders af. Vanwege het mooie weer hadden dr. Deggeler en zijn 

echtgenote besloten te gaan zwemmen op de door iedereen uit het 

dorp gebruikte plaats in het buiten-IJ, bij zijkanaal C. Om de roeiboot 

daar vast te leggen was het gewoonte om een van de roeispanen in 

de modder te steken en de boot daar aan vast te maken. 

Ongelukkigerwijs raakte de roeispaan hierbij een W bom die in het 

ondiepe water lag. Bij de ontploffing die hierop volgde kwamen de 

dokter en zijn echtgenote om het leven. 

  Relevant 

29 

september 

1941 

Op 29 september omstreeks tien over half acht ‘s morgens, passeerde 

een Wellington bommenwerper de kustlijn op een hoogte van 

ongeveer zesduizend voet. Even ten noorden van Zandvoort werd hij 

hevig beschoten door het luchtafweergeschut van Haarlem, 

Heemstede en Velsen. Het vliegtuig vloog pal over Haarlem-Noord. 

Ongeveer boven Spaarndam raakte het buiten bereik van het 

afweergeschut. Het vloog nog een stuk door en stortte toen steil neer 

in de gemeente Landsmeer. Daar kwam het terecht in de walkant van 

een weiland aan de zogenaamde Zuidsloot. Alle vijf bemanningsleden 

kwamen om. 

 

De gemeente Velsen noteerde in het dagrapport van de LBD dat er 

om 07.36 uur, kort nadat het luchtafweergeschut begon te vuren, 

luchtalarm was gegeven. Zeventien minuten later klonk het sein veilig. 

Nadat het stil was geworden, werd poolshoogte genomen maar niets 

gevonden. In Haarlem bleek op veel plaatsen schade te zijn ten 

gevolge van het lichte snelvuurgeschut. Diverse niet ontplofte 

projectielen werden ontdekt. Andere waren geëxplodeerd bij het 

raken van de grond. Veel granaatscherven lagen her en der over de 

straat verspreid. Niemand was gewond, maar de schade was 

behoorlijk, vooral aan woningen aan de Rijksstraatweg, Preangerstraal, 

Jan Gijzenkade, Dietsveld, Tesselschadeplein, Jansweg, Lange 

Heerenstraat, Lange Molenstraat, Kruisweg, Parkstraat, Ripperdastraat 

en Parklaan. 

MAA 66 Relevant 

Schade aan woningen aan de Rijksstraatweg. Preangerstraat, Jan 

Gijzenkade, Dietsveld en Tesselschadeplein door scherven van 

172 
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luchtafweergranaten, afgeschoten door het luchtafweergeschut 

Velsen. 

13 oktober 

1941 

Op 13 oktober om twee minuten over een ‘s nachts liet een vlieger 

zijn bommen los boven Haarlem. Op het Stationsplein tegenover de 

ingang van het Station, dicht bij de muur van de fabriek van Beynes, 

ontplofte er één van, waardoor de wijzers van de klok van het station 

stil bleven staan. Tegelijkertijd sloegen in de buurt nog drie bommen 

in waarbij grote schade werd aangericht. 

 

Het perceel Lange Molenstraat 42a rood had een voltreffer gekregen. 

De weduwe C.E.A. Geerlings- Louwkamp, in diepe nachtrust, werd 

door de explosie met bed en al, plus een gedeelte van de voorgevel 

op straat geslingerd, waar de leden van de LBD haar dood 

aangetroffen. Haar zoon Andreas had de bominslag evenmin 

overleefd. Hij moest in de ruïne van het huis tussen de balken worden 

uitgezaagd. Het woonhuis naast de weduwe was eveneens zwaar 

beschadigd. Ook hier was een slachtoffer gevallen namelijk de 

buurvrouw, Geertje Thiehatten-van ‘t Oever. Zij was niet gewond 

geraakt door de bominslag maar bleek te zijn overleden aan een 

hartstilstand. 

 

De derde bom was ingeslagen in de Fordgarage aan de Jansweg 9-11, 

schuin tegenover het station. De percelen naast de garage werden 

door de luchtdruk zwaar beschadigd. De heer K.F. Engel en zijn 

echtgenote liepen bij de inslag gecompliceerde botbreuken op. 

 

Even verderop in de woning van de heer Banjamin aan de Park laan 25 

was een derde bom ingeslagen. De huishoudster Rinske Goudfrooy 

was zwaar gewond en moest in allerijl door de EHBO-ploeg naar het 

St. Elisabeth’s Gasthuis worden gebracht. Daar bezweek zij in de 

vroege ochtenduren aan haar verwondingen.’ 

 

Die nacht waren vliegtuigen van 500 squadron uitgestuurd voor een 

bombardement op het vliegveld Schiphol. Geen van de toestellen 

slaagde hierin. Twee Blenheims rapporteerden dat zij hun bommen 

afgeworpen hadden op het vliegveld Valkenburg bij Katwijk. Eén 

Blenheim, gevlogen door sergeant Criswell, had zijn lading van vier 

brisantbommen, elk 250 lbs, van een hoogte van 15.000 voet 

afgeworpen. Wat het resultaat hiervan was geweest had de 

bemanning niet kunnen zien. De door hen opgegeven afworptijd van 

1.07 uur was om en nabij de tijd waarop zich in Haarlem de ramp 

voltrok. Alle andere vliegtuigen hadden andere tijden opgegeven. 

Daarom is het vrijwel zeker dat deze Blenheim bommenwerper de 

bommen op Haarlem had afgeworpen. 

MAA  68-

69 

Relevant 

Op 12 en 13 oktober vielen er bommen nabij het station, waar de 

spoorwagenfabriek van Beijnes was gevestigd. 

TEM 156 

Op de 13e vielen in Haarlem bommen waarbij zware schade werd 

aangericht. 

ZWA1 276 

17 oktober 

1941 

De laatste oorlogsschade van het jaar 1941 ontstond om half vijf in de 

ochtend van 17 oktober. Toen sloeg een granaat van het 

luchtafweergeschut door het dak van perceel Teslastraat 52-54. De 

granaat ging dwars door de woning en verdween in de grond onder 

het huis, waar de riolering vernield werd. Door medewerkers van de 

LBD werd hij zonder ongelukken verwijderd. Gelukkig vielen bij die 

MAA  69 Relevant 
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inslag geen gewonden. De bewoners van de twee huizen declareerden 

gezamenlijk 365 gulden, zijnde de door hen geleden schade. 

9 maart 

1942 

Een luchtdoelgranaat, bedoeld voor een overvliegende 

bommenwerper, explodeerde niet in de lucht maar kwam neer in de 

Schoterstraat. 

MAA 71 Relevant 

31 maart 

1942 

In de middag van 31 maart kwam boer Bergman van de 

Schalkwijkerweg bij de politiepost Amsterdamsevaart melden, dat op 

het weiland bij zijn huis een niet ontplofte granaat lag. 

MAA 71 Relevant 

12 mei 

1942 

Op 12 mei werd de gasfabriek getroffen. Een piloot van een Engels 

jachtvliegtuig had als opdracht een patrouille langs de Engelse kust, 

maar vond dit niet spannend genoeg. Om 19.00 uur ’s avonds 

verscheen een Hawker Hurricane van 253 squadron boven Haarlem en 

beschoot gedurende vijf minuten driemaal de gashouder in de 

Harmenjansbuurt, waarna hij weer verdween. 

 

Even na de beschieting, om zeven minuten over zeven, werd na 

alarmering door agent Wassenaar uit de politiepost aan de 

Amsterdamsevaart luchtalarm gegeven. Niet onterecht. De granaten 

uit de 20 millimeter boordkanonnen van de Hurricane bleken de 

gashouder in lichterlaaie te hebben gezet. De blokbrandweer van blok 

III rukte terstond uit. Samen met de bedrijfsbrandweer hadden ze de 

brand snel onder controle. Inmiddels was nog een melding 

binnengekomen bij de commandopost van de LBD. Uitkijkpost IJ had 

namelijk een bominslag gerapporteerd naast het binnenvaartschip 

‘Lekkerkerk’ in hel Noorder Buiten Spaarne ter hoogte van de 

Florisstraat Dit bericht kon snel ter zijde gelegd worden omdat 

geen bomscherven aangetroffen werden op het schip of haar 

omgeving. Wel telde men ongeveer twintig gaten in de scheepshuid 

en dekluiken. 

 

Aan de Harmenjansweg dacht men ongeveer een uur na de 

beschieting alles onder controle te hebben. Om vier minuten voor 

acht werd daarom het sein ‘veilig’ gegeven. Een kwartier later laaide 

de brand in een van de gashouders toch weer op en volgde een 

ontploffing. Er bleken in een gashouder twintig gaten geschoten te 

zijn waardoor vijfduizend kubieke meter gas was ontsnapt. In de 

kleine gashouder zaten ‘slechts’ twee gaten, waardoor nog eens 

duizend kubieke meter gas was weggelopen. 

MAA 71-

73 

Relevant 

De Duitsers rapporteerden: ‘In de late middag van 12 mei werd met 

boordwapens een aanval ondernomen op de drie gashouders van de 

stad Haarlem. Twee werden in brand geschoten, maar ze konden snel 

worden geblust.’ 

 

De Luchtbeschermingsdienst van Haarlem noteerde: 

‘Luchtaanval. Gashouder beschoten en ernstig beschadigd door 

Hollandse jager. Brand en grote schade omliggende huizen. Vier 

gewonden.’ 

 

Ondanks het feit dat de ‘officiële’ offensieve operaties die dag waren 

afgelast, was er kennelijk toch een RAF-jager bij Haarlem geweest. Dat 

klopte, een Hurricane, maar dat was zeer zeker niet de bedoeling 

geweest. Die middag had Matte, een vrije Fransman die bij 253 

Squadron vloog, opdracht gekregen voor een sectorverkenning aan 

de Britse oostkust. Hij vond dat niet erg opwindend en ging toen 

ZWA 

1 

357 
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maar op eigen houtje naar de overkant, waar hij naar zijn zeggen een 

gashouder bij Den Haag in brand had geschoten en tevens enkele 

binnenschepen in de buurt had geraakt. Bij zijn terugkeer werd hij 

opgewacht en kreeg hij het nodige te horen, inclusief disciplinaire 

maatregelen, want zijn ‘eenmansvlucht’ werd niet op prijs gesteld. 

27 mei 

1942 

Op de 27e, om acht minuten voor elf ‘s morgens, brak een enorm 

kabaal los in de gemeente Velsen. Het luchtafweergeschut begon 

ongewoon hevig te vuren. Tegelijkertijd was er luchtalarm in Velsen. 

De omwonenden hoorden korte, droge, snelle schoten van het lichte 2 

centimeter afweergeschut. Het vuurde de projectielen bijna in een 

vlakke baan waardoor de omgeving als het ware met granaten werd 

besproeid. In Haarlem drong een onontplofte granaat in de woning 

van L. Wels in de brouwersstraat 6, waar het als blindganger onder het 

huis terecht kwam.  

 

Spoorwegpersoneel meldde dat er ook een granaat was neergekomen 

in de volkstuintjes achter de locomotievenloods, tussen de 

Hemonylaan en de Verspronckweg. Gelukkig liep ook daar alles 

zonder ongelukken af want de granaat was zo diep in de zachte grond 

gedrongen dat hij niet meer was op te graven. 

MAA 74 Relevant 

22 

september 

1942 

Op 22 september gaf het hoofdkwartier van de 2 Group aan het 105 

squadron opdracht twee aanvallen met elk drie Mosquito 

bommenwerpers vanaf geringe hoogte op de Hoogovens uit te 

voeren. Elk vliegtuig was geladen met vier bommen van vijfhonderd 

pond waarin een ontsteker met een vertragingsmechanisme van elf 

seconden.  

 

Door een vergissing vlogen de toestellen te zuidelijk Nederland 

binnen, waarna ze een bocht richting het noorden maakten en de 

gashouder van Haarlem voor zich zagen. Twee Mosquito’s wierpen 

om 11.59 uur hun bommenlast op de gashouders. 

 

In de Harmenjansstraat was brand uitgebroken bij de gasfabriek en in 

een olietank als gevolg van de explosie. In de aangrenzende 

elektriciteitscentrale was een hoogspanningstransformator vernield. 

Dertig olievaten waren stukgeslagen en alle deuren waren ingedrukt. 

Ook de Centrale Werkplaats was getroffen. In het dak van de 

elektriciteitshal waren gaten geslagen en dakspanten ontzet. Middel in 

de hal lag een onontplofte bom. Ook in een diesellocomotief lag een 

blindganger. Een derde blindganger was door het dak gevallen en via 

de ruiten van een andere loods door de hoge snelheid weer naar 

buiten geschoten en in een weiland naast de loods terechtgekomen. 

MAA 74-

76 

Relevant 

Zes Mosquito’s van Bomber Command werden uitgestuurd voor een 

aanval op de Hoogovens bij IJmuiden. Om 10.57 uur voerden drie 

Mosquito’s op een hoogte van 30 meter een aanval uit. Ze 

rapporteerden na terugkeer dat de bommen waarschijnlijk op de 

cokesfabriek waren terecht gekomen. Twee andere voerden een 

aanval uit op niet nader geïdentificeerde gashouders in de buurt van 

Haarlem, waarbij inslagen naast een grote gashouder werden gezien. 

 

In Haarlem vielen zes bommen op de gasfabriek, de PGEM en de 

Centrale Werkplaats. Tevens grote schade aan huizen, maar gelukkig 

slechts één gewonde.  

ZWA 

1 

407 
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Zes Mosquito’s (tweemotorige lichte bommenwerpers) van het 105e 

Squadron zullen op dinsdag 22 september de Hoogovens in IJmuiden 

aanvallen. Twee Mosquito’s werpen hun bommen bij een gashouder 

in Haarlem af en één bij een fabriek. De vliegtuigbemanning ziet op 

de terugweg een grote zwarte rookwolk bij een fabriek. De fabriek 

blijkt de Centrale Werkplaats van Haarlem te zijn. Twee bommen 

vallen op een kraanbaan in de hal EM II en één op een motorkamer 

van een DE-III-stel. Niet alle bommen ontploffen echter. In verband 

met de blindgangers wordt het treinverkeer Amsterdam – Haarlem 

stopgezet. Het reizigersverkeer wordt via Uitgeest omgeleid. Bij de 

aanval vallen geen slachtoffers. Wel worden de werkplaatsgebouwen 

op enkele plaatsen beschadigd. 

HUU 215 

2 oktober 

1942 

In Velsen begon het luchtafweergeschut om 22.28 uur te vuren op 

bommenwerpers die op weg waren naar Krefeld. De sirenes van het 

luchtalarm begonnen te loeien. Min of meer gelijktijdig explodeerde 

er in Haarlem een granaat in de Brakenburgstraat. Het projectiel 

ketste tegen de trottoirband en ontplofte. Niemand werd gewond, 

maar van tien huizen waren de ruiten kapot en hier en daar 

beschadigd meubilair. 

MAA 77 Relevant 

27 oktober 

1942 

Op 27 oktober, net even voor zeven uur ‘s avonds, vielen zonder dat 

luchtalarm was gegeven bommen in de omgeving van de gasfabriek. 

De bommen, afkomstig van een Mosquito die gevlogen werd door 

pilot officer Bill Blessing en zijn navigator sergeant Lawson, waren 

eigenlijk bestemd voor de Hoogovens. 

Maar Blessing en Lawson hadden zich vergist. In de avondschemering 

wierpen zij hun bommen af op de ‘gasfabriek’. Naar hun mening die 

van IJmuiden. In werkelijkheid vlogen ze boven Haarlem. Van een 

hoogte van 100 voet hadden zij vier bommen van elk 500 lbs 

afgeworpen en uitgerust met een vertragingsontsteking van 11 

seconden. De bemanning noteerde de afwerptijd 18:53 uur en hadden 

daarna een groot oranje vuur waargenomen in het doelgebied, dal op 

een afstand van 2 mijl nog zichtbaar was geweest. 

 

De Haarlemse luchtbeschermingsdienst noteerde dat om 18.53 uur 

vier bommen waren gevallen. Twee minuten later loeide het 

luchtalarm. Een bom explodeerde in de portiersloge van het 

elektriciteitsbedrijf waardoor portier J.B. Verdel ernstig gewond 

raakte. Behalve op de gasfabriek waren ook twee bommen op 

nummer 19 en 49 aan de Harmenjansstraat gevallen. Eén van de 

bewoners, Jacoba Blankensteijn, was hierbij aan haar rug gewond 

geraakt. Aan de overkant van het Vuilrak was een bom door het dak 

van machinefabriek ‘Figee’ geslagen. 

MAA 77-

78 

Relevant 

Eén Mosquito naar de Hoogovens. Deze Mosquito kon door de 

schemering en heiigheid het doel niet vinden en voerde daarom een 

aanval uit op een gashouder ten oosten van IJmuiden. Op een hoogte 

van 30 meter werden vier bommen afgeworpen en na de aanval werd 

een grote brand waargenomen. 

 

De gashouder ten oosten van IJmuiden was die van Haarlem. De 

bommen vielen op de gasfabriek en achter huizen in de 

Harmenjanstraat. Veel huizen werden beschadigd. Er vielen één dode 

en drie gewonden. 

ZWA 

1 

416 

Op 8 december werd door een Havilland Mosquito van het 105 

squadron (2 Group van het Bomber Command) een missie tegen de 

MAA 80-

82 

Relevant 
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8 

december 

1942 

hoogovens gevlogen. Het toestel was na het passeren van de Engelse 

kust op zeer geringe hoogte richting IJmuiden gevlogen. Waar het 

afweergeschut begon te vuren. Om precies 12.43 uur wierpen zij hun 

bommen af boven de Hoogovens, althans dat dachten zij. Een grote 

kolom witte rook van zestig meter hoog was het laatste dat zij van 

hun doel zagen, voordat met hoge snelheid laag over de zee weer op 

huis aan gevlogen werd, in de vaste veronderstelling dat zij hun 

opdracht met succes hadden voltooid. Ten onrechte want niet de 

Hoogovens, maar Haarlem was getroffen. 

 

Uit het niets was dit vliegtuig boven Haarlem verschenen en na 

gedane zaken weer even snel verdwenen als het gekomen was. Het 

was zo snel gegaan dat het officiële proces-verbaal van de 

luchtbeschermingsdienst niet eens de juiste gang van zaken kon 

weergeven: ‘Op dinsdag 8 december 1942 te 12.45 uur is in deze 

gemeente het sein luchtalarm gegeven, nadat door drie Engelse 

vliegtuigen te 12.44 uur bommen waren geworpen op de fabrieken 

van Droste en Figee’. 

 

Doordat alle bommen van de Mosquito een vertragingsontsteking 

hadden van elf seconden kwamen ze niet meteen bij de inslag tot 

ontploffing. Aangezien het toestel erg snel maar zeer laag vloog, viel 

de eerste bom op het dak van het kantoorgebouw, ricocheerde en 

kwam terecht op het uiterste puntje van het daarnaast gelegen 

fabrieksgebouw van Droste. Een tweede bom sloeg bij de 

machinefabriek Figee door de muur en detoneerde. De derde bom 

ontplofte in een weiland naast de fabriek. Omdat men dacht dat er 

ook bommen in het Spaarne waren gevallen, werd dit enige tijd voor 

het scheepvaartverkeer gesloten. Er werd echter niets gevonden. 

Op 8 december 1942 vielen er bommen op de fabrieken van Droste 

en Figee. 

TEM 156 

Eén Mosquito voerde van een hoogte van 50 meter een aanval uit op 

een fabriek 3-4 km ZW van de gasfabriek in Haarlem. Een kolom witte 

rook, tot een hoogte van 70 meter, werd waargenomen na de aanval. 

 

De fabriek in Haarlem was de chocoladefabriek van Droste. Haarlem 

noteerde: ‘Luchtalarm. Machinefabriek Figee en Droste drie bommen. 

Vermoedelijk vier blindgangers in het Spaarne. Drie doden en tien 

gewonden.’ 

ZWA 

1 

440 

12 

december 

1942 

Op 12 december 1942 vond de heer Koedijk op zijn land aan de 

Pijlslaan een niet ontplofte granaat van het afweergeschut. Om half 

twaalf werd de zwaar verroeste 8,8 centimeter granaat door een 

politieagent weggehaald en ingeleverd bij de Feldgendarmerie. Men 

nam aan dat deze granaat er al geruime tijd had gelegen. 

MAA 83 Relevant 

12 januari 

1943 

Typhoons van het 56 squadron beschieten een locomotief op het 

baanvak Haarlem-Leiden (zuidelijk deel van de gemeente Hillegom), 

en dekschuiten en een sleepboot in de Ringvaart bij Vijfhuizen. 

MAA 174 Niet 

relevant 

13 januari 

1943 

Een Hawker Typhoon werd bij Den Haag getroffen door Duits 

luchtafweer tijdens een missie op treinen en binnenvaartschepen in 

het gebied tussen Leiden, Utrecht en Amsterdam. Het toestel, van 56 

squadron van Fighter Command, stortte neer aan de oever van de 

Mooie Nel. 

 

MAA 87-

88 

Relevant 
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Aan de Oudeweg, naast de molen bij Penningsveer, zag een getuige 

het vliegtuig iets ten noorden van hun huis naar beneden duiken en 

de piloot het toestel verlaten. Het vliegtuig schoot in het riet aan de 

oever van de Mooie Nel ter hoogte van het Schoteroog. Onderdelen 

van het toestel waren door de crash over de hele polder verspreid 

geraakt. 

Hawker Typhoon Mk. Ib van 56 squadron met als doelwit Den Haag 

werd door de Flak bij Kijkduin geraakt en crashte om 9.56 uur in de 

Waarderpolder bij Den Haag. 

SGLO T19

83 

Om 09.30 uur werden vier Typhoons uitgestuurd voor aanvallen op 

doelen in de buurt van Rotterdam. Bij Den Haag treffers op 

geschutopstellingen en op houten schepen waargenomen. Twee 

Typhoons werden door flak getroffen en keerden niet terug. 

 

De vermiste Typhoons waren van No. 56 Squadron en beide door de 

flak werden geclaimd als ‘Hurricanes’. Eén werd om 09.46 uur bij 

Kijkduin neergeschoten waarbij de piloot, P/O Rouse het leven verloor, 

de andere stortte om 09.56 uur neer in de Waarderpolder tussen 

Spaarndam en Haarlem. De piloot van deze Typhoon, S/ldr. Johnson, 

kon zich met zijn parachute redden. Hij wist aanvankelijk een tijd uit 

handen van de Duitsers te blijven maar werd ‘s avonds laat toch nog 

gevangen genomen. 

ZWA 

1 

451 

11 februari 

1943 

Op donderdag 11 februari sloegen ’s morgens omstreeks tien voor 

negen drie granaten van het luchtafweergeschut in en ontploften. De 

eerste granaat kwam neer in de garage aan Nassaulaan 40 en 

verwondde drie personen. Er ‘sneuvelden’ vierentwintig ruiten. De zes 

jaar oude ziekenauto van A.G. Spaargaren in de garage werd zwaar 

beschadigd. De tweede granaat kwam neer op het perceel Nieuwe 

Gracht 39. Hier viel de materiële schade nogal mee. De derde 

explodeerde in de dakgoot van het perceel Nassauplein 2, waarbij wel 

veel schade werd aangericht. 

MAA 88 Relevant 

13 februari 

1943 

Een luchtafweergranaat sloeg in perceel Clerqstraat 143 in. MAA 89 Relevant 

4 maart 

1943 

De zevenjarige dochter van J. van Duijn vond voor haar huis aan de 

Oudeweg 177 een niet ontplofte 2 cm granaat. ‘De herkomst van het 

projectiel kon niet worden nagegaan’ aldus de politieagent die het 

proces-verbaal opstelde en het voorwerp naar de Feldgendarmerie 

bracht. 

MAA 89 Relevant 

12 maart 

1943 

Een luchtdoelprojectiel sloeg in de woning Ruysdaelstraat 12. MAA 89 Relevant 

4 april 

1943 

Op 4 april ‘s morgens om zeven uur, werd door een politieagent de 

kop van een luchtafweergranaat gevonden naast de stoeprand op de 

Schoterweg. 

MAA 89 Relevant 

10 april 

1943 

Om vijf over elf werd bij Spaarndam een scheepswerf beschoten 

waarbij de vliegtuigen diverse malen over de gemeente Haarlem 

vlogen. 

MAA 89 Relevant 

In de buurt van Haarlem en Amsterdam beschadigden Typhoons twee 

goederentreinen, negen schepen, drie sleepboten, een trawler en een 

baggermolen. Ook werd een flakstelling bij Egmond aangevallen. 

Tijdens de patrouilles was er hevige flak. Twee Typhoons van 56 

squadron vermist, één beschadigd, één neergestort buiten de kust van 

IJmuiden. 

ZWA 

1 

489 
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16 april 

1943 

Het Nieuw-Zeelandse 487 squadron was op 16 april 1943 aangewezen 

voor een aanval op de werkplaatsen van de Nederlandse spoorwegen 

in Haarlem. 

 

In de loop van de middag werden twaalf Ventura bommenwerpers 

met brisant- en brandbommen geladen zoals door het hoofdkwartier 

was opgegeven. Om de werkplaatsen zo veel mogelijk te vernielen 

hadden de voorste drie Ventura’s elk een bomlading die bestond uit 

twee brisantbommen van 250 pond en vijf containers elk voorzien van 

acht brandbommen van 30 pond. De overige negen Ventura’s hadden 

ieder drie brisantbommen van 500 pond en vier van 250 pond. Om 

18.25 uur stegen de Ventura’s op en vlogen met een snelheid van ca. 

290 km/u op een hoogte van 10 tot 12.000 voet naar het startpunt 

van de bomb run. De run vond plaats in de richting noordwest – 

zuidoost. Tijdens het openen van de bommenluiken verloor een 

Ventura één container met brandbommen. Om 19.28 begon de 

commandant met het bombardement, waarna binnen enkele 

seconden alle bommen vielen. 

 

Het resultaat van het bombardement was rampzalig. Niet één bom 

was op de Centrale Werkplaats terecht gekomen. Alle bommen waren 

op de Amsterdamse Buurt gevallen en hadden daar een complete 

ravage aangericht. Vlak na de explosies was óveral brand. Maar niet 

alleen in de Amsterdamse Buurt waren bommen gevallen. De inhoud 

van de container brandbommen die voortijdig uit een van de 

Ventura’s gevallen was, had een spoor van vernieling in het centrum 

getrokken. De Kleine Houtstraat 2, st. Bavokerk, de Spekstraat en het 

Stadhuis werden allen getroffen door 30 lbs fosforrubberbommen. 

Gasthuisstraat 12 werd ook getroffen, maar deze bom kwam niet tot 

ontploffing. In de Doelen aan de Gasthuisstraat viel ook een niet-

ontbrandende bom. Op het Spaarne viel een bom op een schip, 

stuiterde van het achterdek in het water en richtte geen schade aan. In 

de Breestraat viel ten slotte nog een blindganger van een brandbom 

in een tuin. 

 

De luchtbeschermingsdienst had een lijst van zestien locaties met 

blindgangers. Eenmaal opgespoord, bleken de meeste half 

uitgewerkte brandbommen te zijn. In perceel Da Costastraat 12 

werd een brandbom aangetroffen die niet tot ontbranding was 

gekomen. De bom werd met het exemplaar dat uit het stadhuis 

verwijderd was en nog wat half ontbrande projectielen naar het terrein 

van de Gemeente Reiniging aan de Oudeweg gebracht. Daar werden 

de bommen volgens de voorschriften onklaar gemaakt en begraven. 

 

Tijdens de rondgang door de wijk werd in de tuin achter Teding van 

Berkhoutstraat 15 een gat in de grond gevonden. Men vermoedde dat 

hier een lichte brisantbom was ingeslagen die niet ontploft was. 

Aangezien men dacht dat de bom inmiddels op grondwaterniveau lag 

liet men die verder voor wat hij was. Enige dagen later werden nog 

diverse niet- of half ontbrandde brandbommen gevonden en 

geruimd, onder andere in de woningen in de Da Costastraat 37, de 

Nagtzaamstraat 22 en de Tweede Zuidpolderstraat 36. Op 19 april 

werd nog een niet ontplofte brisantbom ontdekt in het perceel Teding 

van Berkhoutstraat 4. Na evacuatie van de omwonenden werd het 

exemplaar door een Sprengtrupp geruimd. 

MAA 90-

98 

Relevant 
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In Engeland waren ondertussen foto’s ontwikkeld die tijdens het 

bombardement door de fotocamera ‘s van vier Ventura’s gemaakt 

waren. Het viel de foto-interpretatiedienst op dat er duidelijk twee 

concentraties van ontploffingen waren. Een van twintig in een 

gedeelte van de woonwijk ongeveer vierhonderd meter ten zuiden 

van de werkplaats. De andere, van 25 ontploffingen gemengd met wat 

brandbommen, was duidelijk te zien in de huizen direct aan de 

Amsterdamsevaart. In het ‘Squadron Operations Record Book’ van het 

487 squadron werd 140a nook genoteerd: ‘The whole formation 

bombed, not with great accuracy as the Met. Wind report was 

incorrect ‘. 

Om ongeveer 18.26 uur twaalf Ventura’s met jagerescorte 

Spoorwerkplaatsen in Haarlem. Twaalf wierpen op een hoogte van 

3500 tot 4000 meter elf ton brisant- en twee ton brandbommen af. 

Het weer was goed met een lichte nevel. Het merendeel der bommen 

viel ten zuiden en parallel van het doel op een afstand van ca. 2 tot 

300 meter. Er werd gerapporteerd dat enkele brandbommen in het 

doelgebied vielen. 

 

Deze aanval, uitgevoerd door No. 487 Squadron, veroorzaakte grote 

schade in Haarlem, vooral in de Amsterdamse Buurt. Er vielen 85 

doden, 60 zwaar- en 100 lichtgewonden, terwijl 85 huizen geheel 

werden verwoest en vele beschadigd. Ook de grote kerk en het 

raadhuis werden door brandbommen licht beschadigd. 

ZWA 

1 

491 

Op 16 april 1943 vielen er 74 doden bij een zwaar bombardement op 

de Amsterdamse Buurt. 

TEM 156 

Twaalf Ventura’s van het 487e Squadron vallen op vrijdag 16 april om 

circa 19.30 uur Wpc Haarlem aan. De vliegtuigen werpen in twee 

groepen van elk zes vliegtuigen van 3.300 – 3.600 meter hoogte 27 

bommen van 500 pond en 42 van 250 pond af (totaal 10,7 ton). De 

vliegtuigbemanningen zien dat het grootste deel van de bommen ten 

zuiden en parallel aan de werkplaats vallen, op een afstand van 180 – 

270 meter van het doel. Twee bommen treffen wel doel, maar 

veroorzaken alleen beperkte schade. De meeste bommen treffen de 

Amsterdamse Buurt ten zuiden van de spoorlijn, waarbij 85 burgers 

worden gedood en 85 huizen totaal vernield worden. 

HUU 249 

25 Ventura bommenwerpers uitgestuurd voor bombardementen op 

Oostende en spoorwegemplacementen in Haarlem. Geen verliezen. 

Het bombardement op Oostende slaagde, maar het bombardement 

op Haarlem trof een woonwijk bij de spoorweg. 85 Nederlandse 

burgers werden gedood, 160 raakten gewond en het oude stadhuis 

raakte beschadigd in de brand. 

MID 377 

Om 19.00 uur kwam de formatie van twaalf Ventura bommenwerpers 

aan bij Zandvoort en vloog op het doel aan. Een van de Ventura’s 

verloor op dat moment zijn container van brandbommen. De 

brandbommen sloegen in het centrum van Haarlem in. Om 19.28 uur 

werden de overige bommen afgeworpen. Geen ervan trof doel. De 

bommen richtten een enorme verwoesting aan ten oosten van het 

Teylerplein en langs de Amsterdamsevaart. De Teding van 

Berkhoutstraat, Da Costastraat en de omringende straten werden 

zwaar getroffen. 

NIJ 190 
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3 mei 1943 Een Ventura-bommenwerper werd boven Haarlem neergeschoten en 

stortte neer in het Volkstuinencomplex ‘Ons Buiten’. Het toestel 

smakte tegen de grond, schoof door waardoor de rechtermotor werd 

losgerukt en kwam na een lange buikschuiver tot stilstand. Veel 

Haarlemmers hadden de kans gekregen de Ventura in Haarlem te 

bekijken want het toestel heeft er ongeveer tien dagen gelegen. 

Tijdens die periode werd het door de Duitsers voorzichtig uit elkaar 

gehaald en afgevoerd. Toch wisten heel wat schooljongens een 

souvenir uit het toestel te bemachtigen. 

MAA 106

-

107 

Relevant 

Een Lockheed Ventura Mk. I van 487 squadron van de Engelse 

luchtmacht werd op 3 mei 1943 neergehaald door een Duitse jager en 

stortte om 17.45 uur neer aan de Zomerweg te Haarlem. 

SGLO T22

44 

29 juni 

1943 

In de avond voerden vijandelijke jagers met boordwapens tweemaal 

een aanval uit op het Marine-onderkomen in Overveen. Geen schade. 

 

In de Feindtätigkeitsberichten werden deze aanvallen ook vermeld, 

met daarbij echter enige andere en ook aanvullende gegevens, 

namelijk het volgende: 

(…) 

Tussen 20.20 en 20.30 uur werden tussen IJmuiden en Zandvoort door 

vier Spitfires met boordwapens aanvallen uitgevoerd op 

batterijstellingen en onderkomens. In de middag en avond vlogen 

kleine groepjes jagers binnen en voerden met hun boordwapens 

aanvallen uit op een munitiewagen op de weg Utrecht-Den Haag (een 

soldaat gedood), op het Marine-onderkomen in Overveen, ten westen 

van Haarlem, zonder schade aan te richten en in het Noordzeekanaal 

bij Buitenhuizen op een pont. 

ZWA 

2 

31-

32 

Relevant 

Beschieting door Typhoons van het 195 Squadron in de omgeving 

van de Zijlweg. Geen slachtoffers. 

MAA 175 

21 juli 

1943 

Op woensdagmiddag 21 juli stortte in Haarlem een Messerschmitt Bf-

109 G-4 neer. Het vliegtuig was aan het oefenen boven Haarlem, maar 

raakte tijdens een schijnluchtgevecht met zijn propeller de romp van 

een ander vliegtuig. De motor werd afgerukt en het vliegtuig stortte 

naar de grond. De piloot sprong eruit. 

 

Dhr. Koutstaal fietste op dat moment in de Grote Houtstraat, richting 

de Grote Markt: “Al fietsende hoorde ik opeens een raar geluid boven 

mij en een klap. Ik stopte, keek omhoog en zag hoe een vliegtuig om 

zijn as draaiend ter hoogte van de Grote Markt naar beneden kwam. 

De staart was er vanaf en viel een eindje verder naar beneden. Ik 

verbaasde mij erover dat het vliegtuig niet neerstortte, maar als het 

ware langzaam naar beneden dwarrelde. Tegelijkertijd viel er allerlei 

rommel naar beneden. Iedereen stoof weg om maar niets op zijn 

hoofd te krijgen. De plaats waar het toestel precies neerkwam was aan 

mijn oog onttrokken maar ik hoorde de klap. Het was vrij dichtbij.” 

 

T. Zwiers speelde buiten op het Krom, een straat achter de 

Bakenessergracht. Hij zag het vliegtuig in zijn richting naar beneden 

komen, rende naar zijn huis iets verderop in de straat en begon op de 

deur te bonzen. Zijn moeder was aan het stofzuigen en hoorde hem 

niet. Angstig keek hij naar boven en zag het vliegtuig akelig dichtbij 

komen. Net op tijd deed zijn moeder toch nog de deur open. Hij 

rende naar binnen en gooide de deur achter zich dicht. Nieuwsgierig 

opende hij hem weer even en zag de jager in de straat vallen, waarbij 

MAA 124

- 

126 

Relevant 



 

   

 

   

72334/RO-160069 versie 1.0 DR Update Haarlem NGE-Risicokaart Pagina 142 van 188 

 

 

Datum / 

jaar 

Gebeurtenis Bron Pag. Relevant? 

de brandstoftanks van het vliegtuig openbarstten. Luttele seconden 

later stond de hele straat in brand. De patronen van de boordwapens 

knalden uit elkaar en de kogels vlogen overal in het rond. Het 

staartstuk van het vliegtuig kwam op een heel andere plaats neer, 

namelijk op het dak van het perceel Burgemeester Sandbergstraat 22. 

De rest van he vliegtuig lag voor ’t Krom nummer 44. De deur en trap 

van de woning waren compleet verbrand.  

 

Het grootste gedeelte van het vliegtuig lag redelijk compleet, maar 

wel helemaal plat, midden op straat. Een klein stukje ervan lag op de 

stoep. Niet lang overigens, want ondanks de bewaking sloegen de 

souvenirjagers toe. Bijna iedereen probeerde een stukje te 

bemachtigen. Als door een wonder waren geen doden gevallen. 

Slechts twee mensen raakten licht gewond. De materiële schade in het 

Krom bestond uit een uitgebrande woning en een vernielde 

achtergevel. Van andere huizen was het schilderwerk zwartgeblakerd 

en de ruiten gesprongen. In de Leidsebuurt werden eveneens twee 

mensen lichtgewond door vallende brokstukken. 

Het is mogelijk dat het slechte weer van deze dagen ook de Luftwaffe 

parten speelde, want de Luchtbescherming van Haarlem noteerde: 

‘Twee Duitse jagers boven de stad in botsing. Eén ervan neergestort 

op perceel Krom 44a rood, huis verbrand, vier lichtgewonden, veel 

brokstukken in de stad.’ 

 

Het waren twee Bf-109’s van de toen op Schiphol gelegerde III/JG54 

die boven Haarlem in botsing kwamen. De beide vliegers konden, 

hoewel gewond, van hun parachute gebruik maken en zo hun leven 

redden. 

ZWA 

2 

43 

Een Messerschmitt Bf109 Mk. G-6 van 9 Gruppe / Jagdgeschwader 54 

stortte om 5.45 uur neer bij ’t Krom. 

SGLO T26

87 

Van 8 juli tot 14 augustus 1943 was op Schiphol de met 

Messerschmitts uitgeruste III Gruppe Jagdgeschwader 54 

gestationeerd. De vliegtuigen oefenden op 21 juli boven Haarlem met 

een schijngevecht, toen één van de piloten een beoordelingsfout 

maakten. De propeller van één van de toestellen raakte het toestel van 

de andere. Door de klap werd de motor van de jager gerukt en de rest 

van het vliegtuig dwarrelde als een dood blad naar beneden. Op de 

Grote Markt regende het stukken metaal.  

 

Op ’t Krom speelde een jongetje op straat. Hij hoorde de klap in de 

lucht en zag tot zijn schrik een vliegtuig vallen, dat op hem afkwam. 

Hij rende naar huis en bonsde op de deur, maar zijn moeder was aan 

het stofzuigen en hoorde hem in eerste instantie niet. Net op tijd 

deed zijn moeder nog de deur open, toen de Messerschmitt op straat 

uit elkaar klapte en de straat in een vlammenzee veranderde. 

NIJ 191 

30 juli 

1943 

Op vrijdag 30 juli werd Schiphol aangevallen door de RAF. Het was de 

derde maal in korte tijd. Weer waren het bommenwerpers van 2 

Group geëscorteerd door zeven squadrons jachtvliegtuigen die de 

aanval uitvoerden. Om tien over half tien werden de eerste 500 lbs 

bommen afgeworpen door de Douglas Bostons van het 107 squadron. 

Vijf minuten later klonk het luchtalarm in Haarlem en kwam het 

luchtafweergeschut in de omgeving in actie. Tijdens de alarmperiode 

explodeerde een granaat van het luchtafweergeschut in de ruin van 

perceel Wilgenstraat 

MAA 128 Relevant 
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42. De glasschade aan de omliggende huizen was gelukkig zeer klein. 

In het dak van Leidsevaart 456 rood werd een klein gaatje ontdekt, 

naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door een kogel uit een 

boordwapen van een Engels of Duits vliegtuig. 

11/12 

augustus 

1943 

Twee Typhoons, die opdracht hadden voor een patrouillevlucht in het 

gebied van IJmuiden, vonden geen schepen en wierpen toen hun 

bommen af op een spoorweg en legerbarakken in de buurt van 

Haarlem. 

 

De enige luchtactie die de Duitsers over deze nacht rapporteerden 

was een aanval met bommen en boordwapens op batterijstellingen bij 

Callantsoog, ’s avonds om 23.45 uur, waarbij evenwel geen schade 

werd aangericht. Het is aannemelijk dat de Typhoon vliegers het ‘in de 

buurt van Haarlem’ hier wat ruim hebben genomen. 

ZWA 

2 

56 Niet 

relevant 

3 

september 

1943 

Op 3 september, midden op de dag, explodeerde op het wegdek van 

de Bilderdijkstraat een kleine granaat. Niemand wist waar die vandaan 

was gekomen. Er was geringe glasschade aan acht huizen. 

MAA 128 Relevant 

26-27 

september 

1943 

In de Kloosterstraat sloeg een granaat in. Om 0.30 uur werden 

hierdoor de ramen van acht huizen en van het St. Luciagesticht 

vernield. 

MAA 128 Relevant 

27-28 

september 

1943 

Door de explosie van een luchtafweergranaat werd een veulen 

gedood op een weiland achter het van Zeggelenplein. 

MAA 128 Relevant 

9 oktober 

1943 

Om drie uur in de vroege ochtend van 9 oktober explodeerde een 

luchtafweergranaat in de Mr. Cornelisstraat op nummer 30 rood. 

Diverse meubels in de woning werden beschadigd. Het bleek dat het 

luchtafweergeschut heftig had gevuurd op bommenwerpers van de 

RAF die op weg waren naar Hannover. 

MAA 128 Relevant 

18 oktober 

1943 

In de avond van 18 oktober explodeerde een luchtafweergranaat in de 

Betje Wolffstraat. Ook ditmaal was er sprake van schade aan ruiten en 

aan dakpannen. Weer waren de bommenwerpers op weg naar 

Hannover. 

MAA 128 Relevant 

3 

november 

1943 

In de Kleverlaan op nummer 80 werd een granaatkop van het 

afweergeschut gevonden die in het dak een gat met een doorsnede 

van 25 centimeter had geslagen. 

MAA 128 Relevant 

22 

november 

1943 

Op vijf plaatsen in de stad kwamen granaten van luchtafweergeschut 

terecht. Eén granaat sloeg door het dak van Leidsestraat 2. In de 

woningen Leidsestraat 4, Schoterweg 16, Zaanenlaan 24, Lange 

Boogaardstraat 28 en Kennemerstraat 4 waren ruiten gesprongen. Een 

granaatkop was door het dak en de tweede verdieping van Spaarne 

17 geslagen. 

MAA 130 Relevant 

3-4 

december 

1943 

’s Morgens om half zes ontplofte een granaat van het 

luchtafweergeschut in een schuur achter de woningen in de 

Brederodestraat 14 en 16. 

MAA 130 Relevant 

29 

december 

1943 

Op 29 december ’s avonds om elf uur sloeg er een luchtafweergranaat 

door de serreruit van de woning van J.J. Surendonk aan de Zijlweg 83, 

gelukkig zonder verder enige schade aan te richten. 

MAA 130 Relevant 

Januari 

1944 

In de Hout werd een tankgracht gegraven NIE 93 Relevant 

30 januari 

1944 

Op de Baan 35 sloeg een granaat in en kwam tot ontploffing op de 

benedenverdieping. 

MAA 133 Relevant 

3 februari 

1944 

Om half twee kwamen meldingen binnen van glasschade en 

neergekomen granaatscherven. Het betrof ditmaal de percelen 

MAA 134 Relevant 
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Rijksstraatweg 66, Lorentzkade 358, Maerten van Heemskerkstraat 49, 

Voorduinstraat 49 en Obisstraat 71. 

10 februari 

1944 

In de Pieterkiesstraat 40 ging een keukenraam aan diggelen door een 

granaatscherf. 

MAA 134 Relevant 

21 februari 

1944 

Een granaat sloeg in een schuur achter huisnummer 90 aan de 

Bastiaanstraat. Door de zijmuur heen verdween de granaat in de 

grond. Pogingen om hem terug te vinden, liepen op niets uit. 

MAA 135 Relevant 

4 maart 

1944 

Inslag luchtafweergranaat in de Marsstraat 62. MAA 136 Relevant 

9 maart 

1944 

Inslag luchtafweergranaat in een weiland achter de Pladellastraat. MAA 136 Relevant 

22 maart 

1944 

Op een bouwland aan het Rollandspad was een granaat van het 

luchtafweergeschut ingeslagen. 

MAA 136 Relevant 

Tabel 4: Overzicht gebeurtenissen Duitse bezetting tot juni 1944. 

 

De periode juni ’44 (D-Day) tot en met oktober ‘44 

De voorbereidingen voor operatie Overlord waren al begin 1943 begonnen. De Duitse kustverdediging (de 

Atlantikwall) werd zwaar ondermijnd na de geslaagde geallieerde landingen op 6 juni 1944. De geallieerde opmars 

naar het noorden verliep redelijk voorspoedig. De geallieerde opmars werd net ten zuiden van Nederland wat 

vertraagd door een ijlings door de Duitsers opgetrokken verdedigingslinie. 

Desondanks werd de tegenstand snel gebroken en kon operatie Market Garden van start gaan. In deze operatie zou 

de nadruk komen te liggen op de juiste afstemming en samenwerking van de luchtlandingstroepen (deel van de 

operatie dat de naam Market kreeg) en de grondtroepen (operatie Garden). Het primaire doel van de operatie was 

de inname van de bruggen over de waterwegen tussen Eindhoven en Arnhem. Om de geallieerde opmars te laten 

slagen was het belangrijk om de diverse steden en dorpen die op de route lagen van de opmars te bezetten en te 

behouden met parachutisteneenheden totdat de landlegers de steden en dorpen bevrijden. Voor dit project is de 

volgende informatie aangetroffen: 

 

Datum / jaar Gebeurtenis Bron Pag. Relevant? 

21 juni 1944 Woensdag 21 juni. De 8th Air Force voerde missienummer 428 

uit, een aanval op Berlijn. ’s Morgens tussen 8 en 9 uur 

verschenen verscheidene formaties bommenwerpers en 

jachtvliegtuigen boven IJmuiden. Een deel ervan vloog na het 

bombardement door in oostelijke richting en landde op de 

Russische basis Poltava. Andere vlogen terug naar Engeland. En 

even voor 13:00 uur begon het luchtafweergeschut van 

IJmuiden te vuren. Kort daarna vloog op een hoogte van 

ongeveer driehonderd meter een viermotorige Consolidated B-

24 Liberator even ten zuiden van IJmuiden weer over de 

Hollandse kust in oostelijke richting. Heel langzaam ging het 

over Santpoort richting Spaarndam. Het proces verbaal van de 

Haarlemse LBD meldt over dit voorval: 

 

‘Te circa 3.15 uur vloog een Engels vliegtuig op geringe hoogte 

van westelijke naar oostelijke richting over het IJ te Spaarndam 

(gemeente Haarlem) en liet op circa vijftig meter van den 

walkant een onbekend gebleven voorwerp in het water vallen, 

waardoor een grote waterzuil ontstond’. 

 

Het vliegtuig vloog vervolgens langs Halfweg en Zwanenburg en 

draaide in een bocht naar het zuiden, in een poging een 

noodlanding te maken. Vlak voor de landing werd het echter 

hevig beschoten door een batterij licht afweergeschut dat stond 

opgesteld in de Lutkemeerpolder. Het vliegtuig werd geraakt en 

MAA 145 Relevant 
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stortte neer op het land vlakbij perceel IJweg 501 in de 

Haarlemmermeer. Van de tien bemanningsleden overleefde 

slechts één deze ramp. Zeven van hen konden geborgen worden 

en begraven. Twee bemanningsleden worden tot op heden nog 

vermist. 

Consolidated B-24H, 446 Bomb Group USAAF, got in trouble 

over target and was shot down while force-landing. Force 

landed IJweg 513 Vijfhuizen. 

SGLO T3823 

Augustus 

1944 

De Duitsers legden in Haarlem tankgrachten aan. De Houtvaart 

moest hiertoe verbreed worden, de Zijlweg moest door een 

tankgracht worden doorsneden en er moesten bunkers worden 

gebouwd. De vernietiging van woonruimte aan de Delft en de 

Kleverlaan is lang tegengehouden, maar in augustus 1944 moest 

het toch gebeuren. 

NIE 84 Ja 

5 augustus 

1944 

 

Om precies twee uur was van het Centraal Station in Amsterdam 

trein 2639 vertrokken, vier minuten later vanuit het station 

Haarlem trein 1030 naar Amsterdam. Ongeveer tegelijkertijd was 

ook een tram van de Noord Zuid Hollandse Tram Maatschappij 

uit Amsterdam naar Haarlem vertrokken. Op dat moment waren 

al vliegtuigen in de lucht waargenomen. Volgens het rapport 

van de Haarlemse Luchtbeschermingsdienst was te 13.53 uur in 

deze gemeente het sein ‘luchtalarm’ gegeven, omdat een groot 

aantal jachtvliegtuigen het gemeentelijk gebied was 

binnengevlogen. Om 14.25 uur werd in de commandopost van 

de LBD het bericht ontvangen dat ten oosten van het 

spoorwegstation Haarlem, ter hoogte van de Centrale 

Werkplaats van de Nederlandse Spoorwegen, een trein was 

beschoten en dat de passagiers dekking hadden gezocht langs 

de spoordijk. Op dezelfde tijd werd door Vakpost II, 

Amsterdamsevaart, gemeld dat behalve een trein ook een tram 

op de Amsterdamsevaart in de buurt van de Bakhuizen van der 

Brinkstraat was beschoten, waarbij enige personen waren 

gedood of gewond. Han Hogendijk maakte in zijn dagboek een 

tekening van deze beschieting en vermeldde daarbij het 

volgende: 

 

‘Om twee uur komen geweldige grote formaties bombers terug. 

Het waren er zeker wel zevenhonderd. Om 2.25 uur komen er 

vier Thunderbolts aan. Ze curven prachtig en gaan steeds lager. 

Dan beginnen ze te schieten, ergens in de polder, ‘waarschijnlijk 

op Duitse stellingen. Het was een geweldig gezicht, deze 

duikende, stijgende en schietende jagers. Sommigen stegen 

loodrecht. Ze curvden geweldig. Opzij. Dan weer duikend en om 

de beurt schieten. Na vijf minuten vetrokken ze weer en lieten 

het zooitje brandend achter’.  

 

Later toen duidelijk was geworden wat er gebeurd was, voegde 

nog aan zijn aantekeningen toe: ‘Volgens nadere berichten zijn 

de treinen Amsterdam-Haarlem en Haarlem-Amsterdam 

beschoten. 12 doden. Ook een boerderij verbrand. Wel enigszins 

doelloos’. 

 

Simon Kruijt was hoofdconducteur van de Nederlandse 

Spoorwegen op de trein naar Haarlem. Zijn verslag werd 

MAA 145-

149 

 

Relevant 
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opgetekend door twee rechercheurs van de Haarlemse politie, 

Cornelis van der Werff en Jan Dijkstra.  

 

“Op 5 augustus 1944 deed ik als hoofdconducteur dienst op trein 

No. 2639, welke om twee uur uit Amsterdam vertrok met 

bestemming Haarlem’, vertelde hij hen. Ter hoogte van Sloterdijk 

werden wij reeds door een overwachter der N.S. gewaarschuwd 

door middel van een voorgeschreven signaal dat er luchtgevaar 

was naar aanleiding waarvan de snelheid van onze trein werd 

teruggebracht tot 45 kilometer per uur. Omstreeks 14.13 uur 

waren wij genaderd ter hoogte van post E liggende binnen de 

gemeente Haarlem ter hoogte van het benzinepompstation aan 

de Amsterdamsevaart. Ik zag toen de uit richting Haarlem 

komende trein die afstopte waaruit ik begreep dat er gevaar 

dreigde. Ik heb toen de passagiers in mijn trein gewaarschuwd. Er 

bevonden zich ongeveer honderdvijftig passagiers in mijn trein 

waarvan de voorste drie wagons nagenoeg geheel leeg waren. 

Terwijl ik dit deed kwam de trein tot stilstand en verlieten veel 

passagiers de trein. Op hetzelfde moment hoorde ik dat onze trein 

beschoten werd vanuit vliegtuigen. Ik liet mij languit in de trein 

vallen.” 

 

De trein van Amsterdam naar Haarlem was door Thunderbolts 

van 361 Fighter Squadron van de Amerikaanse luchtmacht 

onder vuur genomen ter hoogte van seinpost E op de 

Amsterdamsevaart. Parallel aan de spoorbaan, gescheiden door 

de oude trekvaart, lag het tracé van de tram op de 

Amsterdamsevaart. De trein van Haarlem naar Amsterdam werd 

bij de Vinkenbrug beschoten. In het rapport van de 

marechaussee werd vermeld dat de trein volledig was doorzeefd 

met mitrailleurkogels, die gaten van 2 tot 2,5 cm hadden 

veroorzaakt. 

 

Het Duitse 88 Armeekorps schenkt in haar avondmelding 

aandacht aan de gebeurtenissen: ‚Im Unterabschnitt 

Bloemendaal unterabschnitt Lisse-Haarlem 14.20 – 14.30 Uhr 

angriff mehrerer Thunderbolt auf fahrende Züge und 

Strassenbahnen. Bordwaffenbeschufss. Bisher keine Verluste und 

Schaden‘. 

 

 Een summier bericht dat dagen later opgevolgd: 

 

‚Zusatz zu Tagesmeldung vom 5-8-1944: Von 14.20 bis 14.26 

Uhr überflogen 10 feindl. Jabo im Tiefflug Stpkt. ClX. Beschuss 

mit Bordwaffen, dabei keine Verluste. Bei Vinkenbrug 

Eisenbahnzug in drei- bis viermaligem Tiefangriff mit 

Bordwaffen beschossen. 13 Tote, 24 Schwer-, 60 Leichtverletzte, 

darunter 4 Wehrmachtsangehörige. Ein Gehöft bei Vinkenbrug 

in Brand geschossen. Bei Reichsbahnausbesserungswesen durch 

Bordwaffenbeschuss ein Leichtverletzter‘. 

De NS rapporteerde op deze zaterdag een treinbeschieting van 

trein 1030 om 14.10 en van trein 2639 om 14.40 uur, beiden bij 

Haarlem. 

 

De Luchtwachtdienst van Haarlem rapporteerde over deze dag 

het volgende: ‘Luchtalarm. Trein en tram beschoten door drie 

ZWA 

2 

265 
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vliegtuigen, respectievelijk bij de centrale werkplaats en 

Bakhuysen v.d. Brinkstraat. Vier doden (waaronder een Duitse 

militair), zeven zwaar- en vijftien lichtgewonden. Bij de 

Vinkenbrug ook hulp verleend na beschieting, hier 12 doden en 

tientallen gewonden. 

Om 14.00 uur wordt personentrein 2639 Amsterdam – Haarlem 

tussen Halfweg en Haarlem bij blok E beschoten. Er worden 

twee reizigers gedood en negen gewond (acht burgers en een 

Duitse militair). De bovenleiding is defect. De trein wordt naar 

Haarlem teruggehaald (a. 15.28 uur). 

HUU 464 

22 

september 

1944 

In Haarlem moesten de bewoners ten noorden van de Jan 

Gijzenvaart, ten westen van de Delft en van het 

Ramplaankwartier vóór 22 september 1944 hun huizen verlaten 

en elders onderdak zoeken. Het motief voor de massale 

evacuatie was dat de Duitsers in de vesting IJmuiden ruim 

schootsveld wilden hebben. 

 

Aan de Kleverlaan bij de Delft werd een tankmuur aangelegd. 

TEM 167 Relevant 

30 

september 

1944 

Op 30 september 1944 werden twee vrachtauto’s van het Duitse 

leger op de Amsterdamsevaart in brand geschoten door 

geallieerde vliegtuigen. De vrachtauto’s brandden volledig uit 

ter hoogte van de Jodenbegraafplaats langs de vaart.  

 

Het waren 2 Spitfires Mk. IX van het 33 squadron die een ‘armed 

recce Rotterdam area’ vlogen. Het squadron, onderdeel van 135 

Wing van de 2 TAF, zond in totaal 6 secties van twee Spitfires 

uit. Volgens het ‘Operations Record Book’ werd die dag ook 1 

locomotief beschadigd naast overige transportmiddelen. 

MAA 150 Relevant 

Gewapende verkenning. 65 Typhoons en 48 Spitfires 

opereerden boven Nederland en NW Duitsland, met de 

volgende claims: spoorwagons vernietigd 106, beschadigd 

69; locomotieven beschadigd zeven; vrachtauto’s vernietigd 13, 

beschadigd 14; schepen vernietigd zes, beschadigd tien en 

veerponten beschadigd een. 

 

Bij de verkeersdoelen die deze dag werden aangevallen, waren 

in Haarlem op de Amsterdamsevaart twee Duitse vrachtauto’s 

die door de vliegtuigen werden vernield. Deze vrachtauto’s 

hadden als lading suiker en het laat zich raden dat een deel 

daarvan binnen de kortste keren was verdwenen. 

ZWA 

2 

373 

Tabel 5: Overzicht gebeurtenissen juni t/m oktober 1944. 

 

Winter ’44-’45 tot en met de Duitse capitulatie mei 1945 

De operatie Market Garden was voor de geallieerden uiteindelijk geen succes; het leverde strategisch weinig baat 

op. In de winter van 1944-1945 lag het front nagenoeg onbeweeglijk stil, dwars door Nederland, vanaf de 

Oosterschelde via Moerdijk richting Nijmegen. In die periode namen de grondgevechten af, maar werden de 

luchtgevechten en bombardementsvluchten richting Duitsland geïntensiveerd. Ook boven de bezette gebieden in 

Nederland nam het aantal luchtactiviteiten toe. Voor dit project is de volgende informatie aangetroffen: 

 

Datum / jaar Gebeurtenis Bron Pag. Relevant? 

1 november 

1944 

Van 08.36 tot 15.40 uur werden 24 Spitfires van Fighter Command, 

in secties van vier uitgestuurd voor gewapende verkenning boven 

Nederland. Op een kanaal tussen Haarlem en IJmuiden werd door 

een sectie een aanval gedaan op een sleepboot met sleep. Beide 

schepen liepen op de oever. 

ZWA 

2 

431 Niet 

relevant, 

aanval 

vond 

plaats 
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De Haarlemse Luchtbescherming meldde dat bij de beschieting van 

een zandschuit in het kanaal bij Spaarndam drie mensen 

verwondingen opliepen. 

buiten 

Haarlem. 

97 Spitfires en 48 Mustangs als escorte voor Bomber Command 

naar Hamburg zonder verliezen, maar een Spitfire van 303 

squadron die schepen beschoot werd neergehaald bij Amsterdam. 

FOR 200 

6 december 

1944 

Op 6 december vonden in Haarlem razzia’s plaats. Mannen werden 

zonder pardon uit hun huizen gehaald en van de fietsen getrokken 

en opgebracht in de Ripperdakazerne. Hen wachtte tewerkstelling 

in Duitsland. 

 

De ondergrondse had in de loop van de avond van 5 december uit 

betrouwbare bron binnen de politie al vernomen dat de volgende 

dag een razzia gehouden zou worden en dat de opgepakte 

mannen per trein zouden worden afgevoerd. Via het geheime 

telefoonnet gaven zij deze informatie door aan het hoofdkwartier 

van de Binnenlandse Strijdkrachten in Eindhoven, waar zich een 

dependance van het Nederlands Bureau Inlichtingen had 

gevestigd. ‘Big razzia going on in Haarlem. Germans are driving 

people to station.’ Please can you try to intimidate Germans or 

attack railway’.  

Enige tijd later kwam nog een telegram binnen, ditmaal met 

duidelijke instructies. 

‘At 3.30 gmt Germans will transport with one engine thousands of 

men to Amsterdam in several transports during night. We will try to 

stop railway. Please can you attack Spaarne bridge, no gun 

positions near target.’ 

 

Dit verzoek werd doorgegeven aan het hoofdkwartier van de 2 TAF. 

Deze delegeerde de opdracht aan zijn 140 Wing, die op hun beurt 

drie Mosquitos van het 487 (NZ) squadron opdracht gaven om het 

afvoeren van de mannen te verhinderen. De trein mocht Haarlem 

niet verlaten. 

 

Om tien over twee ‘s nachts stegen drie Mosquitos Mk VI 

jachtbommenwerpers op van het vliegveld op Thorney Island aan 

de Engelse zuidkust. De squadron commandant en voor deze 

speciale opdracht tevens vluchtcommandant, wingcommander 

Roger C. Porteus, en zijn navigator flying officer A.Tellett, leidden 

de formatie. Aan hun linkerzijde vloog pilot officer P.H. Burne in ‘N 

voor Nancy’ en aan de rechterzijde flying officer Don G. Ivey, 

specialist in dit soort operaties, in ‘Q voor Queen’. De opdracht was 

duidelijk. Om precies half vier, het verwachte tijdstip van vertrek, 

moest de trein tot stoppen gedwongen worden door het 

kapotschieten van de locomotief, of door het bombarderen van de 

spoorwegbrug over het Spaarne. 

 

De vliegtuigen vlogen op geringe hoogte over de Noordzee en 

naderden de brug over het Spaarne, waar echter geen trein te zien 

was. Vertwijfeld vlogen ze ongeveer twintig minuten lang rondjes 

in de onmiddellijke nabijheid van de spoorbrug en hoopten dat de 

trein alsnog zou verschijnen. Toen dit niet het geval bleek te zijn 

besloot men de brug te bombarderen. Voor dit doel was elk 

vliegtuig bewapend met een nieuw soort Amerikaanse 500 pond 

MAA 151-

153 

Relevant 
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‘high explosive’ bom met een vertragingsontsteking van elf 

seconden. Wing commander Porteus viel als eerste de brug aan. 

Meteen kwam het  luchtdoelgeschut in werking. Don Ivey wierp zijn 

bom af maar zag geen resultaat. Daarna hergroepeerde de 

formatie zich en zette koers naar Thorney lsland, waar ze om even 

voor zessen in de morgen landden. 

 

Vrijwel niemand had iets van de aanval gemerkt. In het rapport van 

de politie stond vermeld dat op 7 december om circa 3.30 uur in 

het geïnundeerde weiland ten zuiden van de spoorlijn Haarlem-

Amsterdam een bom was gevallen en geëxplodeerd. De schade die 

de bom had aangericht bestond uit wat vernielde ruilen in 

woningen aan de Amsterdamsevaart, Van Zeggelenplein en Teding 

van Berkhoutstraat. 

Mosquito’s deden een aanval op de brug bij Haarlem, waarbij twee 

ton brisantbommen werden afgeworpen en een brand ontstond 

ten zuidoosten van de brug. 

 

De drie Mosquito’s hadden tot taak een aanval op een spoorbrug 

bij Haarlem om te proberen zo een speciale trein tot stoppen te 

dwingen. De drie Mosquito’s wierpen negen 500-ponders brisant-, 

brandbommen en fakkels uit, maar veel resultaten werden niet 

waargenomen. Een bemanning zag de bewuste trein, maar kon die 

niet meer terugvinden. Wel was er een lange lijn van vuur ten 

zuidoosten van de brug. De Luchtwachtdienst van Haarlem meldde 

dat een bom was gevallen op geïnundeerd gebied ten zuiden van 

de spoorlijn Haarlem-Amsterdam op gemeentelijk gebied. Geen 

slachtoffers. Glasschade aan drie huizen. 

ZWA 

2 

471 

Het verzet vraagt op woensdagavond 6 december in Londen een 

bombardement op de spoorbrug over het Spaarne bij Haarlem aan. 

De bedoeling is een transporttrein in de richting Amsterdam met 

voor de arbeidsinzet opgepakte Haarlemse mannen te stoppen, die 

in de vroege morgenuren van donderdag 7 december rijden. Drie 

Mosquito’s (tweemotorige jachtvliegtuigen) van de 140e Wing 

vallen in de nacht van woensdag 6 op donderdag 7 december de 

spoorbrug aan. De Mosquito’s werpen negen brisantbommen van 

elk 500 pond af. De aanval mislukt echter. 

HUU 360 

7 januari 

1945 

Om 20.00 uur viel een granaat van het luchtafweergeschut op het 

Bleekerburgerplein, waardoor in totaal 23 ruiten sneuvelden. 

MAA 156 Relevant 

23 januari 

1945 

Van de vliegtuigen die verloren gingen kwam er één neer in 

Nederland, een Typhoon van No 438 Canadees Squadron met F/O 

Wallace als piloot bij Haarlem. Wallace kwam daarbij om het leven. 

ZWA 

2 

526 Relevant 

16 februari 

1945 

Een granaat van het luchtafweergeschut was neergekomen op de 

openbare weg voor perceel Eikenstraat 52. De granaat was in de 

grond gedrongen zonder te ontploffen en kon daardoor 

gemakkelijk uit het wegdek worden gelicht en ingeleverd bij de 

Feldgendarmerie. 

MAA 156 Relevant 

26 februari 

1945 

Tien dagen later, om kwart over drie in de middag, ontplofte een 

granaat van het afweergeschut met een daverende knal in de tuin 

van perceel Schalkerburgergracht 2. Er sneuvelden ‘slechts’ tien 

ruiten. 

MAA 156 Relevant 

27 februari 

1945 

Op 27 februari werd omstreeks kwart voor drie in de middag 

perceel Velserstraat 74 door kogels uit boordwapens getroffen. 

Vrijwel tegelijkertijd drong een granaat van het luchtafweergeschut 

MAA 156 Niet 

relevant 
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in de tuin van Spaarnrijkstraat 45, zonder te exploderen. De schade 

was daardoor miniem. 

9 maart 1945 Op 9 maart om half twaalf ‘s nachts, beschoot een vliegtuig in 

Haarlem-Noord een trein. Verschillende huizen aan de 

Kleverparkweg en Hoofmanstraat werden daarbij geraakt. Kogels 

sloegen door de daken en de plafonds. Naast enige kapotte ruiten 

was er geen zichtbare schade. 

MAA 156 Relevant 

18 maart 

1945 

Om kwart voor drie ontplofte een granaat van het 

luchtafweergeschut in de tuin van Pallasstraat 12. Pieter Goedhart 

kwam daarbij om het leven. Johannes Koolen en zijn zoon Adriaan, 

die twee huizen verderop woonden, raakten zwaar gewond. 

MAA 156 Relevant 

21 maart 

1945 

Omstreeks ca. 11.15 uur stortte een granaat van het 

luchtdoelgeschut neer in het perceel Leidsestraat 78.  

MAA 157 Relevant 

16 april 1945 Op 16 april trof een luchtafweergranaat de woning van J. Sijpestein 

in de Tafelbergstraat 13. 

MAA 158 Relevant 

16 april 1945 Spitfire jachtbommenwerpers van 345 Free French squadron 

moesten voertuigen nabij Haarlem uitschakelen. Boven 

Bloemendaal ontwaarde hij in de bossen enige motorvoertuigen. 

Met zijn vleugelman leutenant Gelly dook hij naar beneden. Met 

het simpele doel de ‘vijandelijke’ voertuigen te vernietigen wierpen 

zij de bommen die onder de vleugels hingen af. Resultaten namen 

ze niet waar. Het bleek dat zij de Duinwijkweg in Bloemendaal 

hadden getroffen, in plaats van Haarlem. 

MAA 159 Niet 

relevant 

18 april 1945 In Haarlem sloeg voor de laatste maal een luchtafweergranaat in. 

Dat was bij een garage in de Maasstraat 2. De granaat sloeg een 

gat in het dak van ongeveer veertig centimeter. Ook de muren 

werden beschadigd. Van een woning aan de Rijksstraatweg gingen 

vier ruiten aan diggelen. 

MAA 160 Relevant 

Tabel 6: Overzicht gebeurtenissen winter 1944 – mei 1945. 

 

Naoorlogse periode 

Direct na de oorlog is gestart met de wederopbouw van Nederland. Onderdeel van de wederopbouw was het 

opruimen van oorlogsstellingen, als bunkers en het ruimen van achtergebleven NGE. Duitse krijgsgevangenen 

werden aan het werk gezet om de aanwezige mijnenvelden te ruimen. Voor dit project is de volgende relevante  

informatie aangetroffen.  

 

Datum / jaar Gebeurtenis Bron Pag. 

1982 In 1982 kwam de vliegtuigcrash van 6 juli 1940 aan de Oudeweg in de pers 

weer ter sprake omdat op de plaats waar de huizen hadden gestaan tijdens 

graafwerkzaamheden granaathulzen waren ontdekt die onmiddellijk in verband 

werden gebracht met het neerkomen van de Wellington. Uit onderzoek bleek 

echter dat na de oorlog een schroothandelaar op de bewuste plaats oude 

hulzen en schroot had opgeslagen. De vondst had dus niets met het gebeuren 

op de zesde juli te maken 

MAA 43 

Na de oorlog Haarlem is relatief goed de oorlog doorgekomen. 298 woningen waren 

verwoest. Schade aan de openbare ruimte kon snel worden hersteld. 

NIE 146-

147 
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BIJLAGE 4 GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN 

Voor dit onderzoek zijn de volgende archieven geraadpleegd:  

 

 Noord-Hollands Archief te Haarlem (Gemeente Haarlem). 

- Toegang 18: Provinciaal Bestuur van Noord-Holland, 1851-1943; 

- Toegang 554: Stichting het Nationale Park de Kennemerduinen te Haarlem, 1950-1997; 

- Toegang 1497: Gemeente Energiebedrijf (GEB) te Haarlem, 1950-1988; 

- Toegang 1539: Gemeentelijke Luchtbeschermingsdienst te Haarlem, 1940-1943; 

- Toegang 2185: Gemeentepolitie te Haarlem, 1918-1965; 

- Toegang 2295: Gemeentebestuur van Haarlem, 1813-1957; 

- Toegang 2398: 7e Kring Dient Openbare Werken, 1899-1957; 

- Toegang 5001: Gemeentebestuur van Haarlem 1957-1990; 

- Toegang 5002: Bedrijf Openbare Werken te Haarlem, 1953-1990;  

- Toegang 5006, Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD) te Haarlem, 1970-1990;  

- Toegang 5015, Sector gemeentewerken van de Gemeente Haarlem, 1991-1997; 

- Beeldbank Noord-Hollands Archief.  

 Noord-Hollands Archief te Haarlem (Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude). 

- Toegang 1597: Gemeentebestuur van Haarlemmerliede en Spaarnwoude, 1933 – 1960. 

 Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH). 

 Nederlands instituut voor oorlogs-, Holocaust en genocidestudies (NIOD). 

 Bundesarchiv-Militärarchiv Freiburg. 

 Nationaal Archief (NA). 

 

Noord-Hollands Archief 

 

Toegang 18: Provinciaal Bestuur van Noord-Holland, 1851-1943 

Inventaris 4481 Stukken betreffende de onteigening van percelen met het oog op sanering van de buurt het 

Rozenprieel te Haarlem, die op 3 oktober 1940 door een bombardement was getroffen, 1941-

1942. 

Relevant, geeft beeld van de schade door het bombardement van 3 oktober 1940. 

 

  

Toegang 554: Stichting het Nationale Park de Kennemerduinen te Haarlem 

Inventaris 80 Opruiming van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. 

Niet relevant. 

 

 

Toegang 1353: Droste's Cacao- en Chocoladefabrieken NV te Haarlem 

Inventaris 325 Schade- en taxatierapporten na de bomaanval op 8 dec. 1942, met verslag uit 1989 over de 

luchtaanval door dhr. P. de Vries te Overveen. 

Relevant, ooggetuigenverslag m.b.t. de luchtaanval op de Drostefabriek. 

 

 

Toegang 1497: Gemeente Energiebedrijf (GEB) te Haarlem 

Inventaris 94 Stukken betreffende de bouw van een gashouder met een inhoud van 100.000 m3 

opslagcapaciteit alsmede de vondst van bommen op het GEB-terrein, 1956-1959. 

Relevant, informatie m.b.t. blindgangers op het GEB-terrein. 

 

 

Toegang 1539: Gemeentelijke Luchtbeschermingsdienst te Haarlem 

Niet geïnventariseerd. Betreft één doos die twee mappen bevat. 
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Map 1: rapporten over luchtaanvallen en andere gebeurtenissen in de gemeente Haarlem t/m 1943. Per luchtaanval 

is uitgebreid beschreven waar eventuele bommen neerkwamen en wat het schadebeeld was.  

Relevant. Informatie over bombardementen en neergekomen luchtdoelgranaten op Haarlem.  

 27 juni 1940 (vier brisantbommen, omgeving Edisonstraat.) 

- Relevant. 

 6 juli 1940: Aan de Oudeweg in Haarlem crashte een Engelse bommenwerper 

- Relevant. 

 3 oktober 1940 (om 1.22 uur vier brisantbommen, om 2.35 elf brisantbommen, om 2.40 uur zes 

brisantbommen en een grote hoeveelheid brandbommen.).  

- Relevant. 

 4 oktober 1940 (onontplofte bom gevonden in weiland Buitenrustbrug). 

- Relevant. 

 12/13 oktober 1941, 1.02 uur (vier bommen op het station). Eén bom op het stationsplein, één op de Ford-

garage aan stationsplein 11, één op de Lange Molenstraat 42A en één op Parklaan 25. De bommen werden 

van grote hoogte afgeworpen. 

- Relevant. 

 8 december 1942. Bommen op de Drostefabriek en Figee. 

- Relevant. 

 16 april 1943 (twaalf Engelse vliegtuigen bombarderen de centrale werkplaats. Schade aan de Amsterdamse 

Buurt en aan het centrum door ca. 60 brisantbommen en 35 fosforbrandbommen). 

- Relevant. 

 3 mei 1943, luchtgevecht boven Haarlem, verspreid door de stad worden mitrailleurkogels en enkele 

granaatjes gevonden. 

- Relevant. 

 29 juni 1943 (Engelse vliegtuigen beschieten gronddoelen met boordwapens. Schade aan Zijlweg 267).  

- Relevant. 

 Op 21 juli 1943 stortte een Duits vliegtuig neer bij ’t Krom. 

- Relevant. 

 Naast informatie over bombardementen tevens rapporten over schade door ontplofte luchtdoelgranaten. 

- Relevant. 

 

Map 2: rapporten van de wachtdienst.  

Proces-verbalen en rapporten van de wachtdienst van de luchtbeschermingsdienst inzake de volgende 

gebeurtenissen: 

 Op 6 juli 1940 stortte een Engels vliegtuig neer in een fabriek aan de Oudeweg. 

- Relevant. 

 Op 26 juli 1940 om 3.45 uur wierp een vliegtuig twee bommen op het Binnenpad te Spaarndam. Om 8.15 

uur diezelfde morgen detoneerde een drijvende mijn in het water nabij Zijkanaal C. Om 14.17 uur 

detoneerde de volgende drijvende mijn. 

- Relevant. 

 Proces-verbaal van het bombardement van de nacht van 2 op 3 oktober 1940.  

- Relevant.  

 In de nacht van 28 februari op 1 maart 1941 kwamen zes brisantbommen neer, waarvan er twee niet 

zouden zijn gedetoneerd. Deze lagen aan de Gonnetstraat en de Barendsestraat 30.  

- Relevant. 

 Op 14 april 1941 voerden twee Engelse vliegtuigen een luchtaanval uit op de centrale werkplaats en de 

gasfabriek. In totaal vielen twaalf brisantbommen. Uit nader onderzoek bleek dat alle bommen waren 

gedetoneerd en dat er geen blindgangers waren.  

- Relevant. 

 Op 13 oktober 1941 detoneerden vier bommen, waarvan één op het Stationsplein, één op de Ford-garage, 

één op de Lange Molenstraat 42a Rood en één op Parklaan 25. 

- Relevant. 

 De gasfabriek aan de Oudeweg werd op 12 mei 1942 beschoten.  

- Relevant. 

 Op 22 september 1942 vielen bommen op de centrale werkplaats en op de gasfabriek.  

- Niet relevant. 

 Op 27 oktober 1942 werd de gasfabriek wederom aangevallen. Vier bommen detoneerden. 
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- Niet relevant. 

 Op 7 december 1942 rijdt een auto op de Brouwerskade over een voorwerp, dat vervolgens was gaan 

branden. Het voorwerp, lijkend op een blikken bus, werd door voorbijgangers het water in getrapt. De 

brandweer nam na het blussen enkele blikken bussen en een stuk rubber, waarschijnlijk afkomstig van een 

parachute, mee.  

- Niet relevant. 

 Op 8 december 1942 wierpen drie Engelse vliegtuigen bommen op de fabriek van Droste.  

- Relevant. 

 Op 13 januari 1943 om ca. 10.00 uur werd melding gemaakt van een neergestort vliegtuig van het type 

Hurricane in de Waarderpolder. 

- Relevant. 

 Op 10 april 1943 werd de scheepswerf in Spaarndam (gemeente Haarlem) beschoten door enkele Engelse 

vliegtuigen. 

- Relevant 

 Afschrift van het proces-verbaal van het bombardement van 16 april 1943 op de Amsterdamse Buurt.  

- Relevant. 

 Op 3 mei 1943 vonden luchtgevechten boven de gemeente Haarlem plaats, waardoor vliegtuigen rond de 

gemeente neerstorten en op diverse plaatsen mitrailleurkogels en granaten van boordkanonnen 

neerkomen. 

- Relevant. 

 Op 21 juli stortte een Duitse jager neer op het perceel Krom 44.  

- Relevant. 

 6 juni 1944: omstreeks 13.15 uur vloog een Engels vliegtuig op geringe hoogte van westelijke naar 

oostelijke richting over he IJ te Spaarndam, en liet op ca. vijftig meter van de walkant een onbekend 

gebleven voorwerp in het water vallen, waardoor een grote waterzuil ontstond. 

- Relevant 

 Op 5 augustus 1944 werd een trein beschoten er hoogte van het terrein van de centrale werkplaats.  

- Relevant 

 Op 30 september 1944 rond 12.30 uur werden op de Amsterdamsevaart, net buiten de Haarlemse 

gemeentegrens, twee vrachtwagens beschoten door geallieerde vliegtuigen. 

- Relevant. 

 Op 1 november 1944 werd een zandschuit, getrokken door een motorschuit, door een Engels vliegtuig 

beschoten ter hoogte van het Zijkanaal C bij Spaarndam. 

- Niet relevant. 

 Op 7 december 1944 rond 3.30 uur detoneerde in het geïnundeerde weiland ten zuiden van de spoorlijn 

Haarlem – Amsterdam op gemeentelijk een bom. 

- Relevant. 

 Op 27 februari 1945 om ca. 14.45 uur sloegen enkele kogels van vliegtuigboordwapens door het dak van 

Velserstraat 74. Rond diezelfde tijd sloeg een granaat van luchtafweergeschut  

- Niet relevant. 

 Op 9 maart 1945 om 23.30 uur werd een trein beschoten met boordwapens, waardoor aan de 

Kleverparkweg 128 en 130 en aan de Hoofmansstraat schade ontstond. 

- Relevant. 

 

 

Toegang 1597: Gemeentebestuur van Haarlemmerliede en Spaarnwoude (Gemeente Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude) 1933 - 1960 

Inventaris 24 Stukken betreffende bezettings- en oorlogsschade aan onroerend goed in de gemeente 

Op 21 juli 1943 crashte een Duits vliegtuig aan de Kerkweg in Haarlemmerliede. 

 Niet relevant, buiten de gemeente. Het betreft het één van de vliegtuigen die in botsing kwam boven 

Haarlem.  

 

Overige stukken betreffen schade buiten de gemeente Haarlem. 

 

Inventaris 26 Stukken betreffende de toestand van de gemeente na afloop van de oorlog 

Niet relevant. 
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Inventaris 111 Stukken betreffende oorlogs- en bezettingsschade - 1943 

Niet relevant. 

 

Inventaris 112 Stukken betreffende oorlogs- en bezettingsschade – 1945-1947 

Niet relevant. 

 

Inventaris 567 Stukken betreffende de eventuele aanwezigheid van landmijnen en andere ontplofbare 

projectielen 

Relevant, informatie over blindganger en luchtdoelgranaten. 

 Op de werf van Odden’s Betonbouw, Zuid-Schalkwijkerweg no. 36 werd een granaat gemeld. 

 

Inventaris 707 Stukken betreffende oorlogsschade 

Niet relevant. 

 

Inventaris 710 Stukken betreffende oorlogsschade van J. Tang 

Niet relevant. 

 

Inventaris 713 Stukken betreffende uitkeringen i.v.m. oorlogsschade 

Niet relevant. 

 

Inventaris 790 Stukken betreffende de herbouw of vervanging van de muziektent in Halfweg, tijdens de 

oorlog afgebroken om plaats te maken voor een bunker. 

Niet relevant. 

 

Inventaris 807 Stukken betreffende het optreden van P. Gorter bij het neerstorten van het Engelse vliegtuig op 

de boerderij aan de Machineweg 10 

Niet relevant. 

 

Inventaris 831 Stukken betreffende het slopen van woonhuizen langs de Liede, de kerktoren te 

Haarlemmerliede en woonhuizen langs de Ringweg 

Niet relevant. 

 

Inventaris 835 Stukken betreffende het slopen van bunkers aangelegd door de Duitsers 

Niet relevant  

 

 

Toegang 2095: Gemeentebestuur Heemstede 1930-1990 

Inventaris 160 Stukken betreffende de uitvoering van het gezag in de periode van de oorlog, bezetting en (na) 

de bevrijding, 1939-1947 

Niet relevant 

 

Inventaris 253 Stukken betreffende de financiering van de wederopbouw als gevolg van de geleden 

oorlogsschade, 1940-1955 

Niet relevant 

 

Inventaris 255 Stukken betreffende de vergoeding van oorlogsschade aan Groenendaal als gevolg van de 

vordering van onroerend goed door de Duitse Weermacht, 1945-1955 

Niet relevant 

 

Inventaris 256 Stukken betreffende oorlogsschade aan wegen, leidingen, plantsoenen, straatlantaarns, 

beschoeiingen en betreffende slopen van objecten, 1941-1958 

Niet relevant 
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Inventaris 257 Stukken betreffende de herbeplanting van wegen, plantsoenen en Groenendaal als gevolg van 

oorlogsschade, 1944-1955 

Niet relevant 

 

Inventaris 258 Stukken betreffende de oorlogsschade aan woningbouwprojecten, 1944-1955 

Niet relevant 

 

Inventaris 259 Stukken betreffende de oorlogsschade aan bruggen, 1945-1957 

Niet relevant 

 

Inventaris 623 Stukken betreffende de inventarisatie van schade aan gebouwd onroerend goed en herbouw 

en herstel daarvan, 1945-1953 

Niet relevant 

 

Inventaris 664 Stukken betreffende bewakingsdiensten voor straten, gebouwen en terreinen, 1943-1945 

 

 

Inventaris 1068 Stukken betreffende de bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen, algemeen 

Niet relevant 

 

Inventaris 1069 Idem, alarmering en waarschuwing 

Niet relevant 

 

Inventaris 1073 Stukken betreffende de Luchtbeschermingsdienst 

Niet relevant 

 

Inventaris 1079 Stukken betreffende de opruiming van oorlogstuig 

Niet relevant 

 

Inventaris 1449-

1452 

Stukken betreffende vergoeding van oorlogsschade, 1940-1959 

Niet relevant 

 

Inventaris 1449 Personen, 1940-1953 

Niet relevant 

 

Inventaris 1450 Woningen en terreinen, 1941-1959 

Relevant, schademelding Casper Fagellaan 1 en aan de Bosch en Hovenschool door bominslag op 11 mei 1941. 

 

Inventaris 1451 Herbouwplicht woningen B-M, 1948-1959 

Niet relevant 

 

Inventaris 1452 Herbouwplicht woningen S-W, 1948-1959 

Niet relevant 

 

Inventaris 1802 Stukken betreffende verzamellijsten voor vergoeding van oorlogsschade als gevolg van de 

vordering van onroerend goed door de Duitse Weermacht, 1940-1945. 

Niet relevant 

 

Inventaris 1813 Stukken betreffende diverse aangelegenheden met betrekking tot de bezetting 1940-1945 

Niet relevant 
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Toegang 2185: Gemeentepolitie te Haarlem 

Inventaris 273 Stukken betreffende de dienst luchtbescherming.  

Niet relevant 

 

Inventaris 1691 Register met dag- en nachtrapporten van de leider van de Luchtbeschermingsdienst.  

Niet relevant 

 

Inventaris 1692 Appelregister van de commandopost Luchtbeschermingsdienst 

Niet relevant 

 

 

Toegang 2295: Gemeentebestuur van Haarlem, 1813-1957 

Inventaris 5057 Documentatie, ook over luchtbescherming 

Niet relevant. 

 

 

Toegang 2398: 7e Kring Dienst Openbare Werken 

Twee mappen: 

 Oorlogsschade gemeente-eigendommen 

 Oorlogsschade particuliere eigendommen 

 

Twee mappen met oorlogsschaderapporten, vaak met datum en oorzaak van de schade. De schadelocaties die 

duidelijk uit de rapporten blijken, zijn ingepast in GIS. Daarnaast is ook schade door de aanleg van stellingen in de 

rapporten opgenomen. 

 

 

Toegang 5001: Gemeentebestuur van Haarlem 1957-1990 

Inventaris 10285 Schadeclaim van woningbouwvereniging St. Bavo wegens financieel nadeel als gevolg van 

vermeende aanwezigheid van bommen, 1985-1989. 

Niet relevant 

 

Inventaris 19679 Stukken betreffende forten en munitieopslagplaatsen in Spaarndam, 1967-1976. 

Niet relevant 

 

Inventaris 19680-

19681 

Stukken betreffende concentratie van munitie-opslag in Noord-Holland, 1971-1976. 

Niet relevant 

 

 

Toegang 5002: Bedrijf Openbare Werken te Haarlem 

Inventaris 855 Ingekomen stukken betreffende trillingsmetingen in de Oude Amsterdamse Buurt in verband 

met de mogelijke aanwezigheid van niet ontplofte explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, 

1985 

Niet relevant 

 

Inventaris 856 Uitvoeren van een onderzoek naar de aanwezigheid van niet ontplofte explosieven uit de 

Tweede Wereldoorlog in de Oude Amsterdamse Buurt, 1985-1988 

Niet relevant 

 

 

Toegang 5006: Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD) te Haarlem 

Inventaris 52 Verlenen van assistentie van personeel van de dienst bij de opruiming van een bom uit de 

Tweede Wereldoorlog in de Amsterdamse Buurt, 1985. 

Niet relevant. 
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Toegang 5015: Sector gemeentewerken van de Gemeente Haarlem 

Inventaris 832 Stukken betreffende het ruimen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, 1969-1996. Met 

hiaten. 

Relevant.  

 

 Nabij Fort Spaarndam zou munitie in het water zijn gedumpt. 

 Achter het perceel Amsterdamstraat 3 ligt een onontplofte bom in de grond. 

 

 

Beeldbank Noord-Hollands Archief: Collectie Kennemerland. 

Fotonummer 51-

001344 

Kaart van Haarlem en omgeving Bommenkaart van Haarlem. 

Op de bommenkaart van de gemeente Haarlem staan de bombardementen op Haarlem aangegeven (zie Tekening 

01). Deze bommenkaart is gebaseerd op informatie uit het archief van de luchtbeschermingsdienst. Hoewel deze 

bommenkaart een goede indicatie geeft van de locatie waar bommen neerkwamen, is bij dit onderzoek gebleken 

dat deze bommenkaart zijn beperkingen kent. Zo staan diverse bommen aangegeven als blindganger terwijl deze in 

werkelijkheid zijn gedetoneerd, en zijn bommen op de kaart gezet die nooit zijn neergekomen.  

 

 

Nederlands Instituut voor Militaire Historie 

In het NIMH zijn de collectie 400: Washington Papers en de collectie 575: Duitse verdedigingswerken in Nederland 

en rapporten van het Bureau Inlichtingen te Londen geraadpleegd. De collectie 409: Gevechtsverslagen en -

rapporten mei 1940 is niet geraadpleegd, omdat in Haarlem in mei 1940 geen grondgevechten hebben 

plaatsgevonden. 

 

Collectie 400: Washington Papers 

6.0296-0.0655 'Wochen-Lageberichte' van Abt. 1c van de WBN over de periode 1 jan. 1942- 1 september 1942 

(p.60297-491); 'Lage- und Stimmungsberichte' nrs. 19 t/m 26 (29 jan. 1942- 29 aug. 1942) van 

'Feldkommandantur 724' (Utrecht) met uitvoerige inlichtingen over de stemming onder de 

Nederlandse bevolking, de politieke situatie, de Nederlandse pers, anti-Duitse activiteiten, de 

economische situatie, gedrag van Duitse soldaten, etc. (p.60492-605); 'Lageberichte' van 18 

febr. 1942- 20 juli 1942 van de 'Wehrmachtskommandantur' Den Haag, uitgebracht aan 

'Feldkommandantur 724' (p.60616-639); 'Lagebericht' d.d. 27 aug. 1942 van 

'Feldkommandantur 674' (Breda) aan WBN met bijlage (p.60640-649 en 60654); 'Lagebericht' 

d.d. 27 april 1943 van WBN aan OKW (p.60650-653) 

12 Mei 1945: Während der Berichtswoche wurden van der Feindlichen Luftwaffe auf Niederländisch Gebiet keine 

Bomben abgeworfen. Die Angrifftätigkeit der Gegner gegen Landziele blieb beschränkt auf einen am 12-5 im 

Spätnachmittag unternommenen Bordwaffentiefangriff auf die 3 Gasbehälter in der Stadt Haarlem. 2 Gasbehälter 

wurden in Brand gesetzt. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Erfolg: 2 Gasbehälter beschädigt, leichter 

Glasschaden an Wohnungen und Splitterschaden auf einem Rheinschiff. 

 

22 September 1942: Am 22-9 erfolgten im Laufe des tages 2 Angriffe mit Bombenabwurf auf Stahlwerk IJmiden. Es 

entstand erheblicher Schade. Beide Hochofen sind voraussichtlich auf mehrere Monate außer Betrieb gesetzt. Bei 

dem an 22-9 Erfolgten Angriff auf Haarlem wurden 1 Gasometer beschädigt, 1 Gasometer und 1 Ölbehälter in Brand 

gesezt. 

 

27 Oktober 1942: Die Angriffe richtet sich gegen das gaswerk Haarlem. Sachschäden: Nur nichtmilitärische Objekte. 

Schwere Gebäudeschäden im Gaswerk Haarlem, Beschädigung der hauptgasleitung, Störung der Gasversorgung für 

eine Nacht, Sachschäden in Elektrizitätswerk (Transformatorenwerkstätte) und in einer Maschinenfabriek. 5 

Wohnhäuser zerstört, 14 Wohnhäuser schwer beschädigt. 
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8 Dezember 1942: Sachschäden nichtmilitärische ObjekteL Sachschaden ohne Produktionsausfall bei 

Schokoladenfabrik Droste, Haarlem. 

 

Inventaris 

11.0463-11.0505 

LXXXVIII AK Abt. Ia Anlagenband 19 zum KTB Tätigkeitsberichte van Abt. Ic over de maanden 

januari-juni 1943 

10 April 1943: Vormittags lebhafte fdl. Jagdfliegertätigkeit in Raum zwischen A’dam – den Haag – R’dam mit 

Bordwaffenangriff auf Eisenbahnzüge, Kanalschiffe, Fabriken, und Petroleumhafen bei Amsterdam. 8 Tote und 34 

Verletzte (Zivilisten). 

 

16 April 1943: Zwischen 19.15 u. 19.30 Uhr Angriff auf Haarlem von 12 Hudson und 10 Spitfire. Abwurf von 35 

Sprengbomben, größere Anzahl von Brandbomben. [onleesbaar] Tote, 112 Verletzte, davon 50 schwer. 50-80 Häuser 

verstört, ca. 1.000 obdachlose. Angriff galt Eisenbahnwerkstätten. 

 

29 Juni 1943: Nachmittags und abends vereinzelte Einflüge fdl. Flugzeugen mit Bwa auf einen Muni.-Wagen an 

Autostraße Utrecht-Den Haag, auf Marine-Unterkunft bei Overveen westl. Haarlem ohne Schadenerfolg sowie auf 

Fähre im Nordseekanal bei Buiten Huizen.  

 

Inventaris 

11.0520-11.0572 

LXXXVIII AK Abt. Ia Anlagenband 5 zum KTB Tätigkeitsberichte van Abt. Ic en van de 

Korpsrichter, 1 juli 1943-6 januari 1944. 

Niet relevant 

 

Inventaris 

12.0241-12.0330 

LXXXVIII AK, Anlagen zum KTB  Tätigkeitsberichte van Feldgend. Trupp c (tmot.) 617 over de 

maanden januari-juli 1944, van de Korpsrichter en van de Abt. Ic 

Niet relevant 

 

 

 

Collectie 575: Duitse verdedigingswerken in Nederland en rapporten van het Bureau Inlichtingen te Londen (1940-

1945) 

Inventaris 155 03-05-1944 – GB/6201/44. Verdedigingswerken rond Haarlem (fotokopie kaart). 

Niet relevant, onleesbare fotokopieën.  

 

Inventaris 203 156 vlaggen – 02-08-1944. Palenveldjes in Haarlem 

Niet relevant, geen betrekking tot NGE. 

 

Inventaris 213 201 vlaggen – 30-08-1944. Verdediging om Haarlem. 

Relevant 

 

Inventaris 221 A-237 (vlaggen). Verdediging om Haarlem 3-5-1944 (I t/m II). 

Stuk niet in archief aangetroffen.  

 

Inventaris 228 270 (vlaggen) 15-12-1944. Vernielde bruggen tussen Haarlem en Leiden. 

Niet relevant, geen betrekking op Haarlem-stad 

 

Inventaris 261 E/772/45. Verdedigingswerken Haarlem (medio december 1944). 

Onleesbaar archiefstuk; kaart is opgeknipt, gemicrofilmd en uitgeprint. 

 

Inventaris 365 25-03-1944 – GB/4940/44. Verdedigingswerken Haarlem; bijlagen: plattegrond van Haarlem en 

2 kopieën van belangrijke kruispunten. 

Onleesbare doorslag op carbonpapier.  
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Inventaris 399 05-1944- GB/6596/44. Defensie: tankgracht en versperringen te Haarlem. 

Onleesbare doorslag op carbonpapier.  

 

Inventaris 424 30-08-1944 – GB/8242/44. Plattegrond verdediging om Haarlem. 

Kwalitatief slechte kopie van inventaris 213 van deze collectie op carbonpapier. 

 

Inventaris 429 22-09-43 – (N-H). Plattegrond Haarlem en omgeving.  

Onleesbare doorslag op carbonpapier.  

 

Inventaris 438 08-12-44 – E/575/44(N-H). Defensie Haarlem en omgeving. 

Rapport dat Duitse troepen Haarlem hebben verlaten. Niet relevant. 

 

Inventaris 439 20-12-44 – E/136/45 (N-H). Haarlem en omgeving. 

Rapport over terugtrekking Duitse troepen en rapport over de staat van de wegen. Niet relevant. 

 

Inventaris 466 10-02-1945 – E/2067/45. Plattegrond defensie Haarlem. 

Archiefstuk niet aangetroffen. 

 

Inventaris 478 27-09-1944 – GB/7999/44. Plattegrond van de verdedigingswerken bij Haarlem en omgeving, 

met omschrijving. 

Kaartje op carbonpapier. Slechte kwaliteit, onleesbaar 

 

Inventaris 509 15-12-1944 – E/959/45. Kaartje van vernielde bruggen tussen Leiden en Haarlem.  

Kopie van inventaris 228. 

 

 

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) 

In het NIOD zijn de volgende toegangen geraadpleegd: 

Toegang 001: Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden. 

Toegang 077: Generalkommissariat für das Sicherheitswesen – Höhere SS- und Polizeiführer Nord-West. 

Toegang 191: Geheime Dienst Nederland. 

Toegang 216b: Departement van Binnenlandse Zaken. 

Toegang 216k: Departement van Justitie. 

Toegang 226b: Bureau Inlichtingen – Hoofdbureau Londen. 

Toegang 249-0116A: Dossier – Bombardementen, geallieerde. 

Toegang 249-0422: dossier- Luchtbescherming. 

Toegang 249-0441: Dossier – Militaire Operaties – Nederland. 

Toegang 249-0592B: Dossier – Oorlogsschade. 

Toegang 249-0662A: Dossier – Regeeringscommissariaat voor den Wederopbouw. 

Toegang 249-1170: Dossier – Gemeenteraden. 

Knipselbank II – 606 (Haarlem). 

 

Het raadplegen van deze toegangen heeft de volgende resultaten opgeleverd: 

 

Toegang 077: Generalkommissariat für das Sicherheitswesen – Höhere SS- und Polizeiführer Nord-West.  

Inventaris 1328: Dagberichten van de Befehlhaber der Ordnungspolizei Den Haag betreffende vijandelijke 

luchtaanvallen, 1940-1941.  

Deze inventaris bevat de initiële meldingen aan de Duitse bezettingsautoriteit (Ordnungspolizei) van luchtaanvallen 

op Nederlandse bodem. De volgende berichten hebben betrekking op de gemeente Haarlem: 

 

17 september 1940: Een Duitse jager schoot twee luchtverdedigingsballonen neer boven Haarlem. 

 Niet relevant 
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Luchtaanval op 3 oktober 1940. Om 1.18 uur vond een luchtgevecht plaats boven de stad. Om 1.20 sloeg een bom 

in bij de Buitenrustbrug. Eén fabriek en een woning brandden uit. Om 2.23 uur kwamen vier brandbommen nabij de 

Hovenstraat neer. Twee brisantbommen werden om 2.34 uur gemeld op de Kamphuisstraat. Tien doden, elf zwaar- 

en twee lichtgewonden waren het gevolg. Om 2.45 uur werd een bominslag gemeld aan de Leidsevaart. Er was 

uitsluitend materiële schade. Om 2.40 uur kwamen brandbommen neer op een plein, waar twee garages 

uitbrandden. Tijdens het bombardement werd vanuit de bommenwerper met machinegeweren op gronddoelen 

gevuurd. Vermoedelijk waren er blindgangers. 

Een dag later werd gemeld dat in Haarlem in totaal 25 doden en zestig zwaargewonden te betreuren waren. Er 

waren zestien brisant- en ongeveer twintig brandbommen gevallen.  

 Relevant. 

 

30 oktober 1940: In Haarlemmerliede werd op een onbekende locatie een blindganger gevonden. 

 Niet relevant, locatie niet bekend. 

 

Op 1 maart 1941 omstreeks 4.45 uur wierp een laagvliegend Engels vliegtuig vier brisantbommen af achter het 

station op het baanvak Haarlem-Amsterdam. Er waren geen gewonden. Het treinverkeer was vijf uur lang gestremd. 

Achter Barendsestraat 30 werd om 4.50 uur een blindganger gevonden.  

 Relevant 

 

Op 10 april 1941 om 22.30 uur stortte in Haarlemmerliede een Duitse bommenwerper neer. Onder de bemanning 

waren drie doden en een zwaargewonde. Bij het vliegtuig lagen vijf niet-gesprongen brisantbommen. 

 Niet relevant, uit informatie van de SGLO blijkt dat het vliegtuig neerstortte buiten de huidige gemeente 

Haarlem. 

 

Op 14 april 1941 om 17.15 uur sloegen in Haarlem zeven brisantbommen in. Twee bommen waren blindgangers. De 

bommen vielen op de spoorwegwerkplaats. Twee woonhuizen werden beschadigd, evenals een kolenkit. In het gat 

van een machineruimte werd een gat geslagen. De bovenleiding van het spoor Haarlem-Amsterdam werd 

beschadigd. De blindgangers lagen nabij een gashouder. Door luchtafweergranaatscherven werden twee 

woonhuizen in Haarlem getroffen.  

Een aanvullend bericht twee dagen later meldde in totaal twaalf brisantbommen, die allen detoneerden.  

 Relevant 

 

 

Toegang 249-0116A Dossier – Bombardementen, geallieerde 

Inventaris A16 Brief van J.W.J. Daane te Haarlem over het bombardement op Haarlem op 3 oktober 1940, 9 

okt. 1942 – 2 dec. 1945. 

Relevant 

 

 

Toegang 249-0116A Dossier – Bombardementen, geallieerde 

Inventaris A16 Brief van J.W.J. Daane te Haarlem over het bombardement op Haarlem op 3 oktober 1940, 9 

okt. 1942 – 2 dec. 1945. 

Niet relevant. 

 

 

Knipselbank II – 606 (Haarlem). 

Niet relevant, knipselcollectie met enkele artikelen over de publicatie van het boek Luchtgevaar (zie bijlage 3). 

 

 

Bundesarchiv Freiburg 

 

Toegang RM45/II: Dienststellen und Kommandostellen der Kriegsmarine im Bereich Nordsee (Holland) 

Kriegstagebuch des Marinebefelhabers in den Niederlanden.  

Bombardement op 3 oktober 1940.  

 Relevant  

Op 14 april 1941 werd Haarlem gebombardeerd door twee Engelse vliegtuigen. 
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 Relevant 

Op 13 oktober 1941 werden in Haarlem drie huizen en het spoor getroffen bij een bombardement. 

 Relevant 

 

 

Nationaal Archief 

In het Nationaal Archief zijn het archief van de Korps Hulpverleningsdienst en het archief van de Inspectie 

Bescherming Bevolking tegen Luchtaanvallen geraadpleegd. Deze archieven hebben de volgende informatie 

opgeleverd. 

 

Toegang 2.04.53.15: Ministerie van Binnenlandse Zaken: Inspectie Bescherming Bevolking tegen Luchtaanvallen, 

1937-1946  

Inventaris 73 Meldingen en processen -verbaal ontvangen van gemeenten over geallieerde 

luchtactiviteiten 1940-1941: Gelderland 

6 juli 1940, 3.30 uur: een Engels vliegtuig stortte neer aan de Oudeweg bij de gasfabriek. Zeven percelen aan een 

blok uitgebrand, loodfabriek Seijffert licht beschadigd. 

 

 
 

 

Inventaris 75 Meldingen en processen -verbaal ontvangen van gemeenten over geallieerde 

luchtactiviteiten 1940-1941: Noord-Holland 

20 juni 1940: in de Romolenpolder sloegen bommen in tussen 1.40 en 1.41 uur. Tien trechters waren veroorzaakt in 

een weiland. Twee houten vlonders en een weg werden vernield. Bommen vielen in de onmiddellijke nabijheid van 

de bebouwde kom. 
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BIJLAGE 5 OVERZICHT LUCHTFOTO’S 

 

Bij de volgende Nederlandse luchtfoto-instanties zijn luchtfoto’s van tijdens en na de oorlog besteld: 

- Luchtfotocollectie van de Universiteit Wageningen, afdeling Speciale Collecties (Wageningen UR). 

- Luchtfotocollectie Topografische Dienst Kadaster Zwolle, afdeling GEO-informatie (Kadaster). 

 

In de Nederlandse luchtfotoarchieven zijn alleen luchtfoto’s beschikbaar van 1943 tot en met 1945. Deze luchtfoto’s 

zijn bij uitstek geschikt voor het analyseren van de oorlogshandelingen kort voor en gedurende deze jaren. Echter 

hebben ook oorlogshandelingen vroeger in de oorlog plaatsgevonden. Daarom zijn aanvullende luchtfoto’s besteld 

bij de National Collection of Aerial Photography in Edinburgh en bij Luftbilddatenbank in Estenfeld. Deze luchtfoto’s 

zijn besteld om de bombardementen in de jaren 1940 tot en met 1942 nader te kunnen onderzoeken.  

 

In tekening 03 zijn de luchtfoto’s ingepast: 

 Tekening 03A: Luchtfoto’s 1940 tot en met 1942. 

 Tekening 03B: Luchtfoto’s 1943 

 Tekening 03C: Luchtfoto’s 1944 

 Tekening 03D: Luchtfoto’s 1945 

 

Luchtfoto’s van tijdens en na de Tweede Wereldoorlog: 

 

Collectie / sortie Fotonummer Datum Bron 

ACIU 0375 205 28-10-1940 NCAP 

207 

H-011 68 10-07-1940 Luftbilddatenbank 

ACIU 0724 1071 20-12-1942 NCAP 

C-993 1067 8-02-1942 Wageningen UR 

1069 

AA79 3022 19-05-1943 Kadaster 

AA441 7070 4-12-1943 

7074 

8065 

8066 

8068 

8075 

219-IX 3048 12-09-1944 Wageningen UR 

 3049 

3051 

280-III 3061 18-09-1944 

3062 

280-VI 4132 

4134 

4135 

260-V 3143 16-02-1945 Wageningen UR 

4147 

4150 

106G-4050 3096 26-02-1945 Kadaster 

3097 

3100 

3103 

3129 

3312 

4313 

4315 

106G-4051 3090 
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Collectie / sortie Fotonummer Datum Bron 

140-I 3119 7-04-1945 Wageningen UR 

3120 

140-III 4098 

4099 

140-IV 4115 

4116 

140-V 4127 

Tabel 7: Overzicht luchtfoto’s WO II. 
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BIJLAGE 6 UITSNEDE GEALLIEERDE STAFKAART EN 

BOMBARDEMENTSGEGEVENS  

 

De geallieerde stafkaarten geven een beeld van hoe het gebied er tijdens de oorlog uitzag. Daarnaast zijn de 

kaarten voorzien van een coördinatenstelsel waardoor het mogelijk is in de Engelse bombardementsgegevens te 

zoeken naar bombardementen. 

Haarlem ligt op de geallieerde stafkaart 353: Haarlem. De stafkaarten zijn verdeeld in kaartvierkanten. Deze 

kaartvierkanten liggen aan de basis van het coördinatenstelsel dat de geallieerden hanteerden tijdens de oorlog. 

Een kaartvierkant is een locatieaanduiding van één kilometer bij één kilometer. In sommige gevallen zijn de locaties 

op honderd meter (zescijferig coördinaat) en op tien meter (achtcijferig coördinaat) nauwkeurig. In onderstaand 

figuur is de geallieerde stafkaart weergegeven. 

 

 
Figuur 135: Uitsnede van stafkaart 353: Haarlem.  

 

De bombardementsgegevens zijn afkomstig uit The National Archives (TNA) in Londen en geven gedetailleerde 

informatie over uitgevoerde bombardementen en luchtaanvallen van de Engelse luchtlegers Second Tactical Air 

Force, Fighter Command, Coastal Command en Bomber Command. In de database is gezocht op de 

kaartvierkanten, op de onderliggende coördinaten en op plaatsnamen. Ook zijn de ORB’s van de data waarop 

bekend is dat in Haarlem bommen insloegen geraadpleegd. Dit heeft de volgende treffers opgeleverd: 

 

Bron Datum Omschrijving Opmerking 

AIR 24/217 27 mei 

1940 

Bomber Command Headquarters 

In de nacht van 26 op 27 mei 1940 werd een bominslag 

gerapporteerd aan de Sperwerstraat. Dit blijkt uit de 

geraadpleegde literatuur. In de bombardementsgegevens 

van het hoofdkwartier van Bomber Command (AIR 

24/217) is echter niet gebleken welke bommenwerper 

hiervoor verantwoordelijk kan zijn. 

Niet relevant 

 

AIR 24/217 31 mei 

1940 

Bomber Command Headquarters Niet relevant 
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Bron Datum Omschrijving Opmerking 

Op 31 mei 1940 werd een bominslag gerapporteerd in de 

Waarderpolder. Dit blijkt uit de geraadpleegde literatuur. 

In de bombardementsgegevens van het hoofdkwartier 

van Bomber Command (AIR 24/217) is echter niet 

gebleken welke bommenwerper hiervoor 

verantwoordelijk kan zijn. 

 

AIR 24/373 20 juni 

1940 

Coastal Command Headquarters 

CC/N1/20/6/40 

A.3: SA4 by 3 Hudsons from B.N. 2030-2320/19 by 3 

Hudsons 2350-0220, by 3 Hudsons 0200-0430. 

 

A.5: (Barges 2) Strike by 3 Albacores from B.N. on 

Danish ship Alpha in CPOX1610 2045/19-005/20.  

 

Ref. A5 SA4: G/826 did not sight primary target but 

bombed Docks and MV at IJmuiden at 2355 (19 June) 

from 1.500 and 900 feet with 12/250 G.P. A.A. fire was 

very severe no hits observed on targets. 

 

B.6: Ref. A/3 above (SA4). T/206 dropped 4 incendiary 

and 2/250 AS bombs on S. Side of IJmuiden inner 

harbour from 5.000ft from NW. Incendiaries short and 

seen burning in the water. A/S burst on Dockside. Time 

2210. No AA fire or Enemy activity observed. 

 

CC/N2/20/6 

Ref. A5/N1 and further to B.6/N1. A/C H/826 dropped 6 

250 lb GP bombs on Inner Basin IJmuiden harbour at 

22.55 hours 19/6 from 4.000-1.500 feet. No bursts or 

damage observed. Very heavy A/A fire. Attack on 

IJmuiden was made as designated target, Danish MV 

Alpha was not seen. 

Relevant 

AIR 

27/2387 

AIR 27-2387 (Squadron Number: Fleet Air Arm 

Squadrons; Fleet Fighter Squadrons; Royal Navy Air 

Squadrons; Royal Naval Fighter Squadrons) bevat slechts 

één document met betrekking tot 826: Fleet Air Arm 

squadron. Dit document is van 31 mei 1940 en is 

derhalve niet relevant. 

 

AIR 24/218 26/27 juni 

1940 

Bomber Command Headquarters 

Eighteen out of twenty Hampdens attacked aerodromes 

at Bonn, Langenhagen, Schiphol and Waalhaven (…), 

between 0.01 and 2.48 hrs from heights varying 

between 17.000 and 1.800 ft. Thirty six 500-lb and forty 

four 250-lb. bombs and four hundred and eighty 4-lb. 

incendiaries dropped. (…) 

 

At Schiphol hits were reported on buildings and on 

tarmac. 

Relevant 

AIR 27/980 Detail of work carried out, 144 Squadron 

Hampden P.4361, Bombing aerodrome at Bonn. 22.45 

Up, 3.05 down. 

A/C took off at 2245 hrs. and proceeded to coast via 

corridor G. Climbed through 10/10 cloud to 19,000’ 
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Bron Datum Omschrijving Opmerking 

experiencing severe icing conditions and electrical 

interference. Made D.R. position at enemy coast at 2317 

hrs. and set course for target area. Target area reached 

at 00.25 hrs. Target not seen or bombed owing to cloud 

and thick smoke haze. At 0037 hrs. s/c for home from 

D.R. position at height of 20,000’. At 0110 hrs. SCHIPOLI 

[sic] aerodrome seen through gap in clouds and 

bombed from height of 19,500’. Results obscure owing 

to clouds. Crossed enemy coast at 0130 hrs. and 

proceeded to base via corridor B descending through 

clouds to 4000’ crossing English coast at 0235 hrs. 

arriving at Henswell at 0250 hrs. Landing at 0305 hrs. 

AIR 27/509 

en AIR 

27/510 

Appendices 53 Squadron 

Niet relevant 

  

AIR 24/373 25/26 juli 

1940 

Coastal Command Headquarters 

CC/N1/26/7 

A.11. OP46 Strike by 6 Blenheims from against barges 

on lake near Haarlem 0100 – 0150.  

 

CC/N2/26/7 

B. 4, Ref. A11 (OP46) 

T/53 released first lot of bombs from 2.000 ft and is 

confident that bombs were either direct of hear hits on 

clearly identified target. T/53 proceeded and dropped 

10 rounds into lake successfully. 

Relevant 

AIR 27/503 Detail of work carried out, 53 Squadron 

OPS 46L Blenheims G, E, J, T, R and K.  

E, J en K returned to base with full bomb load. 

 

Aircraft T, Up 0.59, down 3.21 hrs.  

A/C crossed Dutch coast 2 miles off IJmuiden at 8.000-ft 

weather being hazy and A/C circled for some minutes to 

verify exact position. Target was clearly visible and A/C 

glided down and released first salvo at 2.000-ft. Crew 

are confident that either direct or near hits were 

registered. A/C then proceeded and dropped W Bombs 

into lake successfully. No A/A fire but S/L’s seen at 

IJMUIDEN and SHIPOL also 8 at SCHEVENINGEN.  

 

Aircraft R, Up 1.10hrs, down 3.54 hrs. 

A/C crossed Dutch coast 10 miles N. of IJMUIDEN, 

turned S. and sighted a medium sized MV across the 

canal entrance. A/C proceeded along ZANDVOORT-

HAARLEM railway at 4.000-ft and dived on to target viz: 

Buildings at N. end of lake, W. of lock gates. A/C crew 

think they may have slightly overshot target but saw 

small fires burning after bombs were released at 1.800-

ft. W Bombs were then dropped in canal at N. end of 

town from about 200-ft. Light A/A fire from SW of 

HAARLEM, probably 2 guns. Also 6 S/L’s at which A/C 

fired one being extinguished. 

 

Summary of Events: 
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Bron Datum Omschrijving Opmerking 

Eleven sorties flown, including six on Operation 46 (“W” 

and “G.P” bomb attack on HAARLEM basin).  

 

Air 24/233 2/3 

oktober 

1940 

Bomber Command Headquarters 

Factory at Haarlem attacked by Whitley bomber. 

Observations very difficult owing to 10/10 cloud and 

ground haze in target areas. 

 

1 Ton HE and 60x 4-lb incendiaries between 1.10 and 

1.40 hours. Attacked warehouse already ablaze causing 

further large fires and explosions. 

Relevant 

AIR 27/543 Record of Events 58 Squadron 

Whitley Mk. V, 21.15 up, 4.50 down.  

Took off from Linton for target at ROTTERDAM. Cloud 

prevented primary target being identified. Bombed 70° 

- 224 1,5 miles in two sticks from about 3000 feet. First 

stick seen to burst near large warehouse already ablaze. 

Large fires and explosions followed second stick. Fires 

spread covering a large area given off dense black 

smoke. Returned to Linton. 

 

AIR 

14/3186 

28 februari 

/ 1 maart 

1941 

5 Group RAF 

Raid 576, form 924. Time of attack 3.40 hours, height 

3.000 feet. 

 

4x 500 and 2x 250 lbs. 

 

Schellingwoude Aerodrome. Results not observed 

owing to intense searchlight activity. 

Relevant 

AIR 24/228 Bomber Command Headquarters 

Eight Hampdens attacked Flak concentrations at Emden, 

Wilhelmshaven and Tonning, aerodromes at Texel en 

Schellingwoude and dock area Bremerhaven. Results 

were not observed owing to cloud and bad visibility. 

 

Summary of bombing results No. 699: 

 

Group 5, 1 Hampden, 4x 500 + 2x 250 lbs. Results 

unobserved owing to intense searchlight activity. 

AIR 

25/109a 

Headquarters No. 5 Group 

23 Aircraft took off to attack the battleship Tirpitz at 

Wilhelmshaven but found 10/10 cloud with base about 

9000 feet over the target which, coupled with the 

ground haze, made identification very difficult. No one 

observed the ship, and only 4 aircraft bombed the 

position of the ship. Remained attacked alternative and 

last resort targets. There were no casualties. 

AIR 27/448 Record of Events 44 Squadron 

Aircraft X5150: Bombing mission 

1.55 – 6.15 AM 

 

Neither main nor alternative target reached owing to 

intense vibration of tail plane. Attacked 

SCHELLINGWOUDE AERODROME (near AMSTERDAM), 

which had all lights on. Time 5.40 hours. Height 5,000 
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Bron Datum Omschrijving Opmerking 

Feet. 4x 500 and 2x 250 lbs SAP bombs dropped in stick 

NW to SE. No results observed owing to intense 

searchlight activity. 600 Rounds front gun and 400 

rounds rear gun fired at searchlight on 

SCHELLINGWOUDE Aerodrome. Five searchlights 

immediately went out. 

 

AIR 24/230 14 april 

1941 

Bomber Command Headquarters 

 

A total of 28 Blenheims were despatched to deal with 

the convoy and to attack power stations at Leiden and 

Haarlem. Direct hits claimed on both power stations. 

Volumes of black and grey smoke seen coming from 

target at Haarlem. 

 

4 Blenheims, 2 group, dropped 16x 250 and 8x 40 lbs. 

One aircraft observed burst followed by brown smoke. 

One aircraft observed billows of black and grey smoke. 

Bursts not seen. Two aircraft, results not seen. 

Relevant 

AIR 25/23 Headquarters 2 Group 

 

Haarlem 

8 Aircraft of 21 squadron, first aircraft took off at 12.30 

and last landed 17.40. 

 

2 aircraft circled Haarlem, or town believed to be 

Haarlem, for 10 minutes, but could not identify. 1 

aircraft bombed Haarlem, bombs aimed at centre of 

buildings, but results were not seen as aircraft entered 

cloud.  

 

1 Aircraft attacked Haarlem, but bombs overshot 

biggest building, bursts of bombs were not seen, but 

billows of black and grey smoke were observed. 

AIR 27/263 Detail of work carried out 21 Squadron 

 

[In deze ORB wordt op 14 april geen aanval op Haarlem 

benoemd.] 

AIR 27/681 Detail of work carried out 21 Squadron 

 

[In deze ORB wordt op 14 april geen aanval op Haarlem 

benoemd.] 

 

AIR 24/378 11/12 mei 

1941 

Coastal Command Headquarters 

 

CC/N3/12/5 

A.6 MOY strike at E-Boats IJMUIDEN by 3 Blenheims 

from B.N. 22.15 (11th) 1.30 (12th). Signal received too late 

for inclusion in prior narrative. 

 

B.1 MOY (A.6 above) D/59 dropped bombs from 6.000 

ft. Bursts straddled VISSCHERSHAVEN. 1 fire seen. 

 

CC/N4/12/5 

Relevant 
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Bron Datum Omschrijving Opmerking 

B. Further to B1/N3. A, C, D/59 dropped 12x 250 lb G.P. 

and 12 containers incendiaries on E-boat base 

IJMUIDEN at 23.10 (12th)  from 6-8.000 feet. All bomb 

burst in target area, fires were started. 

AIR 27/555 Detail of work carried out, 59 squadron 

Blenheim A: 

Strike, 22.16 – 0150  

Bombed target IJMUIDEN – E boat base. Bursts and fires 

seen of VISSCHERHAVEN. 

 

Blenheim C: 

Strike, 22.17 – 0.25 

Bombed entrance AMSTERDAM CANAL. Bursts and fires 

seen. Bursts and fires seen. Light Flak encountered. 

 

Blenheim D: 

Strike, 22.15 – 0.40 

Bombs and incendiaries dropped on HARINGHAVEN. 

Bursts seen in target area and 2 fires started. 

 

Summary of events 

Three A/C attack IJMUIDEN from BIRCHAM. Bursts seen 

in target over VISCHERHAFEN and HARINGSHAVEN, 

and fires started. 

 

AIR 24/382 12/13 

oktober 

1941 

Coastal Command Headquarters 

CC/N/13/10 

 

A.11 SKIP (Strike at SCHIPHOL a/d) by 3 Blenheims (B) 

from B.N. 20.00 (12th) – 01.00.  

 

B.2 A Ref. A.11 SKIP. Target not located owing to cloud, 

but Valkenburg A/D was attacked. Y/500 released 4x 

250 lbs GP from 15,000 ft. at 0.07 hrs. Results not seen. 

L/500 released 4x 250 lb GP from 11,000 ft. at 2325 

(12th) hrs. Bursts seen near target. A/500 crashed at 

landing 1.50 hrs. 

Relevant 

AIR 

27/1942 

Summary of Events 500 Squadron 

Skip. Blenheims L and Y took off for attack on Schiphol. 

They were unable to locate target owing to 9/10 cloud. 

Y and L each released 4x 250 lbs GP on Valkenburg 

Aerodrome. No results were seen 

 

AIR 

27/1511 

12 mei 

1942 

Summary of Events 253 squadron 

Some flying done after tea despite weather. P/O Mahe 

sent up on sector recce flew to Dutch Coast, and claims 

to have beaten up a Gasometer and barge, setting them 

on fire. 

Relevant 

 

AIR 24/247 22 

september 

1942 

Bomber Command Headquarters 

1 Mosquito attacked IJmuiden steel works at 1057 hrs. 

from 100 ft., the bombs being thought to have hit the 

coke ovens. 2 others which failed to locate IJmuiden 

dropped their bombs on a gas-works believed to be at 

Haarlem. 

Relevant 
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Bron Datum Omschrijving Opmerking 

 

2 Group, 2 Mosquito’s, 2 bombed, 8x 500 lbs. G.P. 

Bursts seen alongside tall gasometer, photos show 

gasworks believed Haarlem. 

AIR 27/826 Detail of work carried out 105 Squadron 

Mosquito Mk. IV, IK336.  

10.17 up, 11.42 down. 

Primary not identified, large factory at HAARLEM 

attacked as alternative. 

 

Mosquito Mk. IV, IK296 

10.16 up, 11.38 down. 

Primary not attacked, Gas Works at HAARLEM attacked 

as alternative. 

AIR 27/830  Appendices 105 Squadron 

IK296, P/O Lang, F/O Thomas. F.24 5” mirror camera, 4x 

500 lbs G.P. Time Delay 11 seconds. 

 

IK336, W/O Noseda, Sgt. Urquhart, F.24 5” mirror 

camera, 4x 500 lbs G.P. Time Delay 11 seconds. 

 

AIR 25/23 27 oktober 

1942 

Headquarters 2 Group 

One aircraft of No. 105 Squadron, Marham, operating 

under 2.G.O.I. 104 took off at 1700 hours and landed at 

1935 hours. This aircraft was unable to locate primary in 

failing light, but attacked gasworks on East edge of 

IJMUIDEN, and there was a large orange fire seen from 

two miles away. 

Relevant 

AIR 27/826 Detail of work carried out 105 Squadron 

Mosquito Mk. IV, IK302. 1700 Up, 1935 down. 

Failed to locate primary. Attacked gas works. Bursts not 

seen, but orange coloured fire broke out 30 seconds 

later. 

AIR 27/830 Appendices 105 Squadron 

IK302, F/O Blessing, Sgt. Lawson. No camera, 4x 500 lbs 

G.P. Time Delay 11 seconds. 

 

AIR 24/250 8 

december 

1942 

Bomber Command Headquarters 

IJmuiden Iron & Steel Works. Factory 1/2 mile S.W. of 

Gas Works at Haarlem. 1 Mosquito, 2 group. 4x 500 lbs. 

Column of white smoke seen rising to approx. 200 ft. 

Relevant 

AIR 25/23 Headquarters 2 Group 

IJmuiden. 

One aircraft of No. 105 squadron MARHAM operating 

under 2 G.O.O. 104 took off at 1155 hours and landed 

at 1337 hours. This aircraft bombed factory at HAARLEM 

in belief that it was primary, and a column of white 

smoke, 200 ft was seen after leaving target. 

AIR 27/826 Record of Events 105 Squadron 

Mosquito IV IZ379, low level attack on steel works at 

IJmuiden . 

 

Took off to carry out a low level attack on Primary 

Target. Bombed a small factory in Harem at 12.43 in 
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Bron Datum Omschrijving Opmerking 

mistake for primary with x 500 G.P. 4 sec. from 100 ft. 

Photos taken. 

AIR 28/830 Appendices 105 Squadron 

DZ379, F/O Gordon, P/O Hayes. F.24 8”, 4x 500 G.P. 

Time Delay 11 secs. 

 

AIR 27/531 10 april 

1943 

Detail of work carried out 56 Squadron 

10.15 – 11.55: Rhubarb over Holland carried out, 

Noordwijk to Zandvoort area. 

 

Summary of Events 56 Squadron 

(…)The other section (…) left at the same time as the first 

section, 10.20. They flew in 1 mile north of NOORDWIJK 

and flew round by Leiden and then North coming out at 

ZANDVOORT. They claim between them 3 trains, 1 

warehouse, 1 tug, 7 barges and 1 trawler, all damaged. 

They had no flak over land, but a very little was noticed 

by F/Lt. Hawkings on leaving the coast, he being the last 

out.  

Relevant 

 

AIR 24/254 16 april 

1943 

Bomber Command Headquarters 

12 Venturas of 2 group took off with fighter cover and 

all attacked the railway workshops from 11/120000 ft. It 

is believed that most of the bombs fell 300 yds south of 

the target. 

 

HAARLEM Rly. Workshops (Fighter Cover). 2 Group, 

Venturas. 12 Despatched, 12 attacked. 27x 500 lbs M.C., 

42x 250 lbs, 112x 30 lbs incendiaries.  

Majority of bombs fell south and parallel to target, 200 

to 300 yards away, but some incendiaries. fell in target 

area. 

Relevant 

AIR 25/23 Headquarters 2 Group 

12 aircraft of no. 487 squadron, Feltwell, operating 

under 2 G.O.O. 28 in co-operations with no. 12 Group, 

took off at 18.26 hours, rendezvous being at Coltishall 

at 18.45 hours and last landed at 20.36 hours. The 

majority of bombs fell to the South end parallel, to the 

target, but some incendiaries fell in the target area. 

AIR 

27/1935 

Summary of events 487 Squadron 

Operations today. Fourteen machines detailed for attack 

on HAARLEM, HOLLAND – MARSHALLING YARDS. Great 

excitement, as the first box took off one machine swung 

badly and the port leg collapsed causing an obstruction 

so the second box could not take off. The first box was 

recalled and the rear leg of one of these machines 

collapsed on landing. Eventually at 18.45 hours twelve 

machines got away for the target and returned about 

20.25 without any damaged, but one machine caught 

fire on landing but this was dealt with effectively with 

no casualties.  

 

Detail of work carried out 487 Squadron 

Detailed for attack on MARSHALLING YARDS at 

HAARLEM, HOLLAND. Bomb load 3x 500 lbs and 4x 250 
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Bron Datum Omschrijving Opmerking 

lbs.  Two machines detailed as reserve, to return from 

the coast. Only twelve took off and the whole formation 

bombed, not with great accuracy as wind report was 

incorrect. Near misses were proved on the photographs. 

Fighter escort was provided and little enemy fighter 

opposition was observed. There was only slight A.A. 

opposition. One plane caught fire on landing but was 

dealt with effectively. No casualties. 

 

AIR 37/715 30 

september 

1944 

Headquarters 2nd Tactical Air Force. 

12 Spitfires, 33 squadron / 135 Wing. 6 Enemy Transport 

1 Barge and 1 Railway truck destroyed. 3 Enemy 

transport, 1 barge, 1 Loco + tracks damaged. Armed 

Recce, Dordrecht, Hook of Holland – Amsterdam – 

Rotterdam Area. 

Relevant 

AIR 26/196 Summary of Events 135 Wing 

33 Squadron started the day with a recce to area B, 

claiming 9 enemy transport destroyed, 3 enemy 

transport, 2 barges and 1 loco damaged. 3 Of the 

enemy transport were full of troops which is always 

satisfactory. 

AIR 27/370 Record of Events 33 Squadron 

The first and only show for the day was an armed recce 

in HOLLAND, where a small number of enemy M.T. 

vehicles were met near Rotterdam, several being set on 

fire, among them a half truck full of troops. On the way 

back the sections split up, and made their way back to 

base independently. Long range tanks were carried, and 

jettisoned. 

 

Summary of Events 33 Squadron 

10.25 – 12.35: Patrol & Strafing area ROTTERDAM. 

 

AIR 

27/1666 

1 

november 

1944 

Detail of work carried out 

Armed Recce. 4 Spitfires IXF, led by S/Ldr B.H. Dobrinski, 

D.F.C., airborne from base 14.00. Landed 16.20. Crossed 

in at BERGEN 

 

 

Summary of Events 303 Polish Fighter Squadron 

4 Spitfires Mk. IXF led by S/Ldr Drobinski airborne for 

armed recce. Crossed in at Bergen 9.000 feet. Turned 

south to Westhoofd, back to the Hague then N.E. to 

Amsterdam. Two stationary barges seen on canal at 

Y.9729 from 6.000 feet. Went down to 500 feet to attack 

at aprx 15.40 but Red Cross were noticed so reformed 

above cloud. Noticed that SGT WIERCHOVICZ was 

missing. 

Niet relevant, 

beschieting vond plaats 

buiten Haarlem. 

 

AIR 37/716 6 

december 

1944 

Headquarters 2nd Tactical Air Force 

3 Mosquitos, 140 wing, 18.34 up, 07.06 down. 

 

Detailed on Rail bridge near Haarlem or block Rly in 

time to stop special train. 3 a/c attacked with 9x 500 

Relevant 
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Bron Datum Omschrijving Opmerking 

M.C. 2 M.76 Incendiary and 1 bundle of flares the bridge 

near Haarlem. NRO due cloud. 

AIR 26/204 Summary of Events, 140 Wing 

Three aircraft were required to bomb the railway line 

ahead of a train carrying Dutch deportees, reported to 

be leaving HAARLEM for AMSTERDAM at approximately 

0430 hours. 3 Aircraft of 487 squadron undertook de 

task but no train was seen. 

AIR 

27/1935 

Summary of Events, 487 Squadron 

Mosquito HI855, 3.10 – 5.55. Bombed bridge, Y.9025. 

Bombs seen burning at the side of canal. 

 

Mosquito MM418, 3.10-6.00. Bombed bridge Y.9025, no 

results seen. 

 

Mosquito, 3.10-5.55. Strafed three or four light flak guns 

– ceased firing. Strafed railway Y.9325, no results seen. 

Bombed bridge, Y.9025 – no results seen. 

 

AIR 37/718 9 maart 

1945 

Headquarters 2nd Tactical Air Force 

136 Wing, 1859-0356, 5 Enemy Transport destroyed, 7 

Enemy Transport damaged. Detailed to harass 

movement WESEL-HAMM-OSNABRÜCK-ZUTPHEN and 

‘crossbow’ traffic OLDENBURG-LEEUWARDEN-

UTRECHT. 16 a/c attacked with 32x 500 bombs, 2.640 

rds of cannon and 3.900 rds of M/G. Several convoys of 

MET moving NE along S. coast of ZUIDER ZEE attacked. 

Other scattered MET also attacked. 

Relevant 

AIR 26/197 Summary of events 136 Wing 

18 Aircraft were detailed to operate in the WESEL-

HAMM-OSNABRÜCK-UTRECHT areas. 16 aircraft 

attacked with 32x 500 M.C. instant, 2.640 rounds 

cannon and 3.900 rounds m/g. 5 Met are claimed 

destroyer and 7 Met damaged. 

AIR 

27/2091 

Detail of work carried out, 605 Squadron 

Up 22.37, down: 2.27 hrs. Mosquito Mk. IV. Bombed 

IJMUIDEN docks vis. Fire started. Straffed 2 MET-NRO.  

 

Summary of Events 

F/O Wilson Bombed IJMUIDEN docks visually and 

started a fire and also straffed two Met.  
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BIJLAGE 7 NATIONAL ARCHIVES AND RECORD ADMINISTRATION 

De archieven van de Amerikaanse luchtmacht in de Tweede Wereldoorlog zijn geraadpleegd in de National Archives 

and Records Administration (NARA) in Washington D.C. De Amerikaanse luchtmacht was verantwoordelijk voor de 

grotere, strategische bombardementen op steden, havengebieden en luchthavens in bezet Europa. In NARA zijn de 

volgende archieftoegangen geraadpleegd: 

 

 Record Group 18: Mission Reports. 

- World War II combat operations records ("Mission Reports"). Deze archiefstukken bevatten 

gedetailleerde informatie over Amerikaanse bombardementsvluchten inclusief vlieghoogte, 

vliegsnelheid en type ingezette munitie.  

 Record Group 243: Strategic Bombing Survey. 

- Records of the European Survey 1934-1947. Bevat het onderzoeksmateriaal van de Strategic 

Bombing Survey, een onderzoek dat is uitgevoerd om de effectiviteit van Britse en Amerikaanse 

strategische bombardementen te beoordelen. Deze informatie bestaat uit evaluaties van 

bombardementen inclusief luchtfoto´s en bijbehorende luchtfoto-interpretaties.  

 Record Group 341: Military Intelligence Photographic Interpretation. 

- Military intelligence interpretation reports of the Reconnaissance Branch, 1942-56. 

Interpretatierapporten van luchtfoto´s die na bombardementen of luchtaanvallen werden 

genomen. Deze luchtfotoanalyses bieden informatie over de uitwerking van luchtaanvallen door 

zowel de Britse als de Amerikaanse luchtmacht. 

 Record Group 373: Records of the Defense Intelligence Agency. 

- Aerial Photographs. Dit archief bevat tienduizenden luchtfoto´s, zowel opnames van de 

Amerikaanse luchtmacht als buitgemaakte foto´s van de Duitse luchtmacht. 

 

De relevante archiefstukken uit deze toegangen zijn door REASeuro verkregen en ingevoerd in de database. Het 

raadplegen van deze archieftoegangen heeft de volgende relevante resultaten opgeleverd: 

 

Record Group 243: Entry 27, Box 65. 

Op 8 december 1942 viel één Mosquito lichte bommenwerper van 105 squadron van de Britse luchtmacht zonder 

escorte de Droste chocoladefabriek aan. Hierbij werden vier bommen van het kaliber 500 lbs G.P. met een 

vertragingsontsteker van 0,25 seconden afgeworpen. Op een bijgevoegde luchtfoto kan één bominslag worden 

waargenomen op het dak van het gebouw: 

 
Figuur 136: Bombardement op de Drostefabriek, 8 december 1942 (Bron: NARA). 
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Record Group 341: Entry 217, Box 20.  

Op 16 april 1943 vielen twaalf Ventura bommenwerpers van No. 2 Group (Bomber Command) een werkplaats van 

de spoorwegen aan met 27x 500 lbs M.C., 42 x 250 lbs G.P. en 112 x 30 lbs brandbommen. Inslagen zijn zichtbaar in 

twee clusters ten zuiden van het doelwit. 23 inslagen zijn zichtbaar in een woonwijk ongeveer 400 meter ten zuiden 

van de werkplaats. Ongeveer 25 inslagen zijn zichtbaar in een woonwijk ten zuiden van het kanaal langs de zuidrand 

van het doel. Een paar brandbommen lijken net op de rand van het doel te zijn neergekomen, waarvan enkelen in 

het kanaal.  
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BIJLAGE 8 EOD: MUNITIERUIMRAPPORTEN 

 

In de munitieruimrapporten van de EOD van 1971 tot heden is gezocht naar geruimde NGE binnen de gemeente 

Haarlem. In totaal hebben in Haarlem circa 250 munitieruimingen plaatsgevonden van 1971 tot heden. De MORA’s 

(Munitie Opruiming Rapport Afdoening) van deze munitieruimingen zijn aangevraagd. Hieruit is gebleken dat het 

merendeel van de geruimde munitie niet gerelateerd is aan de Tweede Wereldoorlog. De vondsten van munitie uit 

de Tweede Wereldoorlog worden in paragraaf 7.2 beoordeeld en geëvalueerd. Daarnaast zijn de MORA’s die 

voorzien zijn van een duidelijke locatieomschrijving ingepast in het Geografisch Informatie Systeem (GIS) en op de 

kaart weergegeven in Tekening 05. Een verkleinde versie van deze kaart is in onderstaande figuur weergegeven. 

 

 
Figuur 137: Munitieruimingen binnen de gemeente Haarlem.  
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BIJLAGE 9 EOD: MIJNENVELDKAART EN MMOD 

 

De EOD heeft de mijnenveldkaart aangeleverd. Indien er zich mijnenvelden bevinden dan zijn deze met rood 

aangegeven. Uit Figuur 138 blijkt dat binnen de gemeente Haarlem geen mijnenvelden hebben gelegen. 

 

 
Figuur 138: Mijnenveldkaart EOD.  

 

Ook het archief van de voorloper van de EOD, de MMOD, is geraadpleegd. Het archief van de MMOD is 

geraadpleegd in het SSA, waar het is ontsloten per (voormalige) gemeente. Uit het raadplegen van dit archief geen 

relevante informatie naar voren gekomen.  
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BIJLAGE 10 IN HET VERLEDEN UITGEVOERDE ONDERZOEKEN 

In het verleden zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd binnen de gemeente Haarlem. Het betreft enkele NGE-

bodemonderzoeken en diverse Historisch-Vooronderzoeken. Deze vooronderzoeken zijn als input gebruikt voor 

deze NGE-Risicokaart. In deze bijlage worden de in het verleden uitgevoerde onderzoeken toegelicht en 

samengevat. 

 

REASeuro, Nader historisch onderzoek naar de mogelijke ligging van explosieven in de te baggeren 

watergangen in Haarlem, kenmerk RO-040016 / projectcode 07210 

In 2004 heeft REASeuro in opdracht van Tauw B.V. een historisch vooronderzoek uitgevoerd naar de mogelijke 

aanwezigheid van explosieven in te baggeren watergangen in Haarlem. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van het 

volgende bronnenmateriaal: 

 Literatuur 

 Archiefstukken (gemeentearchief Haarlem) 

 Bombardementsgegevens 

 Geallieerde stafkaarten 

 Luchtfoto’s (1944 en 1945) 

 Munitieruimrapporten en mijnenveldkaarten 

 

Gebieden waarbinnen rekening diende te worden gehouden met NGE van afwerpmunitie waren de Noorder Buiten 

Spaarne, Zuider Buiten Spaarne en de Leidsche Trekvaart ter hoogte van de Edisonstraat. De gebieden zijn niet op 

de kaart ingepast. De Jan Gijzenvaart, de Houtvaart en de Delft werden verdacht verklaard op kleinere kalibers NGE, 

omdat diverse bruggen door de Duitsers ondermijnd geweest zijn. Na de bevrijding zouden deze springladingen 

zijn verwijderd.  

 

Op basis van deze conclusies werden veiligheidsmaatregelen getroffen voor de uit te voeren 

baggerwerkzaamheden. De conclusies uit het onderzoek uit 2004 worden niet gehandhaafd, omdat het huidige 

onderzoek tot andere conclusies leidt. Dit wordt veroorzaakt door het gebruik van meer bronnenmateriaal en 

andere afbakeningsprincipes. 

 

AVG Milieutechniek B.V., Beveiligde baggerwerkzaamheden in de Haarlemse stadsgrachten (2005 en 2006).  

In 2005 en 2006 heeft AVG baggerwerkzaamheden uitgevoerd in de Haarlemse watergangen. De gebieden die zijn 

gebaggerd zijn weergegeven in bijlage 14. REASeuro trad bij deze werkzaamheden op als toezichthoudende partij. 

In de gebieden die in het HVO als verdacht op afwerpmunitie werden aangemerkt, werd een detectieonderzoek 

verricht. De gedetecteerde gebieden zijn in Figuur 139 weergegeven. 

 

 
Figuur 139: Door AVG onderzochte gebieden (groen). 
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In het gedetecteerde gebied zijn significante uitslagen tot een diepte van 3,5 meter benaderd door duikers. Hierbij 

werden echter geen explosieven aangetroffen. In het PvvO wordt de diepte van het vrijgegeven gebied niet 

benoemd. Vermoedelijk is het baggerprofiel gedetecteerd en benaderd. 

 

De gebieden die als verdacht op kleinere kalibers NGE werden aangemerkt, werden beveiligd gebaggerd. De 

baggerspecie werd gezeefd en onderzocht op achtergebleven NGE. Tijdens het baggeren werd echter ook in enkele 

niet-verdachte watergangen munitie aangetroffen. Om deze reden werden enkele gebieden toegevoegd. 

Uiteindelijk zijn de volgende gebieden beveiligd gebaggerd: 

 

 Binnen Spaarne (t.h.v. Spoorbrug – Oudeweg) 

 Binnen Spaarne (t.h.v. Houtmarkt) 

 Binnen Spaarne (t.h.v.Friese varkenmarkt) 

 Jan Gijzenvaart 

 Houtvaart (t.h.v Vlaamsebrug) 

 Nieuwe Gracht (t.h.v. Jansbrug en Kruisbrug) 

 Binnen Spaarne (t.h.v.Turfsteeg) 

 Zuider Buiten Spaarne (t.h.v. de Kanohaven) 

 Binnen Spaarne (t.h.v.Friese varkenmarkt) 

 Binnen Spaarne (t.h.v. Gravestenenbrug) 

 Houtvaart (t.h.v. Vlaamsebrug De Ruiterweg) 

 

In de beveiligd gebaggerde trajecten zijn diverse munitieartikelen aangetroffen. Op het PvvO wordt niet vermeld in 

welke tracés de munitie is aangetroffen. De aangetroffen munitieartikelen zijn opgesomd in het PvvO.  

 

REASeuro, Proces-Verbaal van Oplevering Haarlem persleiding, kenmerk RO-080062 / projectcode 07567 (9 

april 2008). 

Naar aanleiding van het Historisch Vooronderzoek naar de mogelijke ligging van explosieven in de te baggeren 

watergangen in Haarlem werd besloten bij de aanleg van een persleiding binnen een verdacht gebied een NGE-

bodemonderzoek in te stellen. Deze werkzaamheden werden gecompliceerd dor reeds aanwezige leidingen, 

waardoor realtime dieptedetectie geen doorgang kon vinden. Om deze reden is gekozen voor het vrijgeven van de 

locaties van bronbemaling door dieptedetectie, en het aanvullend begeleiden van de werkzaamheden door middel 

van actieve oppervlaktedetectie. Er werden tijdens de werkzaamheden geen explosieven gevonden. De 

opsporingsgebieden werden vrijgegeven tot een diepte van ca. 3 meter. De vrijgegeven gebieden zijn weergegeven 

in onderstaande figuur. 

 

 
Figuur 140: Vrijgegeven gebied tot 3 m-mv. 
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REASeuro, Haarlem Risicokaart, kenmerk RO-090060 / projectcode 07643 

In 2009 is door REASeuro in opdracht van de gemeente Haarlem een NGE-Risicokaart opgesteld voor de gehele 

gemeente. Het onderzoek is opgesteld conform de toenmalige richtlijnen van de BRL-OCE, die in 2012 zijn 

vervangen door de huidige richtlijnen van het WSCS-OCE. Het onderzoek was grotendeels gebaseerd op de 

bommenkaart van Haarlem (zie bijlage 4), resultaten van de grootschalige baggerwerkzaamheden in 2005 en 2006 

en enkele archiefstukken. Luchtfoto’s zijn niet geraadpleegd. Ook zijn slechts enkele Operations Record Books 

gebruikt.  

 

Het rapport betrof een probleeminventarisatie en probleemanalyse (PIPA), waarin de geraadpleegde bronnen 

afzonderlijke worden geanalyseerd. Deze werkwijze is in dit rapport vervangen door een integrale analyse van het 

geraadpleegde bronnenmateriaal per oorlogshandeling. De huidige richtlijnen van het WSCS-OCE bieden tevens 

andere methoden voor het afbakenen van NGE-Risicogebieden. Derhalve wijken de conclusies van het voorliggende 

rapporten op verschillende vlakken af van het toenmalige rapport. In het rapport uit 2009 werden de volgende 

conclusies getrokken: 

 

Risicogebieden vliegtuigbommen: 

 Amsterdamse Buurt: Da Costastraat 8. Als gevolg van het bombardement van 16 april 1943 is mogelijk één 

blindganger achtergebleven. De locatie is weergegeven als gebied 1.  

 Het terrein van de Gemeente Reiniging. Als gevolg van het bombardement van 14 april 1941 liggen 

mogelijk twee blindgangers in een straal van 175 meter van de gashouder. Ook ligt een vermeende 

blindganger op het terrein van Houwerwerken. Bovendien zouden NGE van het bombardement op de 

Amsterdamse Buurt op 16 april 1943, begraven op het terrein van de Gemeente Reiniging. Het terrein van 

de Gemeente Reiniging is afgebakend en weergegeven op de risicokaart uit 2009, gebied 2 inclusief de 

straal van 175 m van de gashouder. 

Risicogebieden luchtdoelprojectielen: 

 In de volkstuintjes achter de locomotievenloods, tussen de Hemonylaan en de Verspronckweg. Als gevolg 

van het beschieten van geallieerde vliegtuigen door Duits luchtafweergeschut is op 27 mei 1942 een niet 

ontplofte luchtdoelgranaat neergekomen. Het gebied is weergegeven op de risicokaart uit 2009, gebied 3.  

 Achter Bastiaansstraat 90 in een schuur. Als gevolg van het beschieten van geallieerde vliegtuigen door 

Duits luchtafweergeschut is op 21 februari 1944 een niet ontplofte luchtdoelgranaat neergekomen. Het 

gebied is weergegeven op de risicokaart uit 2009, gebied 4.  

Gedumpte NGE 

 Spaarne, beide taluds op 45 meter noord van de spoorbrug, Het gebied is weergegeven op de risicokaart 

uit 2009, gebied 5. 

 Jan Gijzenvaart, drempel tussen de raaien 1075 en 1110, Het gebied is weergegeven op de risicokaart uit 

2009, gebied 6. 

 Jan Gijzenvaart, taluds aan weerszijden tussen de raaien 1050 en 1660 vanwege instabiliteit. Het gebied is 

weergegeven op de risicokaart uit 2009, gebied 7. 

 

REASeuro, Haarlem Westergracht, kenmerk RO-150079 / projectcode 72112 (7 juli 2015) 

Naar aanleiding van renovatiewerkzaamheden aan de Westergracht en Leidsevaart werd een HVO-NGE uitgevoerd. 

De volgende oorlogshandelingen werden beoordeeld en geëvalueerd:  

 

 Bombardement op 3 oktober 1940: 

- Uit het toenmalige beschikbare bronnenmateriaal werd geconcludeerd dat ter plaatse van het 

onderzoeksgebied sprake was van een NGE-Risicogebied. Het NGE-Risicogebied bestond uit deel 

van de Leidsevaart en de Westergracht en was verdacht op de aanwezigheid van afwerpmunitie 

tussen 120 en 500 lbs.  

 Bombardement op 16 april 1945: 

- Uit analyse van het geraadpleegde bronnenmateriaal werd geconcludeerd dat dit bombardement 

niet in Haarlem, maar in Bloemendaal plaatsvond. Derhalve werd geen NGE-Risicogebied 

afgebakend op het grondgebied van de gemeente Haarlem. 

 Aangetroffen munitie tijdens baggerwerkzaamheden: 

- Tijdens baggerwerkzaamheden in de Haarlemse stadsgrachten in 2005 en 2006 zijn in de 

Leidsevaart NGE aangetroffen. Het betroffen een Oudhollandse handgranaat, aangetroffen op 13 

december 2005, en een Duitse ontsteker, aangetroffen op 14 december 2005. Deze 
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munitieartikelen zijn aangetroffen tijdens baggerwerkzaamheden door AVG milieutechniek B.V., 

opgeslagen in een beveiligde container en door de Explosieven Opruimingsdienst veiliggesteld 

op 6 maart 2006. De gevonden NGE konden niet worden gerelateerd aan een oorlogshandeling 

en de exacte vindplaats was niet bekend. Deze munitievondsten werden om deze reden als 

incidentele vondsten beschouwd. Er werd dan ook geen NGE-Risicogebied afgebakend. 

 

 
Figuur 141: Werkgebied, onderzoeksgebied en risicogebied van RO-150079. 

 

REASeuro, Haarlem Nieuwe Gracht, kenmerk RO-150101 / projectcode 72186 (1 september 2015) 

Het HVO-NGE Haarlem Nieuwe Gracht werd uitgevoerd in opdracht van de gemeente Haarlem, naar aanleiding van 

de vervanging van de kademuren van de Nieuwe Gracht. Het historisch vooronderzoek is uitgevoerd conform de 

vigerende richtlijnen van het WSCS-OCE. De volgende oorlogshandelingen zijn geanalyseerd: 

 

 Bombardement op 1 maart 1941 

- Naar aanleiding van dit bombardement is geen NGE-Risicogebied afgebakend. Geconcludeerd 

werd dat alle zes afgeworpen bommen waren gedetoneerd of geruimd. Dit bombardement is 

tevens geanalyseerd in paragraaf 4.2.1 van dit HVO-NGE. 

 Bombardement op 13 oktober 1941 

- Naar aanleiding van dit bombardement is geen NGE-Risicogebied afgebakend. Geconcludeerd 

werd dat alle vier afgeworpen bommen waren gedetoneerd. Dit bombardement is tevens 

geanalyseerd in paragraaf 4.2.4 van dit HVO-NGE. 

 Vliegtuigcrash op 21 juli 1943 

- Aangezien het vliegtuig op straat in bewoond gebied neerkwam, is naar aanleiding van deze 

vliegtuigcrash geen NGE-Risicogebied afgebakend. Het is geconcludeerd dat munitie afkomstig 

uit het toestel is geruimd. 

 Neergekomen luchtafweergranaten 

- Neergekomen luchtafweergranaten vormden geen aanleiding voor het afbakenen van een NGE-

Risicogebied. Luchtafweergranaten worden in een steile baan op vliegtuigen afgevuurd, waardoor 

blindgangers van luchtdoelgranaten overal neer kunnen komen. 
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Figuur 142: Werk- en onderzoeksgebied van het onderzoek Haarlem Nieuwe Gracht. 

 

REASeuro, Haarlem Friese Varkenmarkt, kenmerk RO-150159 / projectcode 72237 (11 november 2015) 

Het HVO-NGE Haarlem Friese Varkenmarkt werd uitgevoerd in opdracht van de gemeente Haarlem naar aanleiding 

van grondroerende werkzaamheden aan de Friese Varkenmarkt en de Hooimarkt. Het onderzoek is uitgevoerd 

conform de vigerende richtlijnen van het WSCS-OCE. De volgende oorlogshandelingen zijn geanalyseerd: 

 

 Bombardement op 1 maart 1941 

- Naar aanleiding van dit bombardement is geen NGE-Risicogebied afgebakend. Geconcludeerd 

werd dat alle zes afgeworpen bommen waren gedetoneerd of geruimd. Dit bombardement is 

tevens geanalyseerd in paragraaf 4.2.1 van dit HVO-NGE. 

 Bombardement op 14 april 1941 

- Het bombardement op 14 april 1941 was geen aanleiding voor het afbakenen van een NGE-

Risicogebied ter plaatse van het onderzoeksgebied, gezien de afstand tussen de bominslagen en 

het onderzoeksgebied. Het bombardement wordt in paragraaf 4.2.2 van dit rapport geanalyseerd. 

 Bombardement op 13 oktober 1941 

- Naar aanleiding van dit bombardement is geen NGE-Risicogebied afgebakend. Geconcludeerd 

werd dat alle vier afgeworpen bommen waren gedetoneerd. Dit bombardement is tevens 

geanalyseerd in paragraaf 4.2.4 van dit HVO-NGE. 

 Bombardement op 27 oktober 1942 

- Naar aanleiding van het bombardement is geen NGE-Risicogebied afgebakend. De vier 

afgeworpen bommen waren allen gedetoneerd. Het bombardement wordt in paragraaf 4.3.3 

beoordeeld en geëvalueerd. 

 Bombardement op 8 december 1942 

- Het bombardement van 8 december 1942 was geen aanleiding voor het afbakenen van een NGE-

Risicogebied ter plaatse van het werkgebied. Wel werd geconcludeerd dat van de vier 

afgeworpen bommen slechts drie met zekerheid zijn gedetoneerd. Mogelijk is derhalve sprake 

van een blindganger. Geconcludeerd werd dat deze niet in het werkgebied kon liggen. Het 

bombardement is nader beoordeeld en geëvalueerd in paragraaf 4.3.4. 

 Vliegtuigcrash op 21 juli 1943 

- Aangezien het vliegtuig op straat in bewoond gebied neerkwam, is naar aanleiding van deze 

vliegtuigcrash geen NGE-Risicogebied afgebakend. Het is geconcludeerd dat munitie afkomstig 

uit het toestel is geruimd. 

 Bombardement op 6 december 1944 
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- Het bombardement in de nacht van 6 op 7 december 1944 was geen aanleiding voor het 

afbakenen van een NGE-Risicogebied ter plaatse van het werkgebied, omdat de bommen op een 

afstand van ca. 600 meter van het werkgebied neerkwamen. Het bombardement wordt nader 

beoordeeld en geëvalueerd in paragraaf 4.5.4 van dit HVO-NGE. 

 

 

 
Figuur 143: Werk- en onderzoeksgebied van het onderzoek Friese Varkenmarkt. 

 

REASeuro, Haarlem P.C. Boutensstraat, kenmerk RO-150209 / projectcode 72324 (5 februari 2016) 

In opdracht van Dura Vermeer is een HVO-NGE uitgevoerd naar aanleiding van grondroerende werkzaamheden aan 

de P.C. Boutensstraat en een deel van de aangrenzende Jan Campertstraat. Het onderzoek is uitgevoerd conform de 

vigerende richtlijnen van het WSCS-OCE. De volgende oorlogshandelingen zijn geanalyseerd: 

 

 Neergekomen luchtdoelgranaten. 

- Neergekomen luchtafweergranaten vormden geen aanleiding voor het afbakenen van een NGE-

Risicogebied. Luchtafweergranaten worden in een steile baan op vliegtuigen afgevuurd, waardoor 

blindgangers van luchtdoelgranaten overal neer kunnen komen. 

 Naoorlogs aangetroffen oefenbommen. 

- Aangezien niet bekend is waar deze oefenbommen neer waren gekomen en de bommen niet 

over een explosieve lading beschikten, is naar aanleiding van deze oefenbommen geen NGE-

Risicogebied afgebakend. 

 

Het werkgebied werd als ‘niet verdacht’ aangemerkt. 
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Figuur 144: Werk- en onderzoeksgebied P.C. Boutensstraat.  

 

REASeuro, Haarlem Dietsveld en Jan Gijzenkade, kenmerk RO-160048 / projectcode 72322 (29 februari 

2016). 

Naar aanleiding van werkzaamheden aan de Jan Gijzenlade werd in opdracht van Antea Group een HVO-NGE 

uitgevoerd. Het onderzoek werd uitgevoerd conform de vigerende richtlijnen van het WSCS-OCE. In het onderzoek 

kwam het volgende naar voren: 

 

  Neergekomen luchtdoelgranaten 

- Neergekomen luchtafweergranaten vormden geen aanleiding voor het afbakenen van een NGE-

Risicogebied. Luchtafweergranaten worden in een steile baan op vliegtuigen afgevuurd, waardoor 

blindgangers van luchtdoelgranaten overal neer kunnen komen. 

 Munitievondsten tijdens baggerwerkzaamheden 

- Tijdens baggerwerkzaamheden in 2005 en 2006 werden munitieartikelen opgebaggerd in de Jan 

Gijzenvaart ten noorden van de Jan Gijzenbrug. De herkomst van de munitie is niet bekend. 

Aangezien een deel van de vaart niet volledig tot de harde laag was gebaggerd, werd het talud 

aan de weerszijden van de vaart als NGE-Risicogebied afgebakend. Binnen dit talud kunnen 

gedumpte NGE worden aangetroffen. Aangezien het talud van de vaart niet tot het werkgebied 

behoorde, werd geadviseerd de werkzaamheden regulier doorgang te laten vinden (zie Figuur 

145). 

 Duitse verdedigingswerken 

- Uit luchtfotoanalyse bleek dat zich op de westoever van de Jan Gijzenkade loopgraven bevonden. 

Deze loopgraven lagen binnen het onderzoeksgebied, maar buiten het werkgebied. Naar 

aanleiding van deze loopgraven is een NGE-Risicogebied afgebakend. Aangezien de loopgraven 

buiten het werkgebied lagen, werd geadviseerd de werkzaamheden regulier doorgang te laten 

vinden (zie Figuur 146). 
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Figuur 145: Risicogebied gedumpte munitie ter plaatse van het onderzoeksgebied van rapport RO-160048. 

 

 
Figuur 146: NGE-Risicogebied loopgraven binnen het onderzoeksgebied van rapport RO-160048. 
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BIJLAGE 11 CHECKLIST WSCS-OCE, INHOUD USB-STICK EN VERZENDLIJST 

 

Actie Verwijzing rapport 

Aanleiding van het HVO-NGE Paragraaf 1.1 

Omschrijving en doelstelling van 

opdracht 

Paragraaf 1.3 

Begrenzing van het 

onderzoeksgebied 

Paragraaf 1.2 

Beschrijving uitvoering onderzoek 

(incl. betrokken personen) 

Zie offerte 

Verantwoording bronnenmateriaal 

(incl. bronverwijzing) 

Hoofdstuk 2 

Vaststellen en afbakenen van het 

verdachte gebied 

Hoofdstuk 8 

Vaststellen soort, hoeveelheid en 

verschijningsvorm vermoede NGE 

Paragraaf 8.3 

Leemten in kennis Paragraaf 8.1 

Advies Paragraaf 9.2 

 

 

 

 

 

Inhoud usb-stick: 

 

 
 

  

 

Verzendlijst: 

- 1 digitaal exemplaar van het rapport voor de opdrachtgever. 
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BIJLAGE 12 BINNENSTEDELIJK BAGGERWERK HAARLEM E.O. 

Vervaardigd door Tauw B.V. 
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BIJLAGE 13 TEKENINGEN (LOSBLADIG)  

Tekening 01: Risicokaart 2009  

Tekening 02: Bommenkaart 1943  

Tekening 03A: Luchtfoto’s 1940 tot en met 1942. 

Tekening 03B: Luchtfoto’s 1943 

Tekening 03C: Luchtfoto’s 1944 

Tekening 03D: Luchtfoto’s 1945 

Tekening 04: Inpassing geallieerde stafkaart  

Tekening 05: Inpassing munitieruimingen  

Tekening 06A: Inpassing NGE-Risicogebieden luchtaanvallen en luchtafweerprojectiel 

Tekening 06B: Inpassing NGE-Risicogebieden Duitse stellingen 

Tekening 06C: Inpassing NGE-Risicogebieden watergangen Haarlem 

Tekening 06D: Overzicht NGE-Risicogebieden 
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Bijlage: overzicht ordepanden 

Onderstaande tabellen geven aan welke voor welke adressen er wijzigingen hebben plaatsgevonden 

met betrekking tot de ordeaanduiding en contouren. Hierbij is de volgende gebiedsindeling 

aangehouden: 

• Bakenes 

• Burgwal 

• Heiliglanden – de Kamp 

• Nieuwstad 

• Oude Stad 

• Papentorenvest 

Bakenes 

Adres  Wijziging 

Jansstraat 1,3 Contouren orde 1 uitgebreid 

Jansstraat 29 Contouren orde 1 uitgebreid 

Jansstraat 41 Contouren orde 1 uitgebreid 

Jansstraat 59 Contouren orde 1 uitgebreid 

Jansstraat 71 Orde 1 en contouren uitgebreid 

Jansstraat 87a Contouren orde 1 uitgebreid 

Korte Jansstraat 4 Van orde 2 naar orde 1  

Begijnhof 10 Orde 1 en contouren uitgebreid 

Bakenessergracht 9 Contouren orde 1 uitbreiden  

Bakenessergracht 26 Contouren orde 1 uitgebreid 

Bakenessergracht 26B Orde 1 

Bakenessergracht 50B Contouren orde 1 uitgebreid 

Bakenessergracht 65 Contouren orde 1 uitgebreid  

Riviervismarkt 11A t/m D Orde 1 en contouren uitgebreid 

Korte Begijnestraat 2 Orde 1 

Lange Veerstraat 7 Contouren orde 1 uitgebreid 

Spaarne 38 Orde 1 en contouren uitgebreid 

Berkenrodesteeg 17 Contouren orde 1 uitgebreid 

Spaarne 16 (kant Nauwe Appelaarsteeg) Contouren orde 1 uitgebreid 

Vrouwestraat 12 Contouren orde 1 uitgebreid 

Kokstraat 12 Contouren orde 2 uitgebreid 

Kokstraat 14 Contouren orde 1 uitgebreid 

  



Burgwal 

Adres  Wijziging 

Gravestenenbrug Van orde 2 naar orde 1 

Spaarne 9 Van orde 2 naar orde 1 

Spaarne 11 Van orde 2 naar orde 1 

Spaarne 15 Van orde 2 naar orde 1 

Spaarne 17 Contouren orde 1 uitgebreid 

Spaarne 35 Contouren orde 1 uitgebreid 

Spaarne 45 Contouren orde 1 uitgebreid 

Spaarne 117 Van orde 2 naar orde 1 

Hoogstraat 3 Van orde 2 naar orde 1 

Hoogstraat 10 Van orde 2 naar orde 1 

Hagestraat 7 Van orde 3 naar orde 1 

Hagestraat 16 Van orde 3 naar orde 1 

Burgwal 7 Contouren orde 1 uitgebreid 

Burgwal 56 Contouren orde 1 uitgebreid 

Burgwal 66 Van orde 2 naar orde 1 

Burgwal 100 Van orde 2 naar orde 1 

Spaarnwouderstraat 32-34 Van orde 2 naar orde 1 

Spaarnwouderstraat 41r Van orde 2 naar orde 1  

Spaarnwouderstraat 59-61 Van orde 2 naar orde 1 

Spaarnwouderstraat 72a Contouren orde 1 uitgebreid 

Spaarnwouderstraat 77 Van orde 2 naar orde 1 

Spaarnwouderstraat 84-86 Contouren orde 1 uitgebreid 

Spaarnwouderstraat 114-120 Contouren orde 1 uitgebreid  

Antoniestraat 5 Van orde 2 naar orde 1 

Antoniestraat 65 Van orde 2 naar orde 1 

Houtmarkt 51 Contouren orde 1 uitgebreid  

 

 

  



Heiliglanden – de Kamp 

Adres  Wijziging 

Grote Houtstraat 117 Contouren orde 1 uitgebreid 

Grote Houtstraat 133 Contouren orde 1 uitgebreid 

Grote Houtstraat 151 Contouren orde 1 uitgebreid  

Cornelisstreeg 13 Contouren orde 1 uitgebreid 

Gedempte Oude Gracht 104 Contouren orde 1 uitgebreid 

Gedempte Oude Gracht 114 Contouren orde 1 uitgebreid 

Gedempte Oude Gracht 122 Van orde 2 naar orde 1 

Gedempte Oude Gracht 146 Contouren orde 1 uitgebreid 

Groot Heiligland 1 Contouren orde 1 uitgebreid  

Groot Heiligland 16-18 Orde 1 

Groot Heiligland 42a Contouren orde 1 uitgebreid 

Nieuw Heiligland 4 Contouren orde 1 uitgebreid 

Nieuw Heiligland 10 Contouren orde 1 uitgebreid 

Nieuw Heiligland 12 Contouren orde 1 uitgebreid 

Kleine Houtstraat 61 Contouren orde 1 uitgebreid 

Kleine Houtstraat 63 Contouren orde 1 uitgebreid 

Kleine Houtstraat 74 Orde 1 

Kleine Houtstraat 76 Orde 1 

Kleine Houtstraat 80 Orde 1 

Kleine Houtstraat 124 Contouren orde 1 uitgebreid 

Kleine Houtstraat 128 Contouren orde 1 uitgebreid 

Kleine Houtstraat 134 Contouren orde 1 uitgebreid 

Prins Hendrikbrug Orde 1 

Leidsebrug Orde 1 

Grote Houtbrug Orde 1 

Wilsonsplein 17,19,21 Contouren orde 1 uitgebreid 

Tuchthuisstraat 46 Contouren orde 1 uitgebreid  

Gierstraat 44 Contouren orde 1 uitgebreid 

Gierstraat 60 Contouren orde 1 uitgebreid 

Gierstraat 64 Is geen orde 1 pand  

 

 

  



Nieuwstad  

Adres  Wijziging 

Jansbrug  Van orde 2 naar orde 1 

Kennemerbrug Van orde 2 naar orde 1 

Noorderbrug Orde 1 

Nieuwe Gracht 22, 24 Contouren orde 1 uitgebreid  

Nieuwe Gracht 42 Contouren orde 1 uitgebreid 

Nieuwe Gracht 50 Contouren orde 1 uitgebreid 

Nieuwe Gracht 76 Contouren orde 1 uitgebreid 

Nieuwe Gracht 80  Contouren orde 1 uitgebreid  

Nieuwe Gracht 82 Contouren orde 2 uitgebreid 

Nieuwe Gracht 84,86 Contouren orde 1 uitgebreid 

Nieuwe Gracht 88-96 Van orde 2 naar orde 1 

Nieuwe Gracht 106-110 Van orde 2 naar orde 1 

Hooimarkt 22 Contouren orde 1 uitgebreid 

Parklaan 1a Van orde 2 naar orde 1 

Parklaan 8 t/m 14 Van orde 2 naar orde 1 

Parklaan 11 Van orde 2 naar orde 1 

Parklaan 13 Van orde 2 naar orde 1 

Parklaan 15 Van orde 2 naar orde 1 

Parklaan 23 Contouren orde 1 uitgebreid 

Parklaan 44 Orde 1 

Parklaan 46  Orde 1 

Parklaan 51,53 Van orde 2 naar orde 1 

Parklaan 59 Van orde 2 naar orde 1 

Parklaan 64  Contouren orde 1 uitgebreid  

Parklaan 69 Van orde 2 naar orde 1 

Jansweg 34 Van orde 2 naar orde 1 

Jansweg 37 Van orde 2 naar orde 1 

Jansweg 39 Contouren orde 1 uitgebreid  

Jansweg 42 Contouren orde 1 uitgebreid  

Kenaupark 15-33 Contouren orde 1 uitgebreid 

Kruisweg 2,4,6 Van orde 2 naar orde 1 

Kruisweg 51 Van orde 2 naar orde 1 

Kruisweg 68 Van orde 2 naar orde 1 

Ripperdastraat 13 en 13a Van orde 2 naar orde 1 

Staten Bolwerkk 1 Contouren orde 1 uitgebreid  

Staten Bolwerk 32,34 Van orde 2 naar orde 1 

Prinsen Bolwerk 5,7 Van orde 2 naar orde 1 

Prinsen Bolwerk 10,12,16 Van orde 2 naar orde 1 

Prinsen Bolwerk 42, 44 Van orde 2 naar orde 1 

Schotersingel 2 Contouren orde 1 uitgebreid 

 

  



Oude Stad 

Adres  Wijziging 

Zijlbrug Contouren orde 1 uitgebreid 

Zijlvest 14,16,18 Van orde 2 naar orde 1 

Nassaulaan 12 Orde 1 

Kromme Elleboogsteeg 11 t/m 19 (oneven) Contouren orde 1 uitgebreid 

Frankestraat 34 Contouren orde 1 uitgebreid 

Schagchelstraat 42 Contouren orde 1 uitgebreid 

Schagchelstraat 46 Contouren orde 1 aangepast 

Kleine  Houtstraat 6,8 Contouren orde 1 uitgebreid 

Gravinnesteeg 12 Contouren orde 1 uitgebreid 

Spaarne 48,50 Orde 1 

Spaarne 54 Contouren orde 1 uitgebreid 

 

Papentorenvest 

  

Adres  Wijziging 

Korte Dijk 1,3 Orde 1 

Scheepmakersdijk 5a Orde 1 
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   Bijlage C: Wijzigingsoverzicht bestemmingsplan Reparatieplan C  

 
 

Inleiding 
Het ontwerpbestemmingsplan Reparatieplan C heeft  ter inzage gelegen van 16 december 2020 tot en met 26 januari 2021.  
Het eerste deel van dit overzicht bevat een lijst van de indieners van zienswijzen, het inhoudelijke commentaar op het ontwerpbesluit (zie kolom “zienswijze”) en het 
gemeentelijke antwoord op dit commentaar (zie kolom “antwoord”). Vervolgens wordt in de kolom “aanpassing” aangegeven of het commentaar heeft geresulteerd in 
aanpassing van toelichting, verbeelding en planregels. Een lijst met de namen van de indieners van zienswijzen en een kopie van de volledige zienswijzen ligt voor de 
raadsleden ter inzage. Het tweede onderdeel van dit overzicht betreft ambtshalve wijzigingen van het college op het ontwerpbesluit die aan de raad worden voorgesteld. 
 

Cd Naam Adres Huisnr 

A. Haarlemse Bomenwachters   

B. Indiener zienswijze Koningstraat  37 

C. Indiener zienswijze Bos en Vaartstraat 10 

 

1. Zienswijzen op ontwerpbestemmingsplan 

 

A.   

Nr. Zienswijze Antwoord Aanpassing 

   Toelichting Verbeelding Planregels 

1. Op welke wijze zijn de gebruiksmogelijkheden 

van aangrenzende gronden gedefinieerd? 

Voorkomen moet worden dat Haarlem minder 

leefbaar wordt zie de vele beleidsplannen t.a.v. 

de openbare ruimte. Wilt u een definiëring van 

de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende 

gronden toevoegen? 

Een definiëring van deze toetsingsgrond is niet nodig. 
De leefbaarheid van Haarlem is niet in het geding. De 
gronden die de gemeente als snippergroen verkoopt 
zijn vooraf integraal beoordeeld (zie hieronder). Na 
verkoop zijn de gebruiksmogelijkheden van de 
bestemming Tuin 1 van toepassing.  

- - - 
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2. Is dit een aangelegenheid van BBOR of 

uitsluitend van OMB? De raad wil graag 

integraal beleidsadvies. Wilt u de voor en 

nadelen van deze wijziging aan de raad 

melden? 

De afweging of groen verkocht mag worden wordt 

integraal gemaakt in het zogeheten Integraal Vastgoed 

Overleg. Hierin zitten vertegenwoordigers van 

verschillende afdelingen (waaronder de stadsecologe, 

beheerders openbare ruimte en dergelijke). In het 

overleg wordt gebruik gemaakt van het door de 

gemeenteraad vastgestelde toetsingsprotocol.  

 

   

 

B.   

Nr. Zienswijze Antwoord Aanpassing 

1. Toen wij het pand kochten in 2004 had het een 
woonbestemming. Thans heeft het de 
bestemming Centrum. Kan in het reparatieplan 
worden geregeld dat het pand weer volledig 
mag worden gebruikt als woning?  

In 2004 was het Stadsvernieuwingsplan Oude Stad van 
toepassing. Het perceel had de bestemming Centrum 
en liet zowel op de begane grond als de verdieping 
wonen toe. Het huidige bestemmingsplan Oude Stad 
laat wonen op de verdieping toe, maar niet op de 
begane grond. Dit wordt hersteld in reparatieplan C, 
zodat wonen op de begane grond mogelijk wordt. Het 
perceel krijgt de bestemming Centrum 2 met de 
aanduiding ‘wonen’.   

Toelichting 
 
Opnemen in 
hoofdstuk 2. 

Verbeelding 
 
Opnemen 
aanduiding 
‘wonen’.  

Planregels 

 

C.   

Nr. Zienswijze Antwoord Aanpassing 

1.  De opbouw in het nieuwe bestemmingsplan 

wordt opbouw 70/70 (rekening houdend met 

het ensemble). Het bouwvlak van nr. 10 en 12 

ligt dieper dan de aangrenzende huizen 

aangezien deze huizen van oorsprong dieper 

gebouwd zijn. Kan dit worden aangepast in het 

reparatieplan? 

Op de verbeelding staat de juiste aanduiding. De 
toelichting op het bestemmingsplan heeft wel een 
aanpassing nodig. In het reparatieplan is het bouwvlak 
van het nog vigerende plan opgenomen. Het bouwvlak 
moet echter groter zijn. Dit wordt hersteld in het 
reparatieplan.  

Toelichting 
 
Opnemen 
van de juiste 
aanduiding 
in de 
toelichting.  

Verbeelding 
 
Opnemen 
juiste 
bouwvlak.  

Planregels 



3 
 

 

2. Ambtshalve wijzigingen op voorstel van het college 

 
 

Verbeelding Aanpassing 

Nr.   

1. De plangebieden van de beheersverordeningen zijn uitgesloten van 
reparatieplan C. Op grond van artikel 3.39 Wet ruimtelijke ordening 
kan op één gebied geen beheersverordening en een 
bestemmingsplan van toepassing zijn.  

Specifiek gaat het om de zones 7 en 14 van het reparatieplan. Dit jaar starten 
de werkzaamheden aan het omgevingsplan. Dit plan zal alle 
bestemmingsplannen en beheersverordeningen vervangen.  

2. Jacob Catslaan 7 Dit perceel maakte onderdeel uit van het reparatieplan. Op enig moment is 
besloten voor het perceel een apart bestemmingsplan te maken. Dit plan is 
inmiddels vastgesteld. Het perceel is dan ook uit het reparatieplan gehaald.  

3. Het perceel op de hoek A. Hofmanweg/Watze Hilariusweg is voorzien 
van een bouwblok. Naast het opnemen van een bouwblok moest 
deze worden uitgebreid.  

Uitbreiden bouwblok.  

4.  Grote Houtstraat 117 De contouren van het rijksmonument zijn aangepast op de plankaart. Dit is 
conform de aanwijzing van het pand tot rijksmonument.  

5. Lange Veerstraat 7, Antoniestraat 65, Kruisweg 51, Kruisweg 68, 
Zijlstraat 83 

Deze percelen hebben de juiste horeca-aanduiding gekregen, dan wel dat 
deze is verwijderd overeenkomstig de huidige situatie.  

 

Regels en toelichting Aanpassing 

Nr.   

1. Toevoeging aan artikel 25.2.2 over onzelfstandige woonruimte. 
Inclusief uitleg in de toelichting. 

Standaardregel is dat gronden met de bestemming ‘Wonen’ gebruikt moeten 
worden voor een eengezinswoning. Met binnenplanse ontheffing kan 
medewerking verleend worden aan onzelfstandige woonruimte. Aan de 
standaardregel is een bepaling toegevoegd. Voor panden die (mede) de 
bestemming ‘Wonen’ hebben, maar waarbij sprake is legaal kamerverhuur, is 
een uitzondering gemaakt. Hiermee wordt recht gedaan aan de bestaande 
situatie en wordt planschade voorkomen.  
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Regels
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  aan-huis-verbonden beroep:
het uitoefenen van een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op 
administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, educatief, kunstzinnig of 
technisch vlak of daarmee gelijk te stellen activiteiten niet zijnde detailhandel, 
dat een uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in 
overeenstemming is.

1.2  aanbouw en uitbouw:
een aangebouwd gebouw behorende bij een op hetzelfde bouwperceel gelegen 
hoofdgebouw. 

1.3  aanduiding:
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar 
ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het 
bebouwen van deze gronden.

1.4  aanduidingsgrens:
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.5  aanlegvergunning:
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

1.6  achtergevelrooilijn:
bebouwingsgrens aan de van de weg afgekeerde zijde van het bebouwingsvlak. 

1.7  antenne-installatie:
installatie bestaande uit een antenne, een antennedrager, de bedrading en de al 
dan niet in een of meer techniekkasten opgenomen apparatuur, met de daarbij 
behorende bevestigingsconstructie.  

1.8  archeologisch deskundige:
professioneel archeoloog die op basis van de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie bevoegd is om archeologische onderzoek uit te voeren en 
programma's van eisen op te stellen en te toetsen.  

1.9  archeologisch onderzoek:
diverse vormen van onderzoek naar de archeologische waarde binnen een 
plangebied, uitgevoerd volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie.  
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1.10  archeologisch rapport:
in rapportvorm vervat verslag van een volgens de in de archeologische 
beroepsgroep gebruikelijke normen verricht archeologisch onderzoek, op basis 
waarvan een conclusie kan worden getrokken over de aanwezigheid en de 
waarde van archeologische resten.   

1.11  archeologisch waardevol gebied:
gronden waar archeologische waarden aanwezig of te verwachten zijn.   

1.12  archeologische waarde:
vindplaats of vondst met een oudheidkundige waarde. Het betreft hier met name 
archeologische relicten in hun oorspronkelijke ruimtelijke context.    

1.13  bebouwing:
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde. 

1.14  bebouwingspercentage:
een op de verbeelding aangegeven percentage dat de grootte van het deel van 
het bouwvlak aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd.  

1.15  bed & breakfast:
het tegen betaling verstrekken van logies met ontbijt binnen de (bedrijfs)woning 
of het woonschip met behoud van de woonfunctie. 

1.16  bedrijf:
een onderneming gericht op het produceren, bewerken, herstellen, installeren of 
inzamelen van goederen, alsmede verhuur, opslag en distributie van goederen.

1.17  bedrijfswoning:
een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld 
voor één huishouden, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het 
gebouw of het terrein noodzakelijk is.  

1.18  begane grond:
een bouwlaag waarvan het vloerniveau (nagenoeg) ter hoogte van het 
aansluitende peil ligt.   

1.19  begeleid wonen:
vormen van wonen waarbij de begeleiding door externen plaatsvindt, zodat 
zelfstandig wonen mogelijk wordt of blijft, met dien verstande dat de externen 
niet voortdurend of nagenoeg voortdurend aanwezig zijn en in de woning geen 
afzonderlijke ruimte voor de begeleiding aanwezig is. 
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1.20  beschermd stads- of dorpsgezicht:
stads- of dorpsgezicht dat door het daartoe bevoegde gezag, ingevolge artikel 
35 van de Monumentenwet 1988 is aangewezen. 

1.21  bestaande (situatie)
onder “bestaande” goot- of bouwhoogte, kap- en dakvorm, gevelindeling, 
maatvoering en oppervlakte wordt verstaan de goot-/bouwhoogte, kap- en 
dakvorm, nokrichting, gevelindeling, maatvoering en oppervlakte zoals die op 
het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan rechtens 
bestaat of rechtens mag bestaan.

1.22  bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak.

1.23  bestemmingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de 
daarbij behorende bijlagen.

1.24  bestemmingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.25  bijbehorend bouwwerk:
uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde 
perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen 
aangebouwd en met de aarde verbonden bouwwerk met een dak.

1.26  bijgebouw:
een gebouw dat, zowel in bouwkundige als in functionele zin ondergeschikt is 
aan en ten dienste staat van een hoofdgebouw.

1.27  bouwen:
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en 
het vergroten van een bouwwerk. 

1.28  bouwgrens:
de grens van een bouwvlak.

1.29  bouwhistorische waarde
waarde van het object/complex voor de geschiedenis van de bouwtechniek, 
vanwege de afleesbaarheid van de bouwgeschiedenis (historische 
gelaagdheid) of vanwege het materiaalgebruik. 
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1.30  bouwkundige onderdelen:
bouwkundige onderdelen zoals dragende muren, houtskeletconstructies, 
vloerconstructies, trappen, spantconstructies, kelders en naar aard en omvang 
hiermee gelijk te stellen onderdelen.

1.31  bouwlaag:
een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering 
gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd. 

1.32  bouwperceel:
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, 
bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten. 

1.33  bouwperceelgrens:
de grens van een bouwperceel. 

1.34  bouwvlak:
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar 
ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijn 
toegelaten. 

1.35  bouwwerk:
een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de 
aarde is verbonden.

1.36  bruto vloeroppervlak (bvo):
de totale vloeroppervlakte van alle tot het gebouw behorende binnenruimten, 
met inbegrip van de bouwconstructie, bergingen,trappenhuizen, interne 
verkeersruimten, magazijnen, dienstruimten et cetera, met uitzondering van 
balkons, galerijen, parkeer- en stallingsvoorzieningen. 

1.37  cultuurhistorische waarde:
de aan een bouwwerk of een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het 
beeld dat is ontstaan door het gebruik dat de mens in de loop van de 
geschiedenis heeft gemaakt van dat bouwwerk of dat gebied. 

1.38  dakhelling:
de hoek die een dakvlak maakt met het horizontale vlak.

1.39  dakkapel:
een zich in een dakvlak bevindende uitbouw. 

1.40  dakopbouw:
een extra bouwlaag boven de goot met een platte afdekking.
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1.41  dakterras:
een met een omheining afgezette buitenruimte op een gebouw.

1.42  detailhandel:
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten 
verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die goederen 
kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van 
een beroeps- of bedrijfsactiviteit, met uitzondering van horeca. 

1.43  dienstverlening:
het verlenen van diensten in de vorm van publieksgerichte en 
niet-publieksgerichte dienstverlening.

1.44  ensemble:
twee of meer gebouwen die samen een bouwkundige eenheid vormen, waarbij 
de suggestie wordt gewekt dat het één gebouw betreft. 

1.45  evenement:
periodieke en/of incidentele manifestaties zoals sportmanifestaties, concerten, 
bijeenkomsten, voorstellingen, tentoonstellingen, shows, thematische beurzen 
en thematische markten. 

1.46  gastouderopvang:
gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen, die een uitwerking of uitstraling heeft die met 
de woonfunctie in overeenstemming is.

1.47  gebouw:
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of 
gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. 

1.48  historisch woonschip:
een drijvend bouwwerk met een casco dat herkenbaar is als een van origine 
varend schip, waaronder begrepen een dekschuit, met daarop een gehele of 
gedeeltelijke opbouw, met een historisch karakter en een historische uitstraling, 
dat uitsluitend of in hoofdsdzaak wordt gebruikt als woning. 

1.49  hoofdgebouw:
een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de 
verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel 
en, indien meer panden of bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet op 
die bestemming het belangrijkst is.
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1.50  horeca 1:
horecabedrijven die hoofdzakelijk overdag eenvoudige etenswaren verstrekken 
en als nevenactiviteit licht- en niet-alcoholische dranken verstrekken, zoals 
lunchrooms, ijssalons, koffie/theehuizen, broodjeszaken en daarmee gelijk te 
stellen horecabedrijven. 

1.51  horeca 2:
horecabedrijven die hoofdzakelijk maaltijden verstrekken en als nevenactiviteit 
alcoholische en niet-alcoholische dranken verstrekken waarbij de nadruk ligt op 
het verstrekken van maaltijden, zoals restaurants en eethuisjes, snackbars en 
daarmee gelijk te stellen horecabedrijven.

1.52  horeca 3:
horecabedrijven die hoofdzakelijk dranken en eten verstrekken waarbij de 
nadruk ligt op het verstrekken van dranken, zoals (eet)cafés en bars en 
daarmee gelijk te stellen horecabedrijven. 

1.53  horeca 4:
horecabedrijven die hoofdzakelijk logies per nacht verstrekken met als 
nevenactiviteit het verstrekken van maaltijden en dranken en het houden van 
bijeenkomsten/vergaderingen/congressen. 

1.54  horeca 5:
horecabedrijven die hoofdzakelijk dranken verstrekken en gericht zijn op dansen 
en beluisteren van muziek, zoals dancings en discotheken en daarmee gelijk te 
stellen horecabedrijven.

1.55  kamerverhuurbedrijf:
het exploiteren van onroerende zaken door bedrijfsmatige verhuur van in 
hoofdzaak afzonderlijke kamers ten behoeve van bewoning.

1.56  kantoor:
een gebouw voor het verlenen van diensten en het uitvoeren van handelingen, 
waarbij de nadruk ligt op de administratieve afwikkeling van die handelingen. 

1.57  kap:
een uitwendige scheidingsconstructie onder een hoek met het horizontale vlak.

1.58  kas:
een gebouw, waarvan de wanden en het dak geheel of grotendeels bestaan uit 
glas of ander lichtdoorlatend materiaal, dienend tot het kweken van gewassen.

1.59  kiosk:
klein gebouw in de openbare ruimte waar goederen of diensten te koop worden 
aangeboden of verstrekt. 
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1.60  kunstwerk:
civieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, 
spoorbanen,waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent 
menselijk verblijf.

1.61  lessenaarsdak:
een dakvorm die bestaat uit slechts één dakvlak of dakschild die onder een 
zekere helling is aangebracht.

1.62  natuurwaarden:
de aan een landschap toegekende waarden in verband met de in dat gebied 
voorkomende geologische, bodemkundige, biologische en ecologische 
elementen.

1.63  niet-publieksgerichte dienstverlening:
het verlenen van diensten zonder rechtstreeks fysiek contact met het publiek.

1.64  nieuwbouw:
nieuwbouw betreft bouwwerken jonger dan 50 jaar. 

1.65  oeverlijn
de scheidingslijn tussen water en land.

1.66  omzetten
het omzetten van een zelfstandige woonruimte in (meerdere) onzelfstandige 
woonruimte(n), het verbouwen van een woonruimte tot twee of meer 
woonruimten, als bedoeld in art. 21, lid c van de Huisvestingswet 2014.

1.67  onderdoorgang/overbouwing:
een op de verbeelding aangegeven gebied waar binnen het bouwvlak een 
doorgang mogelijk is, waarboven bebouwing mag worden opgericht.

1.68  onzelfstandige woonruimte
woonruimte, niet zijnde woonruimte bestemd voor inwoning, die geen eigen 
toegang heeft en die niet door een huishouden kan worden bewoond, zonder 
dat dit daarbij afhankelijk is van wezenlijke voorzieningen buiten die woonruimte.

1.69  orde 1 bouwwerken:
orde 1 betreft bouwwerken die beschermd zijn op grond van de Erfgoedwet, de 
provinciale of gemeentelijke Monumentenverordening. 

1.70  orde 2 bouwwerken:
orde 2 betreft bouwwerken ouder dan 50 jaar die op grond van hun 
architectonische kwaliteit, op grond van hun plaats in de stedenbouwkundige 
structuur of als toonaangevend element behoudenswaardig zijn. 
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1.71  pand:
de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief 
zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en 
betreedbaar en afsluitbaar is.

1.72  peil:
a. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de 

hoogte van de kruin van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
b. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg 

grenst: de hoogte van het terrein ten tijde van de terinzagelegging van het 
ontwerpbestemmingsplan;

c. indien in of op het water wordt gebouwd: het plaatselijk gemiddelde 
waterpeil.

1.73  plan:
het bestemmingsplan Reparatieplan C Haarlem 2020 met identificatienummer 
NL.IMRO.0392.BP0120005-va01 van de gemeente Haarlem. 

1.74  plat dak:
een afdekking onder een hoek van maximaal 5 graden ten opzichte van het 
horizontale vlak.

1.75  prostitutie:
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een 
ander tegen vergoeding.

1.76  publieksgerichte dienstverlening:
het verlenen van diensten met rechtstreeks contact met het publiek in de vorm 
van zakelijke, consumentverzorgende, openbare en (para)medische 
dienstverlening inclusief ondergeschikte nevenfuncties.

1.77  seksinrichting:
de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in 
een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, 
of vertoningen van erotische-pornografische aard plaatsvinden. Onder een 
seksinrichting worden in elk geval verstaan: een (raam) prostitutiebedrijf, 
seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub of een besloten 
huis, waaronder tevens begrepen een erotische massagesalon, al dan niet in 
combinatie met elkaar.

1.78  seriebouw:
twee of meer gebouwen naast elkaar die in dezelfde architectuur zijn uitgevoerd. 

1.79  shortstay:
het structureel verhuren van woonruimte voor korte periodes (van minimaal één 
week tot maximaal zes maanden). 
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1.80  sloopvergunning:
omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk zoals bedoeld in 
artikel 2.1, eerste lid , onder g van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht.

1.81  snippergroen: 
stukjes grond die grenzen aan woonpercelen. 

1.82  standplaats:
een plaats in de openbare ruimte waar met een voertuig, een kraam, een tafel of 
enig ander middel:

a. bedrijfsmatig goederen of diensten te koop worden aangeboden of 
verstrekt;

b. voorlichting wordt gegeven al dan niet met promotionele activiteiten.

1.83  trend:
binnen een (deel van een) straat voorkomende nagenoeg indentieke 
dakopbouwen, kapvormen of dakkapellen (die juridisch, technisch en qua 
ruimtelijke kwaliteit gewenst bevonden zijn).

1.84  verbeelding:
de analoge en digitale voorstelling van de in het bestemmingsplan opgenomen 
ruimtelijke informatie.

1.85  verkooppunt van motorbrandstoffen:
een inrichting waar door middel van een of meer pompinstallaties 
motorbrandstoffen worden verkocht en geleverd.

1.86  verkoopvloeroppervlakte:
het voor publiek toegankelijke deel van de winkelvloeroppervlakte, inclusief 
etalageruimte en de ruimte achter de toonbank dan wel kassaruimte.

1.87  voorgevelrooilijn:
de bouwgrens aan de wegzijde van het bouwvlak.

1.88  voorzieningen van openbaar nut:
voorzieningen ten behoeve van openbare verlichting, telecommunicatie, gas-, 
water- en elektriciteitsdistributie alsmede soortgelijke voorzieningen van 
openbaar nut, waaronder in ieder geval worden begrepen ondergrondse kabels 
en leidingen, transformatorhuisjes, pompstations, gemalen, telefooncellen en 
zendmasten.
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1.89  waterberging:
een aangewezen gebied waarbinnen incidenteel of permanent het teveel aan 
water wordt vastgehouden op het ene moment totdat er water nodig is op een 
later moment.

1.90  wellness:
een activiteit gericht op het ervaren en beleven van lichamelijke en geestelijke 
ontspanning en gezondheid.

1.91  wet:
de Wet ruimtelijke ordening.

1.92  woning:
een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de huisvesting van één 
huishouden. 

1.93  woonschip:
een drijvend bouwwerk, uitsluitend of in hoofdzaak als woning gebruikt of tot 
woning bestemd. 

1.94  zorgwoning:
een gebouw of zelfstandig gedeelte van een gebouw dat bedoeld is voor de 
huisvesting van personen die niet zelfstandig kunnen wonen en die geestelijke 
en/of lichamelijke verzorging behoeven; verzorging kan voortdurend of 
nagenoeg voortdurend plaatsvinden en in het gebouw kan afzonderlijke ruimte 
ten behoeve van de verzorging aanwezig zijn. 
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Artikel 2  Wijze van meten

 

2.1  Bij de toepassing van de regels wordt als volgt gemeten:

afstand tot de bouwperceelsgrens
tussen de grens van het bouwperceel en een bepaald punt van het bouwwerk, 
waar die afstand het kortst is.

bouwhoogte van een bouwwerk 
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig 
bouwwerk met uitzondering van ondergeschikte onderdelen, zoals 
schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen onderdelen. 
Siergevels zoals trapgevels, halsgevels, klokgevels en lijstgevels worden niet 
meegerekend bij het bepalen van de bouwhoogte.

de dakhelling 
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

goothoogte van een bouwwerk 
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, dan wel de druiplijn, het 
boeiboord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel. 

verticale diepte van een ondergronds bouwwerk 
vanaf het peil tot aan de bovenzijde van de laagstgelegen vloer.

inhoud van een bouwwerk 
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels 
(en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en 
dakkapellen.

oppervlakte van een bouwwerk 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, 
neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte 
bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

de hoogte van een windturbine 
vanaf het peil tot aan de (wieken)as van de windturbine.

breedte dakvlak bij dakdoorbreking 
de meetlijn wordt gelegd op de helft van de hoogte van de dakdoorbreking.

2.2  Overschrijden bouwgrenzen
Het is toegestaan de in dit plan aangegeven bouwgrenzen te overschrijden ten 
behoeve van:

a. stoepen, stoeptreden, funderingen, plinten, pilasters, kozijnen, 
standleidingen voor hemelwater, gevelversieringen, wanden van 
ventilatiekanalen, schoorstenen en dergelijke ondergeschikte onderdelen 
van gebouwen, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 0,5 m;

b. gevel- en kroonlijsten, overstekende daken en dergelijke onderdelen van 
gebouwen, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 10 % van de 
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breedte van de aangrenzende straat en met een maximum van 1 m. Deze 
werken mogen niet lager gelegen zijn dan 4,2 m boven de rijweg met 
inbegrip van een strook van 0,6 m breedte ter weerzijde van de rijweg, dan 
wel 2,2 m boven een fiets- en/of voetpad;

c. hijsinrichtingen, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 1 m en deze 
werken niet lager zijn gelegen dan 5 m boven peil.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Bedrijf

3.1  Bestemmingsomschrijving
De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden die betrekking hebben op de percelen 
Leidsevaart 10 en Oranjeboomstraat 186 zijn bestemd voor:

a. bedrijven of bedrijfsactiviteiten die zijn genoemd in de bij deze regels       
behorende zoneringslijst onder de categorieën A en B, voorzover            
passend binnen de bestemming;

b. kantoren die ondergeschikt zijn aan en ten dienste staan van het bedrijf,  
met dien verstande dat maximaal 50% van het bruto vloeroppervlak per   
bedrijf met een maximum van 3.000 m² per bedrijf voor                           
kantooractiviteiten mag worden gebruikt; 

c. bedrijfswoningen, uitsluitend op de verdieping, uitgezonderd ter plaatse   
van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten';

d. nutsvoorziening ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening';
e. bij de bestemming behorende 'andere bouwwerken',                               

groenvoorzieningen, wegen en paden, tuinen, erven en terreinen,             
(ondergrondse) parkeervoorzieningen, voorzieningen van openbaar nut,    
voorzieningen voor de waterhuishouding, warmte-koudeopslag,               
warmte-koudetransport. 

3.2  Bouwregels
Binnen de bestemming 'Bedrijf' gelden voor de percelen Leidsevaart 10 en 
Oranjeboomstraat 186 de bouwregels zoals aangegeven in artikel 27. 

3.3  Specifieke gebruiksregels
In aanvulling op het bepaalde in artikel 28 gelden met betrekking tot het gebruik 
voor de percelen Leidsevaart 10 en Oranjeboomstraat186 de volgende regels. 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in  artikel 2.1 
lid 1 onder c Wabo wordt in elk geval gerekend het gebruik of laten gebruiken 
voor:

      a. geluidszoneringsplichtige inrichtingen;                                                                
      b. wonen, tenzij dit volgens de bestemmingsomschrijving expliciet is                 
          toegestaan;                                                                                                             
      c. een verkooppunt voor motorbrandstoffen;                                                           
      d. bedrijven of activiteiten die vallen onder of genoemd staan in het Besluit      
          externe veiligheid inrichtingen milieubeheer;

3.4  Afwijken van de gebruiksregels

a. Het bevoegd gezag kan voor de percelen Leidsevaart 10 en 
Oranjeboomstraat 186 met een omgevingsvergunning afwijken van het 
bepaalde in het eerste lid ten behoeve van een bedrijf dat niet in de 
richtafstandenlijst dan wel in een hogere categorie staat vermeld, maar die 
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naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen is met de toegelaten 
milieucategorieën.

b. Een omgevingsvergunning als bedoeld in dit lid kan alleen worden verleend 
voor zover geen onevenredige belemmeringen voor omliggende functies 
ontstaan.
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Artikel 4  Bedrijventerrein

4.1  Bestemmingsomschrijving
a. Op de gronden die zijn aangewezen voor 'Bedrijventerrein' zijn de 

voorschriften van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Waarderpolder, 
onherroepelijk op 14-09-2010, van toepassing. 

b. De gronden zijn bestemd voor bedrijven of bedrijfsactiviteiten tot en met 
categorie 4.2 zoals bedoeld in Bijlage 1 Richtafstandenlijsten van het 
bestemmingsplan Bedrijventerrein Waarderpolder. 

4.2  Bouwregels
Binnen de bestemming 'Bedrijventerrein' zijn de bouwregels van het 
bestemmingsplan Bedrijventerrein Waarderpolder, onherroepelijk op 
14-09-2010, van toepassing. 

4.3  Specifieke gebruiksregels
Binnen de bestemming 'Bedrijventerrein' zijn de gebruiksregels van het 
bestemmingsplan Bedrijventerrein Waarderpolder, onherroepelijk op 
14-09-2010, van toepassing. 
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Artikel 5  Centrum - 1

5.1  Bestemmingsomschrijving
De voor 'Centrum 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

5.1.1  Begane grond
a. detailhandel met daaraan ondergeschikte en daarmee verbonden horeca 

met niet meer dan 30% van het brutovloeroppervlak, zonder terras en zonder 
het schenken van alcoholische dranken; 

b. horeca t/m categorie 2 ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met 
categorie 2';

c. horeca t/m categorie 3 ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met 
categorie 3'; 

d. horeca categorie 4 ter plaatse van de aanduiding 'horeca categorie 4'; 
e. publieksgerichte dienstverlening; 
f. galerie;
g. bij de bestemming behorende voorzieningen, groenvoorzieningen, wegen en 

paden, tuinen, erven en terreinen,waterlopen en waterpartijen,voorzieningen 
voor de waterhuishouding, (ondergrondse) parkeervoorzieningen, 
voorzieningen van openbaar nut, voorzieningen voor de waterhuishouding.

5.1.2  Overige verdiepingen
a. wonen in woningen, al dan niet in combinatie met de uitoefening van een 

aan-huis-verbonden beroep, bed & breakfast of gastouderopvang;
b. horeca categorie 4 ter plaatse van de aanduiding 'horeca categorie 4';
c. shortstay ter plaatse van het perceel Riviervismarkt 11A t/m D; 
d. bijbehorende voorzieningen, zoals voorzieningen ten behoeve van de 

functies op de begane grond.

5.2  Bouwregels
Binnen de bestemming 'Centrum 1' gelden de bouwregels zoals aangegeven in 
artikel 27.

5.3  Specifieke gebruiksregels
Naast de algemene gebruiksregels genoemd in artikel 28 gelden met 
betrekking tot het gebruik de volgende regels:

a. een woning dient voor de huisvesting van maximaal één huishouden;
b. het gebruik van een woning voor aan-huis-verbonden beroep,  

gastouderopvang en/of bed & breakfast mag in totaal niet meer bedragen 
dan 35 procent van het bruto vloeroppervlak met een maximum van 50 m², 
waarbij het aanbod voor bed & breakfast zich beperkt tot maximaal 2 
kamers en maximaal 4 personen tegelijk;

c. voor de percelen Grote Houtstraat 117 en Grote Houtstraat 133 is 
loketverkoop van voedsel of drinken in de voorgevel niet toegestaan, maar 
dient minimaal 3 m daarachter plaats te vinden.

5.4  Afwijken van de gebruiksregels
a. het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van:
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1. het bepaalde in lid 5.1.1 om functies toe te staan die niet zijn genoemd,       
    en die naar hun aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met      
    functies die ter plaatse bij recht zijn toegestaan; 
2. het bepaalde in lid 5.1.1 en horeca categorie 1 toestaan; 
3. het bepaalde in lid 5.1.2 om de begane grond functies op de verdieping      
    toe te staan.

b. Het bevoegd gezag toetst bij de toepassing van de afwijkingsbevoegdheid 
of geen onevenredige aantasting zal plaatsvinden van: 
1. invloed op de omgeving in vergelijking met de al toegestane functies; 
2. effecten op ( bestaande winkelstructuur en) het voorzieningenniveau; 
3. de verkeerssituatie ter plaatse; 
4. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.
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Artikel 6  Centrum - 2

6.1  Bestemmingsomschrijving
De voor 'Centrum-2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

6.1.1  Begane grond
a. detailhandel met daaraan ondergeschikte en daarmee verbonden horeca 

met niet meer dan 30% van het brutovloeroppervlak, zonder terras en zonder 
het schenken van alcoholische dranken;

b. publieksgerichte dienstverlening; 
c. galerie;
d. horeca categorie 1 ter plaatse van de aanduiding 'horeca categorie 1';
e. horeca t/m categorie 2 ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met 

categorie 2';
f. horeca t/m categorie 3 ter plaatse van de aanduiding' horeca tot en met 

categorie 3';
g. horeca categorie 4 ter plaatse van de aanduiding 'horeca categorie 4';
h. praktijkruimten ter plaatse van de aanduiding 'praktijkruimte'; 
i. tevens wonen in woningen toegestaan, al dan niet in combinatie met de 

uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep, bed & breakfast of 
gastouderopvang ter plaatse van de aanduiding 'wonen';

j. bij de bestemming behorende voorzieningen, groenvoorzieningen, wegen en 
paden, tuinen,erven en terreinen,waterlopen en waterpartijen,voorzieningen 
voor de waterhuishouding, (ondergrondse) parkeervoorzieningen, 
voorzieningen van openbaar nut, voorzieningen voor de waterhuishouding.

6.1.2  Overige verdiepingen
a. wonen in woningen, al dan niet in combinatie met de uitoefening van een 

aan-huis-verbonden beroep, bed & breakfast of gastouderopvang;
b. horeca categorie 4 ter plaatse van de aanduiding 'horeca categorie 4', met 

uitzondering van de percelen Kleine Houtstraat 6 en Kleine Houtstraat 8;
c. shortstay ter plaatse van de percelen Kleine Houtstraat 6, Kleine Houtstraat 

8 en de Lange Veerstraat 7; 
d. bijbehorende voorzieningen, zoals voorzieningen ten behoeve van de 

functies op de begane grond.

6.2  Bouwregels
Binnen de bestemming 'Centrum 2' gelden de bouwregels zoals aangegeven in 
artikel 27. 

6.3  Specifieke gebruiksregels
Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:

a. Een woning dient voor de huisvesting van maximaal één huishouden;
b. voor de percelen Gierstraat 44 en Gierstraat 64 is loketverkoop van voedsel 

of drinken in de voorgevel niet toegestaan, maar dient minimaal 3 m 
daarachter plaats te vinden.

c. Het gebruik van een woning voor aan-huis-verbonden beroep, 
gastouderopvang en/of bed & breakfast mag in totaal niet meer bedragen 
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dan 35 procent van het bruto vloeroppervlak met een maximum van 50 
vierkante meter.

6.4  Afwijken van de gebruiksregels
a. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het 

bepaalde in lid 6.1.1 en:
1. functies toestaan die niet zijn genoemd, en die naar hun aard en invloed      
   op de omgeving gelijk te stellen zijn met functies die ter plaatse bij recht        
   zijn toegestaan; 
2. horeca categorie 1 toestaan.

b.  Het bevoegd gezag toetst bij de toepassing van de afwijkingsbevoegdheid      
     of geen onevenredige aantasting zal plaatsvinden van:                                         
     1. invloed op de omgeving in vergelijking met de al toegestane functies; 
     2. effecten op ( bestaande winkelstructuur en) het voorzieningenniveau; 
     3. de verkeerssituatie ter plaatse; 
     4. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.
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Artikel 7  Cultuur en ontspanning

7.1  Bestemmingsomschrijving
De voor 'Cultuur en ontspanning' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. atelier, congrescentrum, creativiteitscentrum, dansschool, museum, 
muziekschool, theater, film, muziek- en concertzaal; 

b. aan de hoofdfunctie ondergeschikte en daarmee verbonden detailhandel en 
horeca-activiteiten ( categorie 1,2,3) ten dienste van deze voorzieningen;

c. bij de bestemming behorende 'andere bouwwerken', groenvoorzieningen, 
wegen en paden, tuinen, erven en terreinen, waterlopen en waterpartijen, 
voorzieningen voor de waterhuishouding, (ondergrondse) 
parkeervoorzieningen, voorzieningen van openbaar nut, voorzieningen voor 
de waterhuishouding.

7.2  Bouwregels
Binnen de bestemming 'Cultuur en ontspanning' gelden de bouwregels zoals 
aangegeven in artikel 27.

7.3  Afwijken van de gebruiksregels
a. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het 

bepaalde in lid 7.1 onder a bepaalde om functies toe te staan die niet zijn 
genoemd, en die naar hun aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen 
zijn met functies die ter plaatse bij recht zijn toegestaan;

b. Een omgevingsvergunning als bedoeld in dit lid kan alleen worden verleend 
voor zover geen onevenredige belemmeringen voor omliggende functies 
ontstaan.
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Artikel 8  Gemengd - 1

8.1  Bestemmingsomschrijving
De voor 'Gemengd - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

8.1.1  Begane grond
a. wonen in woningen, al dan niet in combinatie met de uitoefening van een 

aan-huis-verbondenberoep, gastouderopvang en/of bed & breakfast;
b. niet-publieksgerichte dienstverlening;
c. bedrijven of bedrijfsactiviteiten tot en met categorie B, zoals genoemd in de 

bij deze regels behorende zoneringslijst, voor zover passend binnen de 
bestemming; 

d. dagopvang ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk'; 
e. kinderdagverblijf ter plaatse van de aanduiding 'kinderdagverblijf';
f. praktijkruimte, atelier; 
g. horeca t/m categorie 2 ter plaatse van de aanduiding ' horeca tot en met 

categorie 2'
h. horeca t/m categorie 3 ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met 

horeca categorie 3';
i. bij de bestemming behorende 'bouwwerken geen gebouw zijnde', 

groenvoorzieningen, wegen en paden, tuinen, erven en terreinen, waterlopen 
en waterpartijen, (ondergrondse) parkeervoorzieningen.

8.1.2  Overige verdiepingen
a. wonen in woningen, al dan niet in combinatie met de uitoefening van een 

aan-huis-verbonden beroep, gastouderopvang of bed & breakfast;
b. bijbehorende voorzieningen. 

8.2  Bouwregels
Binnen de bestemming 'Gemengd - 1' gelden de bouwregels zoals aangegeven 
in artikel 27.

8.3  Specifieke gebruiksregels
Naast de algemene gebruiksregels genoemd in artikel 28 gelden met 
betrekking tot het gebruik de volgende regels:

a. een woning dient voor de huisvesting van maximaal één huishouden;
b. het gebruik van een woning voor aan-huis-verbonden beroep,  

gastouderopvang en/of bed & breakfast mag in totaal niet meer bedragen 
dan 35 procent van het bruto vloeroppervlak met een maximum van 50 m², 
waarbij het aanbod voor bed & breakfast zich beperkt tot maximaal 2 
kamers en maximaal 4 personen tegelijk;

8.4  Afwijken van de gebruiksregels
a. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het in 

lid 8.1 bepaalde teneinde functies toe te staan die niet zijn genoemd en die 
naar hun aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met functies 
die ter plaatse bij recht zijn toegestaan;

b. Een omgevingsvergunning als bedoeld in dit lid kan alleen worden verleend 
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voor zover geen onevenredige belemmeringen voor omliggende functies 
ontstaan.
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Artikel 9  Gemengd - 2

9.1  Bestemmingsomschrijving
De voor 'Gemengd 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

9.1.1  Begane grond
a. wonen in woningen, al dan niet in combinatie met de uitoefening van een 

aan-huis-verbonden beroep, bed&breakfast of gastouderopvang;
b. bedrijven of bedrijfsactiviteiten tot en met categorie B van de 

milieuzoneringslijst, voor zover passend binnen de bestemming, met 
uitzondering van gronden met de aanduiding 'bedrijf uitgesloten';  

c. detailhandel  met daaraan ondergeschikte en daarmee verbonden horeca 
met niet meer dan 30% van het brutovloeroppervlak, zonder terras en zonder 
het schenken van alcoholische dranken, tenzij de aanduiding 'detailhandel 
uitgesloten' van toepassing is; 

d. publieksgerichte dienstverlening en niet-publieksgerichte dienstverlening;
e. atelier, praktijkruimte;
f. maatschappelijke voorzieningen zoals bedoeld in artikel 14, met 

uitzondering van buitenschoolse opvang en peuterspeelzaalwerk; 
g. horeca categorie 1 ter plaatse van de aanduiding 'horeca categorie 1'; 
h. horeca t/m categorie 2 ter plaatse van de aanduiding ' horeca tot en met 

categorie 2';
i. bij de bestemming behorende voorzieningen, groenvoorzieningen, wegen en 

paden, tuinen, erven en terreinen, waterlopen en waterpartijen, voorzieningen 
voor de waterhuishouding, (ondergrondse) parkeervoorzieningen, 
voorzieningen van openbaar nut, voorzieningen voor de waterhuishouding.

9.1.2  Overige verdiepingen
a. wonen in woningen, al dan niet in combinatie met de uitoefening van een 

aan-huis-verbonden beroep, bed & breakfast of gastouderopvang;
b. bijbehorende voorzieningen. 

9.2  Bouwregels
Voor bouwwerken gelden tevens de bouwregels zoals aangegeven in artikel 27.

9.3  Specifieke gebruiksregels
Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:

a. Een woning dient voor de huisvesting van maximaal één huishouden.
b. Het gebruik van een woning voor aan-huis-verbonden beroep; 

gastouderopvang en/of bed & breakfast mag in totaal niet meer bedragen 
dan 35 procent van het bruto vloeroppervlak met een maximum van 50 
vierkante meter.

9.4  Afwijken van de gebruiksregels
a. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het 

bepaalde in lid 9.1.1 en:
1. functies toestaan die niet zijn genoemd, en die naar hun aard en invloed      
   op de omgeving gelijk te stellen zijn met functies die ter plaatse bij recht        
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   zijn toegestaan; 
2. horeca categorie 1 toestaan; 
3. horeca categorie 4 toestaan bij het perceel Spaarne 38.

b. Het bevoegd gezag toetst bij de toepassing van de afwijkingsbevoegdheid 
of geen onevenredige aantasting zal plaatsvinden van: 
1. invloed op de omgeving in vergelijking met de al toegestane functies; 
2. effecten op ( bestaande winkelstructuur en) het voorzieningenniveau; 
3. de verkeerssituatie ter plaatse; 
4. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.
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Artikel 10  Gemengd - 3

10.1  Bestemmingsomschrijving
De voor 'Gemengd - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

10.1.1  Begane grond
a. wonen in woningen, met uitzondering van percelen met de aanduiding 

'wonen'.  Bij percelen met de aanduiding 'wonen' is wonen alleen vanaf de 
eerste verdieping toegestaan;  

b. bedrijven of bedrijfsactiviteiten van categorie B, zoals genoemd in de bij 
deze regels behorende zoneringslijst; 

c. detailhandel met daaraan ondergeschikte en daarmee verbonden horeca 
van categorie 1, tot niet meer dan 30 % van het brutovloeroppervlak, zonder 
terras en zonder het schenken van alcoholische dranken.

d. publieksgerichte dienstverlening en niet-publieksgerichte dienstverlening;
e. atelier, praktijkruimte;
f. horeca categorie 1, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van 

categorie 1'; 
g. horeca t/m categorie 2, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot 

en met categorie 2'; 
h. horeca t/m categorie 3, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot 

en met categorie 3'; 
i. maatschappelijke voorzieningen zoals genoemd in artikel 14, met 

uitzondering van buitenschoolse opvang en peuterspeelzaalwerk; 
j. een sociëteit, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'verenigingsleven';
k. bij de bestemming behorende 'bouwwerken geen gebouwen zijnde',  

bijbehorende voorzieningen, zoals voorzieningen ten behoeve van de 
functies op de overige verdiepingen, verkeers- , parkeer- en 
groenvoorzieningen, kunstwerken, nutsvoorzieningen, water, tuinen, erven en 
terreinen. 

10.1.2  Overige verdiepingen
a. wonen in woningen, al dan niet in combinatie met de uitoefening van een 

aan-huis-verbonden beroep, gastouderopvang en/of bed & breakfast;
b. bijbehorende voorzieningen.

10.2  Bouwregels
Binnen de bestemming 'Gemengd - 3' gelden de bouwregels zoals aangegeven 
in artikel 27.

10.3  Specifieke gebruiksregels
Naast de algemene gebruiksregels genoemd in artikel  gelden met betrekking 
tot het gebruik de volgende regels:

a. een woning dient voor de huisvesting van maximaal één huishouden;
b. het gebruik van een woning voor aan-huis-verbonden beroep,  

gastouderopvang en/of bed & breakfast mag in totaal niet meer bedragen 
dan 35 procent van het bruto vloeroppervlak met een maximum van 50 m², 
waarbij het aanbod voor bed & breakfast zich beperkt tot maximaal 2 
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kamers en maximaal 4 personen tegelijk;
c. loketverkoop van voedsel of drinken in de voorgevel is niet toegestaan maar 

dient minimaal 3 m daarachter plaats te vinden.
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Artikel 11  Gemengd - 4

11.1  Bestemmingsomschrijving
De voor 'Gemengd - 4' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

11.1.1  Begane grond
a. wonen in woningen, al dan niet in combinatie met de uitoefening van een 

aan-huis-verbonden beroep, gastouderopvang en/of bed & breakfast;
b. publieksgerichte dienstverlening en niet-publieksgerichte dienstverlening;
c. atelier, praktijkruimte;
d. aan de hoofdfunctie ondergeschikte horeca t/m categorie 2 ter plaatse van 

de aanduiding 'horeca t/m categorie 2'; 
e. bij de bestemming behorende 'bouwwerken geen gebouw zijnde', 

groenvoorzieningen, wegen en paden, tuinen, erven en terreinen, waterlopen 
en waterpartijen, (ondergrondse) parkeervoorzieningen.

11.1.2  Overige verdiepingen
a. wonen in woningen, al dan niet in combinatie met de uitoefening van een 

aan-huis-verbonden beroep, gastouderopvang en/of bed & breakfast;
b. publieksgerichte dienstverlening en niet-publieksgerichte dienstverlening;
c. atelier, praktijkruimte;
d. bijbehorende voorzieningen. 

11.2  Bouwregels
Binnen de bestemming 'Gemengd - 4' gelden de bouwregels zoals aangegeven 
in artikel 27 .

11.3  Specifieke gebruiksregels
Naast de algemene gebruiksregels genoemd in artikel 38 gelden met 
betrekking tot het gebruik de volgende regels:

a. een woning dient voor de huisvesting van maximaal één huishouden;
b. het gebruik van een woning voor aan-huis-verbonden beroep,  

gastouderopvang en/of bed & breakfast mag in totaal niet meer bedragen 
dan 35 procent van het bruto vloeroppervlak met een maximum van 50 m², 
waarbij het aanbod voor bed & breakfast zich beperkt tot maximaal 2 
kamers en maximaal 4 personen tegelijk;

11.4  Afwijken van de gebruiksregels
a. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het 

bepaalde in lid 11.1.1 en: 
1. functies toestaan die niet zijn genoemd, en die naar hun aard en invloed      
    op de omgeving gelijk te stellen zijn met functies die ter plaatse bij recht       
    zijn toegestaan; 
2. horeca categorie 4 toestaan, met uitzondering van het perceel Jansstraat    
     41; 

b.  Het bevoegd gezag toetst bij de toepassing van de afwijkingsbevoegdheid      
     of geen onevenredige aantasting zal plaatsvinden van: 
     1. invloed op de omgeving in vergelijking met de al toegestane functies; 
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     2. effecten op ( bestaande winkelstructuur en) het voorzieningenniveau; 
     3. de verkeerssituatie ter plaatse; 
     4. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.

 294



 bestemmingsplan "Reparatieplan C Haarlem 2020" (vastgesteld)

Artikel 12  Gemengd - 5

12.1  Bestemmingsomschrijving
De voor 'Gemengd 5' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

12.1.1  Begane grond
a. publieksgerichte dienstverlening en niet-publieksgerichte dienstverlening;
b. atelier, praktijkruimte; 
c. bij de bestemming behorende 'andere bouwwerken', groenvoorzieningen, 

wegen en paden, tuinen, erven en terreinen, waterlopen en waterpartijen, 
voorzieningen voor de waterhuishouding, (ondergrondse) 
parkeervoorzieningen, voorzieningen van openbaar nut, voorzieningen voor 
de waterhuishouding;

12.1.2  Overige verdiepingen
a. publieksgerichte dienstverlening en niet-publieksgerichte dienstverlening;
b. bijbehorende voorzieningen.

12.2  Bouwregels
Binnen de bestemming 'Gemengd 5' gelden de bouwregels zoals aangegeven 
in artikel 27.

12.3  Specifieke gebruiksregels
Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in  artikel 2.1 
lid 1 onder c Wabo wordt in elk geval gerekend het gebruik of laten gebruiken 
voor:

a. wonen.
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Artikel 13  Groen

13.1  Bestemmingsomschrijving
De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. openbare groenvoorzieningen;
b. voet- en fietspaden;
c. een viskraam ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 

horeca-viskraam'; 
d. een kiosk ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - 

kiosk'; 
e. een snackbar ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - 

snackbar'; 
f. bij de bestemming behorende waterlopen en waterpartijen, speel- en 

sportvoorzieningen, kunstwerken, kunstobjecten, waterberging, 
bergbezinkbassins, reclameuitingen, warmte-koudeopslag, 
warmte-koudetransport.

13.2  Bouwregels
Binnen de bestemming 'Groen' mogen geen bouwwerken worden opgericht.
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Artikel 14  Maatschappelijk

14.1  Bestemmingsomschrijving
De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:   

a. bibliotheek, buitenschoolse opvang, culturele voorzieningen, educatieve 
voorzieningen, gezondheidszorg, levensbeschouwelijke voorzieningen, 
(openbare) dienstverlening, (para)medische voorzieningen, 
peuterspeelzaalwerk, praktijkruimte, welzijnsinstelling, zorgwoning;

b. aan de hoofdfunctie ondergeschikte en daarmee verbonden detailhandel en 
horeca-activiteiten (categorie 1 en categorie 2) ten dienste van deze 
voorzieningen met niet meer dan 30% van het bruto vloeroppervlak;

c. horeca categorie 2, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca 2'; 
d. horeca categorie 4, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca 

categorie 4'; 
e. aan de hoofdfunctie ondergeschikte sportactiviteiten;
f. bij de bestemming behorende 'bouwwerken geen gebouw zijnde', 

groenvoorzieningen, wegen en paden, tuinen, erven en terreinen, waterlopen 
en waterpartijen, (ondergrondse) parkeervoorzieningen. 

14.2  Bouwregels
Binnen de bestemming 'Maatschappelijk' gelden de bouwregels zoals 
aangegeven in artikel 27.

14.3  Afwijken van de gebruiksregels
a. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het in 

lid 1 bepaalde teneinde maatschappelijke functies toe te staan die niet zijn 
genoemd, en die naar hun aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen 
zijn met functies die ter plaatse bij recht zijn toegestaan;

b. een omgevingsvergunning als bedoeld in dit lid kan alleen worden verleend 
voor zover geen onevenredige belemmeringen voor omliggende functies 
ontstaan. 
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Artikel 15  Tuin - 1

15.1  Bestemmingsomschrijving
De voor 'Tuin - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. tuinen en verhardingen behorende bij de op de aangrenzende gronden 
gelegen hoofdbebouwing;

b. parkeren, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein'; 
c. bijbehorende voorzieningen zoals erkers, carport en een berging.

15.2  Bouwregels
Binnen de bestemming 'Tuin - 1' mogen 'bouwwerken geen gebouw zijnde' 
worden opgericht onder de volgende voorwaarden: 

a. de hoogte van erfafscheidingen mag niet meer dan 1 m bedragen voorzover 
deze gelegen zijn op of voor de voorgevelrooilijn. Achter de voorgevelrooilijn 
mogen afscheidingen een hoogte hebben van 2 meter;

b. de verticale diepte van een ondergronds bouwwerk mag niet meer dan 7         
meter bedragen.

Fietsenberging 

c. het realiseren van een fietsenberging in de voor- of zijtuin mag onder de            
    volgende voorwaarden: 

1. er is geen achterom aanwezig bij de woning; 
2. de diepte van de voor- of zijtuin is minimaal 2,5 m; 
3. de hoogte van de berging mag maximaal 1,3 m bedragen; 
4. de verticale diepte van een berging mag maximaal 1 meter bedragen ten    
    opzichte van het maaiveld; 
5. de oppervlakte van de berging mag maximaal 4 m² bedragen; 
6. de gevels van de berging evenwijdig aan de voorgevel, mogen maximaal    
   30% van de breedte van die voorgevel beslaan. 

Woonschepenhaven (Waarderhaven)

Voor gronden gelegen langs de Industrieweg, ter hoogte van de 
woonschepenhaven, gelden de volgende bouwregels:

d. bergingen mogen maximaal 32 vierkante meter zijn en een maximale                 
    bouwhoogte hebben van 3 meter. 

15.3  Specifieke gebruiksregels
Naast de algemene gebruiksregels genoemd in artikel 28 gelden met 
betrekking tot het gebruik de volgende regels:

a. tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 
2.1, eerste lid, onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
wordt in elk geval gerekend het gebruiken of laten gebruiken van 
onbebouwde gronden voor het parkeren van motorvoertuigen, tenzij anders 
op de verbeelding is aangegeven.
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Artikel 16  Tuin - 2

16.1  Bestemmingsomschrijving
De voor 'Tuin - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. tuinen en verhardingen behorende bij de op de aangrenzende gronden 
gelegen hoofdbebouwing;

b. parkeren ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein';
c. (ondergronds) parkeren op bebouwde gronden; 
d. bijbehorende bouwwerken ten dienste van het hoofdgebouw.

16.2  Bouwregels
Binnen de bestemming 'Tuin - 2' mogen bouwwerken worden opgericht onder 
de volgende voorwaarden: 

16.2.1  Alle bouwwerken
a. de gezamenlijke oppervlakte van bouwwerken' (per tuin per adres) mag niet 

meer bedragen dan 50% van de gronden met een maximum van 40 m2, 
tenzij anders op de verbeelding is aangegeven. Ter plaatse van de 
aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' is ten hoogste het 
aangegeven bebouwingspercentage toegestaan. 

b. de diepte van een ondergronds bouwwerk mag niet meer dan 7 m 
bedragen.

16.2.2  Gebouwen
a. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen mag voor zover op een afstand van 

niet meer dan 2,5 m van de achtergevelrooilijn niet meer bedragen dan 0,3 
m boven de vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw met een 
maximum bouwhoogte van 4 m, gemeten vanaf het aansluitend peil, tenzij 
anders op de verbeelding is aangegeven;

b. de bouwhoogte van overige aan- en uitbouwen mag ten hoogste 3 m 
bedragen, tenzij anders op de verbeelding is aangegeven;

c. de bouwhoogte van bijgebouwen mag ten hoogste 3 m bedragen, tenzij 
anders op de verbeelding is aangegeven.

16.2.3  Bouwwerken geen gebouw zijnde
a. de hoogte van erfafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen;
b. de hoogte van overige bouwwerken geen gebouw zijnde' mag niet dan 3 m 

bedragen.

dakterras

c. een dakterras is toegestaan, mits:
1. gesitueerd op een aan- of uitbouw; 
2. het dakterras van binnenuit wordt ontsloten;
3. privacyschermen op aanbouwen niet hoger zijn dan 1.5 m en niet dieper 

dan 2.5 m;
4. de afstand tussen de tegenoverliggende achtergevels van de 

hoofdbebouwing minimaal 15 m bedraagt;
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5. de diepte van het dakterras niet meer bedraagt dan 2,5 m gemeten 
vanuit de achtergevel;

6. voorzien van een afscheiding met een maximum hoogte van 1,2 m;
7. er geen overige bouwwerken op het dakterras worden geplaatst.

16.3  Nadere eisen
Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen 
van de bebouwing, ten behoeve van:

a. het straat- en bebouwingsbeeld;
b. de cultuurhistorische waarden; 
c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en/of 

bouwwerken.

16.4  Specifieke gebruiksregels
Naast de algemene gebruiksregels genoemd in artikel 28 gelden met 
betrekking tot het gebruik de volgende regels:

a. tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in  artikel 
2.1, eerste lid, onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
wordt in elk geval gerekend het gebruiken of laten gebruiken van:
1. bijgebouwen als zelfstandige woning;
2. onbebouwde gronden voor het parkeren van motorvoertuigen, tenzij 

anders op de verbeelding is aangegeven.
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Artikel 17  Tuin - 3

17.1  Bestemmingsomschrijving
De op de verbeelding voor 'Tuin - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. tuinen en verhardingen behorende bij de op de aangrenzende gronden 
gelegen hoofdbebouwing;

b. (ondergronds) parkeren op bebouwde gronden; 
c. bijbehorende bouwwerken ten dienste van het hoofdgebouw.

17.2  Bouwregels
Binnen de bestemming 'Tuin - 3' mogen bouwwerken worden opgericht onder 
de volgende voorwaarden: 

17.2.1  Gebouwen
a. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen mag voor zover op een afstand van 

niet meer dan 2,5 m van de achtergevelrooilijn niet meer bedragen dan 0,3 
m boven de vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw met een 
maximum bouwhoogte van 4 m, gemeten vanaf het aansluitend peil, tenzij 
anders op de verbeelding is aangegeven;

b. de bouwhoogte van overige aan- en uitbouwen mag ten hoogste 3 m 
bedragen;

c. de verticale diepte van een (ondergronds) gebouw mag niet meer dan 7 m 
bedragen;

d. de bouwhoogte van bijgebouwen mag ten hoogste 3 m bedragen.
e. het bestemmingsvlak mag volledig worden bebouwd. 

17.2.2  Bouwwerken geen gebouw zijnde

Bouwwerken geen gebouw zijnde  

a. de hoogte van erfafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen; 
b. de hoogte van overige ' andere bouwwerk' mag niet dan 3 m bedragen;

dakterras 

c. een dakterras is toegestaan, mits:

1. gesitueerd op een aan- of uitbouw; 
2. het dakterras van binnenuit wordt ontsloten;
3. privacyschermen op aanbouwen niet hoger zijn dan 1.5 m en niet dieper 

dan 2.5 m;
4. de afstand tussen de tegenoverliggende achtergevels van de 

hoofdbebouwing minimaal 15 m bedraagt;
5. de diepte van het dakterras niet meer bedraagt dan 2,5 m gemeten 

vanuit de achtergevel;
6. voorzien van een afscheiding met een maximum hoogte van 1,2 m;
7. er geen overige bouwwerken op het dakterras worden geplaatst.
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17.3  Afwijken van de bouwregels
a. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het 

bepaalde in lid: 
1. 17.2.1 voor het verhogen van de bouwhoogte van aanbouwen, uitbouwen    
    en bijgebouwen tot 4 meter; 
2. 17.2.1 en toestaan dat de goot van aanbouwen, uitbouwen en                       
     bijgebouwen 3 m mag bedragen, waarbij boven de goot mag worden          
     afgedekt met een kap met een maximale hoogte van 2 m; 
3. 17.2.2 onder c en toestaan dat een dakterras met een grotere diepte           
   dan maximaal 2,5 m achter de achtergevelrooilijn wordt gebouwd.

b. Het bevoegd gezag toetst bij de toepassing van de afwijkingsbevoegdheid 
of geen onevenredige aantasting zal plaatsvinden van: 
1. het straat- en bebouwingsbeeld; 
2. cultuurhistorische waarden; 
3.  de privacy en bezonning van de omwonenden; 
4.  de verkeerssituatie ter plaatse; 
5. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.

17.4  Afwijken van de gebruiksregels
a. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het in 

lid 17.1 onder b. bepaalde teneinde parkeren binnen deze bestemming 
mogelijk te maken buiten de bebouwing. 

b. Een omgevingsvergunning als bedoeld in dit lid kan alleen worden verleend 
voor zover geen onevenredige belemmeringen voor omliggende functies 
ontstaan.
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Artikel 18  Verkeer

18.1  Bestemmingsomschrijving
De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. straten en wegen
b. voet- en fietspaden;
c. parkeervoorzieningen;
d. terrassen;
e. een kiosk ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - 

kiosk';
f. een viskraam ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 

horeca-viskraam'; 
g. een snackbar ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 

horeca-snackbar; 
h. brug ter plaatse van de aanduiding 'brug'; 
i. bij de bestemming behorende groenvoorzieningen, waterlopen en 

waterpartijen, speel- en sportvoorzieningen, kunstwerken, kunstobjecten, 
waterberging, bergbezinkbassins, reclameuitingen, warmte-koudeopslag, 
warmte-koudetransport.

18.2  Bouwregels
Binnen de bestemming 'Verkeer' gelden de bouwregels zoals aangegeven in 
artikel 27.
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Artikel 19  Water

19.1  Bestemmingsomschrijving
De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. waterberging, waterbeheer en waterhuishouding; 
b. waterlopen en waterpartijen; 
c. verkeer te water;
d. bruggen ter plaatse van de aanduiding 'brug';
e. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van water - 

woonschepenhaven' is tevens een woonschepenhaven met bijbehorende 
voorzieningen toegestaan; 

f. waterstaatkundige voorzieningen, zoals taluds en oevers, sluizen, stuwen, 
dammen, kademuren, duikers, gemalen en overige kunstwerken;

g. bij de bestemming behorende groenvoorzieningen en kunstobjecten.

19.2  Bouwregels

19.2.1  Bouwwerken geen gebouw zijnde
Binnen de bestemming 'Water' mogen 'bouwwerken geen gebouw zijnde' 
worden opgericht onder de volgende voorwaarden: 

bouwhoogte

a. de bouwhoogte van meerpalen mag maximaal 4 m bedragen;
b. de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouw zijnde mag niet meer dan 1 

m bedragen;
c. de bouwhoogte van bruggen mag maximaal 12 m bedragen.

19.2.2  Woonschepen
Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van water - woonschepenhaven' 
mogen woonschepen worden aangelegd, mits:

a. de lengte niet meer bedraagt dan 16,5 m;
b. de breedte niet meer bedraagt dan 4,5 m gemeten vanaf de oeverlijn, 

inclusief gangboorden en dakoverstekken;
c. de hoogte niet meer bedraagt dan 4 meter gemeten vanaf het peil.

19.3  Specifieke gebruiksregels
Naast de algemene gebruiksregels genoemd in artikel 28 gelden met 
betrekking tot het gebruik de volgende regels:

a. tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 
2.1, eerste lid, onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
wordt in elk geval gerekend het gebruiken of laten gebruiken als ligplaats 
voor woonschepen. 
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Artikel 20  Wonen

20.1  Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen in woningen, begeleid wonen in woningen, al dan niet in combinatie 
met de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep, gastouderopvang of 
bed &;

b. wonen in zorgwoningen, uitsluitend ter plaatse van de specifieke aanduiding 
'zorgwoning';

c. bijbehorende voorzieningen zoals, groenvoorzieningen, waterlopen en 
waterpartijen, (ondergrondse) parkeervoorzieningen, bergingen, tuinen, 
erven en terreinen.

20.2  Bouwregels
Binnen de bestemming 'Wonen' gelden de bouwregels zoals aangegeven in 
artikel 27.

20.3  Specifieke gebruiksregels
Naast de algemene gebruiksregels genoemd in artikel 28 gelden met 
betrekking tot het gebruik de volgende regels:

a. een woning dient voor de huisvesting van maximaal één huishouden;
b. het gebruik van een woning voor aan-huis-verbonden beroep,  

gastouderopvang en/of bed & breakfast mag in totaal niet meer bedragen 
dan 35 procent van het bruto vloeroppervlak met een maximum van 50 m², 
waarbij het aanbod voor bed & breakfast zich beperkt tot maximaal 2 
kamers en maximaal 4 personen tegelijk.

Strijdig gebruik:

c. tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 
2.1, eerste lid, onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
wordt in elk geval gerekend het gebruiken of laten gebruiken van 
onbebouwde gronden voor het parkeren van motorvoertuigen.
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Artikel 21  Waarde - Archeologie

21.1  Bestemmingsomschrijving

21.1.1  Werkingsgebied Delftwijk
a. het werkingsgebied Delftwijk wordt gevormd door het juridisch-planologisch 

regime van de volgende bestemmingsplannen: 
1. Delftwijk - Waterbuurt, onherroepelijk op 08-01-2010; 
2. Wijkpark - Delftwijk/SIG, onherroepelijk op 29-05-2012.

b. Binnen de dubbelbestemming 'waarde-archeologie', voor zover deze 
betrekking heeft op het werkingsgebied als bedoeld in sub a, zijn de 
wijzigingen zoals opgenomen in dit Reparatieplan van toepassing. Voor het 
overige blijft binnen de dubbelbestemming het juridisch-planologisch regime 
van de bestemmingsplannen genoemd in sub a van toepassing. 

21.1.2  Werkingsgebied Overig
In aanvulling op het bepaalde in sublid 21.1.1 is de dubbelbestemming 
'waarde-archeologie' van toepassing op gronden die als zodanig in dit plan zijn 
aangewezen en niet vallen binnen het werkingsgebied van sublid 21.1.1. Voor 
het overige blijft binnen de dubbelbestemming het juridisch-planologisch regime 
van alle bestemmingsplannen van Haarlem gelden die reeds zijn vastgesteld op 
het moment van terinzagelegging van het ontwerp van Reparatieplan C. 

21.1.3  Waarde - Archeologie
De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de 
andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en 
de bescherming van de archeologische waarden van de gronden.

21.2  Bouwregels
a. In aanvulling op het bepaalde bij de andere daar voorkomende 

bestemming(en) gelden de volgende regels: 
1. ter plaatse van de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 1A' zijn           
    geen bouwwerken toegestaan, waarbij bodemverstorende                             
    werkzaamheden ter realisering van deze bouwwerken noodzakelijk              
     zijn; 
2. ter plaatse van de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 1B' dient        
    de aanvrager van een omgevingsvergunning waarvan bodemverstorende    
    bouwwerkzaamheden deel uitmaken in geval de oppervlakte van het            
    project meer dan 0 m2 betreft en de bouwwerkzaamheden dieper dan          
    0,30 m onder het maaiveld plaatsvinden, een waardestellend                         
    archeologisch rapport te overleggen; 
3. ter plaatse van de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 2' dient de     
    aanvrager van een omgevingsvergunning waarvan bodemverstorende         
     bouwwerkzaamheden deel uitmaken, in geval de oppervlakte van het          
     project meer dan 50 m2 betreft en de bouwwerkzaamheden dieper dan       
     0,30 m onder het maaiveld plaatsvinden, een waardestellend                        
     archeologisch rapport te overleggen; 
4. ter plaatse van de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 3' dient de     
    aanvrager van een omgevingsvergunning waarvan bodemverstorende         
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     bouwwerkzaamheden deel uitmaken, in geval de oppervlakte van het          
     project meer dan 500 m2 betreft en de bouwwerkzaamheden dieper dan     
     0,30 m onder het maaiveld plaatsvinden, een waardestellend                        
     archeologisch rapport te overleggen; 
5. ter plaatse van de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 4' dient de     
    aanvrager van een omgevingsvergunning waarvan bodemverstorende         
     bouwwerkzaamheden deel uitmaken, in geval de oppervlakte van het          
     project meer dan 2.500 m2 betreft en de bouwwerkzaamheden dieper        
    dan 0,30 m onder het maaiveld plaatsvinden, een waardestellend                 
     archeologisch rapport te overleggen; 
6. ter plaatse van de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 5' dient de     
    aanvrager van een omgevingsvergunning waarvan bodemverstorende         
     bouwwerkzaamheden deel uitmaken, in geval de oppervlakte van het          
     project meer dan 10.000 m2 betreft en de bouwwerkzaamheden dieper       
    dan 0,30 m onder het maaiveld plaatsvinden, een waardestellend                 
     archeologisch rapport te overleggen; 
7. ter plaatse van de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 6' gelden       
     geen bijzondere regels betreffende 'Waarde - Archeologie'.

b. Indien uit een waardestellend archeologisch rapport blijkt dat de 
archeologische waarden van de gronden worden verstoord door het bouwen 
van een bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning is vereist, kunnen 
aan een omgevingsvergunning zoals bedoeld in lid 21.2 onder a de 
volgende voorschriften worden verbonden; 
1. het treffen van maatregelen, waardoor archeologische resten in de               
    bodem kunnen worden behouden; 
2. het doen van opgravingen; 
3. begeleiding van de bodemverstorende activiteiten door een                          
     archeologisch deskundige.

c. Het bepaalde in lid 21.2 onder a is niet van toepassing op een bouwplan dat 
betrekking heeft op vervanging van een reeds bestaand bouwwerk waarbij 
de oppervlakte niet wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt benut.

21.3  Nadere eisen
Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de situering, de inrichting en 
het gebruik van de gronden die vallen binnen de dubbelbestemming 'Waarde - 
Archeologie', indien uit onderzoek is gebleken dat ter plaatse 
beschermingswaardige archeologische resten aanwezig zijn. Toepassing van 
de bevoegdheid mag niet leiden tot een onevenredige beperking van het meest 
doelmatige gebruik.

21.4  Afwijken van de bouwregels
a. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het 

bepaalde in lid 21.2 onder a, met inachtneming van de voor de betrokken 
bestemmingen geldende (bouw)regels.

b. Een omgevingsvergunning, zoals bedoeld in dit lid, wordt verleend indien 
naar het oordeel van het bevoegd gezag de aanvrager van de 
omgevingsvergunning aan de hand van: 
1. nader archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat op de betrokken        
    locatie geen archeologische waarden aanwezig zijn of als er, mede naar     
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    het oordeel van het bevoegd gezag, geen archeologische waarden te          
    verwachten zijn; 
2. andere informatie heeft aangetoond dat door bodemverstoringen op de      
     betrokken locatie geen archeologische waarden verstoord zullen                  
    worden.

21.5  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 
bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

a. Voor de volgende werken of werkzaamheden is een aanlegvergunning 
vereist: 
1.  aanbrengen van gesloten oppervlakteverhardingen; 
2.  bodem verlagen of afgraven, ophogen, egaliseren dan wel anderszins        
      aanbrengen van wijzigingen in het maaiveld; 
3.  het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen; 
4.  het verrichten van graafwerkzaamheden anders dan normaal spit- en          
      ploegwerk; 
5.  het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of ander wijze               
     indrijven van voorwerpen; 
6.   het aanleggen van kabels en leidingen en daarmee verband houdende      
      constructies; 
7.   diepploegen; 
8.   het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen     
      van reeds bestaande watergangen; 
9.   het uitvoeren van werkzaamheden ter verlaging van de                                  
      grondwaterstand; 
10. het plaatsen van objecten zoals lichtmasten, wegwijzers en ander               
       straatmeubilair.

b. Geen aanlegvergunning is vereist voor werken of werkzaamheden die: 
1. de oppervlakte- en de dieptemaat niet overschrijden, behorende bij de        
   categorie 'Waarde - Archeologie' genoemd in lid 21.2 die voor die                
    gronden van toepassing zijn; 
2. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende                              
    aanlegvergunning of een ontgrondingvergunning; 
3. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor een             
    omgevingsvergunning, zoals in lid 21.4 bedoeld, is verleend; 
4. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.

c. Een aanlegvergunning wordt in ieder geval verleend, indien: 
1. de aanvrager aan de hand van een waardestellend archeologisch                 
    rapport aantoont dat op de betrokken locatie geen archeologische               
     waarden aanwezig zijn dan wel dat de aanwezige archeologische                
     waarden naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn    
     vastgesteld.

d. Ter bescherming van betrokken archeologische waarden kunnen aan de 
aanlegvergunning voorwaarden worden verbonden gericht op: 
1. het treffen van maatregelen, waardoor archeologische resten in de               
    bodem kunnen worden behouden; 
2. het doen van opgravingen; 
3. begeleiding van de bodemverstorende activiteiten door een                          
     archeologisch deskundige.
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21.6  Wijzigingsbevoegdheid
Het bevoegd gezag kan het plan wijzigen in die zin, dat de verbeelding wordt 
gewijzigd door van één of meerdere bestemmingsvlakken de begrenzing te 
veranderen of de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie' toe te voegen of te 
verwijderen, dan wel deze bij een ander archeologiecategorie, zoals vermeld in 
lid 21.2 in te delen, als archeologische bevindingen daar aanleiding toe geven.
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Artikel 22  Waarde - Beschermd stadsgezicht

22.1  Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Beschermd stadsgezicht' aangewezen gronden zijn behalve 
voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het 
behoud, herstel en de uitbouw van de in de toelichting aangegeven 
cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het gebied en zijn bebouwing.

22.2  Bouwregels
In aanvulling en met voorrang op het bepaalde bij de andere daar voorkomende 
bestemming(en) gelden voor bouwwerken de volgende regels:

bouwvlak / voorgevelrooilijn / gevelindeling

a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b. er moet aangesloten worden op de belendende gebouwen; 
c. gebouwen mogen niet worden samengevoegd;
d. voorgevels mogen uitsluitend in de voorgevelrooilijn worden opgericht;
e. ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke bouwaanduidingen - orde 1' en 

'specifieke bouwaanduiding - orde 2' dient de bestaande gevelindeling 
gehandhaafd te blijven, voor zover gekeerd naar openbaar toegankelijk 
gebied, gehandhaafd te blijven;

e1. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - orde 2' geldt        
      dat bij verbouwing dient te worden uitgegaan van een restauratieve                  
       aanpak van de straatgevels en de kap. Oorspronkelijke                                     
        gevelelementen dienen te worden gehandhaafd en indien nodig hersteld.      
         Hierbij is gebruik van niet-authentieke materialen toegestaan, mits deze       
         visueel volledig overeenkomen met de oorspronkelijke vorm, kleur en            
         detaillering. Wanneer de bouwkundige staat zo slecht is dat de                       
         straatgevels en de kap niet meer kunnen worden gerestaureerd of                 
         hersteld, is het toegestaan om onder voorwaarden tot herbouw over te          
         gaan. De straatgevels en de dakvorm moeten dan naar het origineel             
         worden teruggebouwd, waarbij oorspronkelijke gevelelementen zo veel         
         mogelijk dienen te worden hergebruikt en teruggeplaatst. Bij het                     
         beoordelen van de aanvraag omgevingsvergunning wordt het advies van      
         Team Erfgoed van de gemeente Haarlem betrokken.

goothoogte / bouwhoogte / bebouwingspercentage / ondergronds 
bouwwerk 

f. ter plaatse van de aanduiding 'goothoogte (m)' dient de bestaande 
goothoogte te worden gehandhaafd;

g. ter plaatse van de aanduiding 'bouwhoogte (m)' dient de bestaande 
bouwhoogte te worden gehandhaafd;

h. ter plaatse van de aanduiding 'minimum goothoogte (m), maximum 
goothoogte (m)' dient binnen de aangegeven goothoogten te worden 
gebouwd;

i. ter plaatse van de aanduiding 'minimum goothoogte (m), maximum 
bouwhoogte (m)' dient binnen de aangegeven bouwhoogten te worden 
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gebouwd;
j. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' dient binnen de 

aangegeven bouwhoogte te worden gebouwd;
k. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m)' dient binnen de 

aangegeven goothoogte te worden gebouwd; 
l. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum 

bouwhoogte (m)' dient de kap binnen de aangegeven goot- en bouwhoogte 
te worden gebouwd;

m. ter plaatse van de aanduiding 'minimum-maximum goot- en bouwhoogte' 
dient binnen de aangegeven goot- en bouwhoogte te worden gebouwd;

n. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' is ten 
hoogste het aangegeven bebouwingspercentage toegestaan;

o. de verticale diepte van een ondergronds bouwwerk mag niet meer dan 7 m 
bedragen;

kap / nokrichting / vorm

p. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduidingen orde 1en orde 2' dient de 
bestaande nokrichting , kap of dakvorm gehandhaafd te blijven m.u.v. 
ondergeschikte onderdelen zoals dakkapellen, dakdoorbrekingen.

q. behoudens het bepaalde in sub l en m mag boven de goothoogte uitsluitend 
worden afgedekt met een kap waarvan:
1. de maximum hoogte 4 m bedraagt, verticaal gemeten vanaf de 

(maximum) goothoogte; 
2. de dakhelling niet minder bedraagt dan 45 en niet meer dan 70 graden. 

Bij een samengestelde kap dient de dakhelling van de bovenste 
dakvlakken minimaal 20 graden te bedragen;

dakkapellen in het voordakvlak of een naar openbaar toegankelijk 
gebied gekeerd zijdakvlak, niet zijnde orde 2-panden

r. op gebouwen die niet voorzien zijn van de 'specifieke bouwaanduiding - 
orde 2' mogen dakkapellen in het voordakvlak of een naar openbaar 
toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak worden opgericht, mits:
1. de dakkapel een maximum breedte heeft van 2,5 m, waarbij de breedte 

nooit meer mag bedragen dan 50% van het dakvlak;
2. de onderzijde van de dakkapel:

minimaal 0,5 m en maximaal 1 m boven de dakvoet wordt geplaatst. 
in of binnen 0,5 m van de dakvoet wordt geplaatst, waarbij de breedte 
van de dakkapel niet meer bedraagt dan 1,5 m en niet breder is dan 
één derde van de breedte van het dakvlak; 

3. de afstand van de bovenzijde van de dakkapel tot de nok minimaal 0,5 m 
bedraagt;

4. de afstand van de zijkant van de dakkapel tot de zijkant van het dakvlak 
minimaal 0,9 m bedraagt.

5. bij meerdere dakkapellen in serie er tevens sprake is van een 
regelmatige rangschikking van de dakkapellen met een minimum afstand 
van 0,5 m tussen de afzonderlijke kapellen en de totale breedte van de 
dakkapellen maximaal 50% van het dakvlak bedraagt.
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dakkapellen in het achterdakvlak of een niet naar openbaar toegankelijk 
gebied gekeerd zijdakvlak

s. dakkapellen mogen worden opgericht in het achterdakvlak of een niet naar 
openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak, mits:
1. de dakkapel een maximum breedte heeft van 2,5 m waarbij de breedte 

nooit meer mag bedragen dan 60% van het dakvlak;
2. de onderzijde van de dakkapel:

minimaal 0,5 m en maximaal 1 m boven de dakvoet wordt geplaatst. 
in of binnen 0,5 m van de dakvoet wordt geplaatst, waarbij de breedte 
van de dakkapel niet meer bedraagt dan 2,5 m waarbij de breedte 
nooit meer mag bedragen dan 50% van het dakvlak;

3. de afstand van de bovenzijde van de dakkapel tot de nok minimaal 0,5 m 
bedraagt;

4. de afstand van de zijkant van de dakkapel tot de zijkant van het dakvlak 
minimaal 0,5 m bedraagt. In geval van een dwarskap bedraagt de 
afstand van de zijkant van de dakkapel tot de voorgevel minimaal 2,5 m;

5. bij meerdere dakkapellen in serie er tevens sprake is van een 
regelmatige rangschikking van de dakkapellen met een minimum afstand 
van 0,5 m tussen de afzonderlijke kapellen en de totale breedte van de 
dakkapellen maximaal 60% van het dakvlak bedraagt.

dakterras

t. een dakterras is toegestaan, mits:
1. gesitueerd op een aan- of uitbouw; 
2. het dakterras van binnenuit wordt ontsloten;
3. privacyschermen op aanbouwen niet hoger zijn dan 1,5 m en niet dieper 

dan 2,5 m;
4. de afstand tussen de tegenoverliggende achtergevels van de 

hoofdbebouwing minimaal 15m bedraagt;
5. de diepte van het dakterras niet meer bedraagt dan 2,5 m gemeten 

vanuit de achtergevel;
6. voorzien van een afscheiding met een maximum hoogte van 1,2 m;
7. er geen overige bouwwerken op het dakterras worden geplaatst.

collectoren voor warmteopwekking of panelen voor 
elektriciteitsopwekking

u. collectoren voor warmteopwekking of panelen voor elektriciteitsopwekking   
zijn toegestaan mits:
1. niet zichtbaar vanaf het openbaar toegankelijk gebied;
2. op een schuin dak de collectoren of de panelen:

aan alle kanten binnen het dakvlak blijven;
in of direct op het dakvlak worden geplaatst;
dezelfde hellingshoek hebben als het betreffende dakvlak.

3. op een plat dak de afstand tot de dakrand ten minste gelijk is aan de 
hoogte van de collector of het paneel;

4. de collector of het paneel één geheel vormt met de installatie voor het 
opslaan van water respectievelijk het opwekken van elektriciteit. Indien 
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dit niet het geval is dient die installatie binnen in het betreffende gebouw 
te worden geplaatst.

22.3  Nadere eisen

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen, de 
nokrichting, kap- en dakvormvorm, dakhelling en de indeling en vormgeving van 
de bebouwing, ten behoeve van: 

a. het straat- en bebouwingsbeeld;
b. de privacy en bezonning van de omwonenden;
c. de cultuurhistorische waarden;
d. de verkeerssituatie ter plaatse;
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken;
f. de brandveiligheid en rampenbestrijding. 

22.4  Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van:

gevelindeling

a. het bepaalde in lid 2 onder e. en toestaan dat de gevelindeling gewijzigd           
    wordt, mits deze verandering een herstel of verbetering van het gevelbeeld        
    betreft. 

kap

b. het bepaalde in lid 2 onder p. en q. en een afwijkende kapvorm toestaan,          
     mits deze verandering een herstel of verbetering van het (historisch)                  
     daklandschap betreft. 

dakopbouw

c. het bepaalde in lid 2 onder q. en toestaan dat de goothoogte mag worden         
    overschreden ten behoeve van een extra bouwlaag met een platte                      
     afdekking, mits: 
    1. het gebouwen betreft die niet zijn aangeduid als 'specifieke                             
         bouwaanduidingen 'orde 1' en 'orde 2'; 
    2. de hoogte van de extra bouwlaag boven de (maximum ) goothoogte niet        
        meer dan 3 m bedraagt; 
    3. wordt gebouwd binnen de contour, mede gevormd door een hellingshoek      
        van maximaal 70 graden van het voor- en achterdakvlak en bij                         
         hoekwoningen tevens het zijdakvlak voor zover:

gelegen aan openbaar toegankelijk gebied;
de woning op een afstand van minder dan 10 m tot naast gelegen 
hoofdbebouwing ligt; 

    4. de zijgevel gelegen aan openbaar toegankelijk gebied dan wel gelegen        
         op een afstand van minder dan 10 meter tot naastgelegen                               
         hoofdbebouwing wordt afgedekt met een dakvlak onder een hoek van           
         maximaal 70 graden of recht wordt opgetrokken binnen de contour;

dakkapellen

d. van het bepaalde in lid 2 onder r. en s. en toestaan dat: 
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1. een dakkapel in of binnen 0,5 meter van de dakvoet geplaatst wordt; 
2. een dakkapel in of binnen 0,5 meter van de nok geplaatst wordt; 
3. de afstand tot de dakvoet meer dan 1,0 meter bedraagt; 
4. een dakkapel in of binnen 0,9 meter van de de zijkant van het dakvlak          
    geplaatst wordt; 
5. een dakkapel in de goot breder wordt dan 1/3 van het voor- of                       
    zijdakvlak, mits de maximale breedte niet meer bedraagt dan de helft           
    van de breedte van het dakvlak met een maximale breedte van 2,5               
    meter. 

dakkapellen in het voordakvlak of een naar de openbaar     
toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak

e. het bepaalde in lid 2 onder r. en toestaan dat op gebouwen die voorzien zijn     
    van de 'specifieke bouwaanduiding - orde 2' dakkappellen in het                         
    voordakvlak of een naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak        
    mogen worden opgericht, mits:

1. de dakkapel een maximum breedte heeft van 2,5 m, waarbij de breedte      
    nooit meer mag bedragen dan 50% van het dakvlak; 
2. de onderzijde van de dakkapel:

minimaal 0,5 m en maximaal 1 meter boven de dakvoet wordt 
geplaatst;
in of binnen 0,5 m van de dakvoet wordt geplaatst, waarbij de breedte 
van de dakkapel niet meer bedraagt dan 1,5 m en niet breder is dan 
één derde van de breedte van het dakvlak; 

     3. de afstand van de bovenzijde van de dakkapel tot de nok minimaal 0,5 m     
          bedraagt; 
     4. de afstand van de zijkant van de dakkapel tot de zijkant van het dakvlak        
         minimaal 0,9 m bedraagt; 
     5. bij meerdere dakkapellen in serie er tevens sprake is van een                        
         regelmatige rangschikking van de dakkapellen met een minimum afstand     
         van 0,5 m tussen de afzonderlijke kapellen en de totale breedte van de         
          dakkapellen maximaal 50% van het dakvlak bedraagt.

f. het bepaalde in lid 2 onder r., voor zover de 'specifieke bouwaanduiding -          
    orde 2' niet van toepassing is, en toestaan dat: 
   1. een dakkapel in de goot breder wordt dan 1/3 van het voor- of een naar          
       openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak, mits de maximale               
       breedte niet meer bedraagt dan de helft van de breedte van het dakvlak         
        met een maximale breedte van 2,5 m; 
   2. een dakkapel in of binnen 0,5 m van de dakvoet geplaatst wordt.

dakkapellen in een niet naar openbaar toegankelijk gebied    
gekeerd zijdakvlak/dakdoorbreking tussen twee aaneengesloten   
gebouwen 

g. het bepaalde in lid 2 onder f t/m m. en onder s. en toestaan dat een                    
    gootverhoging ten behoeve van een dakdoorbreking of dakkapel tussen            
    twee aaneengesloten gebouwen is toegestaan, mits: 
    1. geplaatst in een niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd                   
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         zijdakvlak; 
    2. de bovenzijde van de dakuitbreiding niet hoger is dan de bouw/                      
         nokhoogte van naastgelegen gebouw - 0,5 m; 
    3. de breedte niet meer bedraagt dan de helft van de diepte van het                   
         hoofdgebouw; 
    4. wordt gebouwd op een afstand van ten minste 2 m gemeten vanaf de             
        voor- en achtergevel; 
    5. de afstand van de bovenzijde van de dakdoorbreking tot de nok minimaal     
        0,5 m bedraagt.

dakterras

h. het bepaalde in lid 2 onder f t/m m. en onder t. en toestaan dat een                     
    dakterras wordt gesitueerd op de hoofdbebouwing met (een gedeeltelijk)          
    plat dak, mits: 
   1. de afscheiding op een afstand van minimaal 2 m van de dakrand aan de        
       voorzijde wordt geplaatst bij een straatprofielbreedte van minder dan 20         
       m; 
   2. de afscheiding op een afstand van minimaal 4 m van de voorgevel wordt        
       geplaatst bij een straatprofielbreedte van meer dan 20 m; 
   3. de afscheiding aan de achterzijde 2 m voor de dakrand aan de achterzijde    
        wordt geplaatst; 
   4. indien er een architectonische aanleiding is voor een dakterras zoals een      
        borstwering of een doorgetrokken dakvlak kan van het bovengestelde            
       worden afgeweken;

i. het bepaalde in lid 2 onder t. en een dieper dakterras toestaan, mits                    
   gesitueerd op een aanbouw in de rooilijn, voorzien van een afscheiding met       
   een maximum hoogte van 1,5 m aan de zijde van de openbare weg.

samenvoegen (parcellering)

j. het bepaalde in lid 2 onder c. en toestaan dat gebouwen worden                          
   samengevoegd ten behoeve van functies passend binnen de bestemming,        
    mits: 
   1. niet meer dan twee gebouwen worden samengevoegd met uitzondering         
    van gebouwen met de bestemming centrum; 
   2. de totale voorgevelbreedte van twee gebouwen maximaal 15 m is; 
   3. de individuele voorgevels van de gebouwen intact blijven; 
   4. de samenvoeging omkeerbaar is; 
   5. door het samenvoegen van de gebouwen het aantal opgangen naar                
   bovenwoningen niet afneemt; 
   6. de scheidingsmuur niet geheel wordt verwijderd; 
   7. er geen sprake is van een gang, steeg of ozendrop tussen de panden.

Aanvullend gelden voor gebouwen met de 'specifieke bouwaanduiding orde 2',  
waarop ook de dubbelbestemming 'Waarde - bouwhistorie' van toepassing is, 
de volgende bepalingen: 
   8.  de historische bouwmuur dient voor ten minste de helft behouden te               
         blijven; 
   9.  vanaf de voorgevelrooilijn een muurvlak behouden blijft met een breedte        
         van minimaal de helft van de hoogte van de betreffende muur; 
   10. van de muur boven de te maken doorbraak over de gehele lengte                  
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         minstens 50 cm onder het constructieve plafond behouden blijft; 
   11. elke afzonderlijke doorbraak niet breder is dan 2 meter; 
   12. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de bouwhistorische            
         waarden van het bouwwerk; 
   13. het bevoegd gezag kan afwijken van de bepalingen onder 8 tot en met         
          12 als door middel van bouwhistorisch onderzoek kan worden                       
          aangetoond dat er geen bouwhistorische waarden in het geding zijn.

onderdoorgang/overbouwing

k. het bepaalde in lid 2 onder d. en een onderdoorgang/overbouwing toestaan,     
    mits de maximum breedte niet meer bedraagt dan 3 m.

afwijkingscriteria

l. Het bevoegd gezag toetst bij de toepassing van de afwijkingsbevoegdheden     
   als bedoeld in lid 22.4 of geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 
   1. het straat- en bebouwingsbeeld; 
   2. de cultuurhistorische waarden; 
   3. de bezonningssituatie; 
   4. de verkeerssituatie ter plaatse; 
   5. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 
   6. de brandveiligheid en rampenbestrijding.
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Artikel 23  Waarde - Bouwhistorie (dubbelbestemming)

23.1  Bestemmingsomschrijving
De voor 'waarde - bouwhistorie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de 
andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en 
de bescherming van de bouwhistorische waarden. 

23.2  Bouwregels
1. In aanvulling op het bepaalde bij de andere daar voorkomende 

bestemming(en) gelden de volgende regels: 
a. het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning 

bebouwing met de dubbelbestemming 'waarde - bouwhistorie' geheel of 
gedeeltelijk te slopen, dan wel de bouwkundige onderdelen geheel of 
gedeeltelijke te verwijderen of te veranderen; 

b. de onder a bedoelde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend   
indien mede uit een bouwhistorisch onderzoek blijkt dat de 
bouwhistorische waarden van het bouwwerk niet op een onaanvaardbare 
wijze worden verstoord;                                  

c. alvorens te beslissen over een omgevingsvergunning als bedoeld onder 
a wint het bevoegd gezag advies in bij de Adviescommissie Ruimtelijke    
Kwaliteit omtrent de mogelijke verstoring van bouwhistorische waarden.  
Het inwinnen van advies blijft achterwege als evident is dat er geen 
sprake is van aantasting van bouwhistorische waarden;                          

d. het bepaalde onder a is niet van toepassing op                                      
verbouwingswerkzaamheden die het normale onderhoud betreffen           
en voortvloeien uit het gebruik overeenkomstig de bestemming.

2. Aan de omgevingsvergunning als bedoeld in lid 23.2 sublid 1onder a kan het 
bevoegd gezag de volgende voorwaarde verbinden:
a. de verplichting tot het documenteren van het pand of de bouwkundige 

onderdelen die geheel of gedeeltelijk worden gesloopt, verwijderd of 
veranderd. Deze bouwhistorische documentatie dient te worden 
uitgevoerd op basis van de Richtlijn Bouwhistorisch Onderzoek 
(RCE2009) dan wel op basis van een specifiek programma van eisen. 
Het bevoegd gezag dient de bouwhistorische rapportage goed te 
keuren, voordat aangevangen kan worden met de uitvoering van de 
omgevingsvergunning. 

23.3  Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde in lid 23.2 sublid 1 onder b, 
indien toepassing hiervan zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard. 
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Artikel 24  Waarde - Cultuurhistorie

24.1  Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde- Cultuurhistorie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de 
andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en 
de versterking van cultuurhistorische- en landschappelijke waarden.

24.2  Bouwregels
In aanvulling op het bepaalde bij de andere daar voorkomende bestemming(en) 
gelden voor bouwwerken de volgende regels: 

op de gronden met de bestemming 'Waarde - Cultuurhistorie' mag niet worden 
gebouwd, met uitzondering van verbouwing of vervanging van bestaande 
bouwwerken, waarbij de bestaande afmetingen van de bouwwerken 
gehandhaafd dienen te blijven.

24.3  Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het 
bepaalde in lid 24.2 en toestaan dat wordt gebouwd overeenkomstig de 
bouwregels van de andere bestemming, mits de cultuurhistorische- en 
landschappelijke waarden van de gronden hierdoor niet onevenredig worden 
geschaad.

24.4  Nadere eisen
Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen 
van de bebouwing, ten behoeve van:

a. het straat- en bebouwingsbeeld;
b. de verkeersveiligheid;
c. de cultuurhistorische waarden;
d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en/of 

bouwwerken. 

24.5  Afwijken van de gebruiksregels

24.6  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 
bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

a. Voor de volgende werken of werkzaamheden is een aanlegvergunning 
vereist: 
1.  aanbrengen van gesloten oppervlakteverhardingen; 
2.  bodemverlagen of afgraven, ophogen, egaliseren dan wel anderszins         
     aanbrengen van wijzigingen in het maaiveld; 
3.  het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen; 
4.  het verrichten van graafwerkzaamheden anders dan normaal spit- en          
      ploegwerk; 
5.  het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of ander wijze               
      indrijven van voorwerpen; 
6.  het aanleggen van kabels en leidingen en daarmee verband houdende       
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     constructies; 
7.  diepploegen; 
8.  het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen      
     van reeds bestaande watergangen; 
9.  het uitvoeren van werkzaamheden ter verlaging van de                                   
     grondwaterstand; 
10. het plaatsen van objecten zoals lichtmasten, wegwijzers en ander               
       straatmeubilair.

b. Geen aanlegvergunning is vereist voor werken of werkzaamheden die: 
1. het onderhoud en beheer betreffen, passend in het normale gebruik,            
     waaronder normaal spit- en ploegwerk, anders dan diepploegen; 
2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het        
    plan krachtens een verleende vergunning; 
3. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.

c. De aanlegvergunning kan slechts worden verleend, indien hierdoor geen 
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de in de toelichting weergegeven 
cultuurhistorische waarden van het gebied. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 25  Algemene aanduidingsregels

25.1  Veiligheidszone - niet gesprongen explosieven

25.1.1  Werkingsgebied
Binnen de gebiedsaanduiding 'Veiligheidszone - niet gesprongen explosieven' 
zijn de wijzigingen zoals opgenomen in dit Reparatieplan van toepassing. Voor 
het overige blijft binnen deze aanduiding het juridisch-planologisch regime van 
alle bestemmingsplannen van Haarlem gelden die reeds zijn vastgesteld op het 
moment van terinzagelegging van het ontwerp van Reparatieplan C.

25.1.2  Aanduiding - veiligheidszone niet gesprongen explosieven
Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'Veiligheidszone - niet gesprongen 
explosieven' zijn de gronden, naast de aldaar voorkomende bestemming(en), 
mede bestemd voor de bescherming van het woon-, leef- en verblijfsklimaat in 
verband met de aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven in de bodem. 

25.1.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werkzaamheden
a. Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'Veiligheidszone – niet gesprongen 

explosieven' is een omgevingsvergunning vereist indien; 
1. grondroerende werkzaamheden worden verricht waarbij dieper wordt 

gegraven dan 1 meter onder het maaiveld en;
2. uit het onder b onder 1 genoemde rapport naar het oordeel van het 

college van burgemeester en wethouders blijkt dat de bescherming van 
het woon-, leef- en verblijfsklimaat in onvoldoende mate gewaarborgd is. 

b. Er is geen omgevingsvergunning vereist indien;
1. een rapport in de vorm van een (beperkte) risicoanalyse is overlegd 

waaruit naar het oordeel van het college van burgemeester en 
wethouders blijkt dat de bescherming van het woon-, leef- en 
verblijfsklimaat in voldoende mate gewaarborgd is. Dit rapport dient te 
bestaan uit informatie over de naoorlogse (graaf)werkzaamheden op de 
locatie, waaruit blijkt welke grond al zodanig geroerd is dat de kans op 
het alsnog aantreffen van explosieven verwaarloosbaar klein is. Deze 
informatie behoeft niet te zijn verkregen van een gecertificeerd bedrijf.

2. sprake is van grondroerende werkzaamheden waarbij dieper wordt 
gegraven dan 1 meter onder het maaiveld, waarmee rechtens is of mag 
worden begonnen op het tijdstip van inwerkingtreding van dit 
bestemmingsplan, of welke mogen worden uitgevoerd krachtens een 
reeds verleende vergunning;

3. de omvang van de grondroerende werkzaamheden of het te realiseren 
bouwwerk van dien aard is dat een rapport als bedoeld onder 1. niet 
redelijk is om te eisen;  

c. Bij de aanvraag om de vergunning dient de aanvrager aan te geven op 
welke wijze de risico's teniet gedaan worden. Dit dient te worden 
aangegeven door het indienen van: 
1. een Projectgebonden Risicoanalyse als bedoeld in bijlage XII 

Arbeidsomstandighedenregeling, indien nodig gevolgd door;
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2. een detectieonderzoek, als bedoeld in bijlage XII 
Arbeidsomstandighedenregeling en indien nodig gevolgd door;

3. een benadering als bedoeld in bijlage XII 
Arbeidsomstandighedenregeling. 

d. Ter bescherming van het woon-, leef- en verblijfsklimaat dienen alle onder c 
genoemde onderzoeken uitgevoerd te worden conform het Werkspecifiek 
certificatieschema voor het systeemcertificaat 'Opsporen Conventionele 
Explosieven' (WSCS-OCE) uit bijlage XII behorend bij artikel 4.17 
Arbeidsomstandighedenregeling met inbegrip van eventuele wijzigingen van 
deze regeling zoals die gelden ten tijde van de ontvangst van de aanvraag 
om een omgevingsvergunning. 

e. Een omgevingsvergunning wordt verleend, indien naar oordeel van het 
bevoegde gezag uit de onder c ingediende bescheiden en gegevens blijkt 
dat de bescherming van het woon- en leefklimaat in voldoende mate 
gewaarborgd is.

De regels van de in de zone voorkomende bestemmingsplannen zijn voor het 
overige onverminderd van toepassing.

25.2  Overige zone - herziening planregels 7

25.2.1  Werkingsgebied
Binnen de aanduiding 'Overige zone - herziening planregels 7' zijn de 
wijzigingen zoals opgenomen in dit Reparatieplan van toepassing. Voor het 
overige blijft binnen deze aanduiding het juridisch-planologisch regime van alle 
bestemmingsplannen van Haarlem gelden die reeds zijn vastgesteld op het 
moment van terinzagelegging van het ontwerp van Reparatieplan C.

25.2.2  Specifieke gebruiksregels
a. Ter plaatse van de aanduiding 'Overige zone - herziening planregels 7' zijn, 

in aanvulling op de specifieke gebruiksregels van de in deze zone 
voorkomende bestemmingsplannen, de gronden, voor zover deze (mede) 
aangewend kunnen worden voor de functie Wonen, bedoeld voor een 
gebruik als woning naast de andere toegestane functies.

b. burgemeester en wethouders kunnen met een vergunning afwijken van het 
bepaalde in het voorgaande lid en medewerking verlenen aan het omzetten 
van de woning in onzelfstandige woonruimte indien geen onevenredige 
aantasting plaatsvindt van: 
1. het straat- en bebouwingsbeeld; 
2. de verkeersituatie ter plaatse; 
3. de privacy van omwonenden; 
4. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 
5. de brandveiligheid en rampenbestrijding; 
6. de cultuurhistorische waarden.

c. Voor bouwwerken met (mede) een woonfunctie die niet voldoen aan in de 
voorgaande leden opgenomen gebruiksregels inzake onzelfstandige 
woonruimten, geldt dat de – tot het moment van tervisielegging van het 
ontwerp van dit bestemmingsplan - legaal tot stand gekomen onzelfstandige 
woonruimten, zijn toegelaten en mogen worden voortgezet als zijnde 
bestaand gebruik. Deze vallen niet onder het overgangsrecht.
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25.2.3  Bestemming Groen
a. Ter plaatse van de aanduiding 'Overige zone - herziening planregels 7' wordt 

de bestemming Groen van de in deze zone voorkomende 
bestemmingsplannen aangevuld met de volgende bepalingen: 
1. burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning            
    afwijken van de bestemmingsomschrijving en de bouw- en                             
     gebruiksmogelijkheden van de bestemming Tuin - 1 van toepassing            
      verklaren, mits:

het gaat om snippergroen dat in eigendom over is gegaan van de 
gemeente op een derde en;
het snippergroen niet meer bedraagt dan 150 vierkante meter.

     2. Burgemeester en wethouders toetsen bij de toepassing van de                      
         afwijkingsbevoegdheid of geen onevenredige aantasting plaatsvindt             
          van:

de verkeerssituatie ter plaatse;
de privacy van omwonenden;
de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden. 

25.2.4  Overig
De regels van de in de zone voorkomende bestemmingsplannen zijn voor het 
overige onverminderd van toepassing.

25.3  Overige zone - herziening planregels 8

25.3.1  Werkingsgebied
Binnen de aanduiding 'Overige zone - herziening planregels 8' zijn de 
wijzigingen zoals opgenomen in dit Reparatieplan van toepassing. Voor het 
overige blijft binnen deze aanduiding het juridisch-planologisch regime van 
bestemmingsplan Vijfhoek/Heiliglanden - de Kamp, vastgesteld op 14 juni 
2018, gelden.

25.3.2  Wetgevingszone - wijzigingsgebied 1
a. Het bepaalde in artikel 22.1  van het bestemmingsplan is van toepassing;
b. aan artikel 22.1  van het bestemmingsplan wordt na 8. toegevoegd:  
     9. met inachtneming van het bepaalde onder 1 tot en met 8 mag aan de        
     westzijde van de binnentuin (niet zijnde de Egelantiertuin) een vleugel           
      tussen de bestaande bebouwing worden gerealiseerd van maximaal 4          
      meter hoog en een oppervlakte van maximaal 55 vierkante meter;

c.  artikel 22.1  onder 6. van het bestemmingsplan wordt als volgt gewijzigd:  
voorzieningen voor laden en lossen zijn toegestaan aan de zijde van de 
Kleine Houtstraat en de Gasthuisvest. 

25.3.3  Overig
De regels van de in de zone voorkomende bestemmingsplannen zijn voor het 
overige onverminderd van toepassing.
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25.4  Overige zone - herziening planregels 9

25.4.1  Werkingsgebied
Binnen de aanduiding 'Overige zone - herziening planregels 9' zijn de 
wijzigingen zoals opgenomen in dit Reparatieplan van toepassing. Voor het 
overige blijft binnen deze aanduiding het juridisch-planologisch regime van 
bestemmingsplan Bedrijventerrein Waarderpolder, onherroepelijk op 14 
september 2010, gelden. 

25.4.2  Verkeer
Ter plaatse van de aanduiding 'Overige zone - herziening planregels 9' wordt 
artikel 10 (Verkeer) lid c van het bestemmingsplan als volgt gewijzigd:

c. onbebouwde parkeervoorzieningen.

25.4.3  Overig
De regels van de in de zone voorkomende bestemmingsplannen zijn voor het 
overige onverminderd van toepassing.

25.5  Overige zone - herziening planregels 10

25.5.1  Werkingsgebied
Binnen de aanduiding 'Overige zone - herziening planregels 10' zijn de 
wijzigingen zoals opgenomen in dit Reparatieplan van toepassing. Voor het 
overige blijft binnen deze aanduiding het juridisch-planologisch regime van de 
volgende bestemmingsplannen gelden:

a. Bedrijventerrein Waarderpolder, onherroepelijk op 14 september 2010;
b. Penningsveer, vastgesteld op 22-06-2017.

25.5.2  Waterstaatkering - vervallen
Ter plaatse van de aanduiding 'Overige zone - herziening planregels 10' is de 
bestemming 'Waterstaat - Waterkering' vervallen. 

25.5.3  Overig
De regels van de in de zone voorkomende bestemmingsplannen zijn voor het 
overige onverminderd van toepassing.

25.6  Overige zone - herziening planregels 11

25.6.1  Werkingsgebied
Binnen de aanduiding 'Overige zone - herziening planregels 11' zijn de 
wijzigingen zoals opgenomen in dit Reparatieplan van toepassing. Voor het 
overige blijft binnen deze aanduiding het juridisch-planologisch regime van de 
Reparatieplan B Haarlem 2019, vastgesteld op 21-11-2019, gelden. 

25.6.2  Aanvulling werkingsgebied Reparatieplan B
Het van toepassing zijnde juridisch-planologisch regime van artikel 4.1.1 van 
Reparatieplan B wordt uitgebreid met:

h.  Tjaden, vastgesteld op 17-10-2019;
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25.6.3  Overig
De regels van de in de zone voorkomende bestemmingsplannen zijn voor het 
overige onverminderd van toepassing.

25.7  Overige zone - herziening planregels 12

25.7.1  Werkingsgebied
Binnen de aanduiding 'Overige zone - herziening planregels 12' zijn de 
wijzigingen zoals opgenomen in dit Reparatieplan van toepassing. Voor het 
overige blijft binnen deze aanduiding het juridisch-planologisch regime van de 
bestemmingsplan Tjaden, vastgesteld op 17-10-2019, gelden. 

25.7.2  Tuin-1
Ter plaatse van de aanduiding 'Overige zone - herziening planregels 12' wordt 
aan artikel 4.1 van het bestemmingsplan toegevoegd:

b. parkeren behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen                    
    hoofdbebouwing.

De regels van het bestemmingsplan Tjaden zijn voor het overige onverminderd 
van toepassing.

25.7.3  Overig
De regels van de in de zone voorkomende bestemmingsplannen zijn voor het 
overige onverminderd van toepassing.

25.8  Overige zone - herziening planregels 13

25.8.1  Werkingsgebied
Binnen de aanduiding 'Overige zone - herziening planregels 13' zijn de 
wijzigingen zoals opgenomen in dit Reparatieplan van toepassing. Voor het 
overige blijft binnen deze aanduiding het juridisch-planologisch regime van de 
bestemmingsplan Wijngaardtuin, vastgesteld op 15-12-2016, gelden. 

25.8.2  Tuin-2
Ter plaatse van de aanduiding 'Overige zone - herziening planregels 13' wordt 
artikel 4.5.2 van het bestemmingsplan als volgt gewijzigd:

4.5.2 Voorwaardelijke verplichting

Tot strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 
onder c Wabo wordt eveneens verstaan:

a. het bebouwen van gronden, indien de bestaande gebouwen aanwezig ten 
tijde van het onwerpbestemmingsplan (portocabins) niet zijn verwijderd;

b. het gebruiken of laten gebruiken van gebouwen, indien de bestaande 
erfafscheiding tussen de tuin van Jansstraat 46 en de Wijngaardtuin niet is 
verwijderd.

25.8.3  Overig
De regels van de in de zone voorkomende bestemmingsplannen zijn voor het 
overige onverminderd van toepassing.
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25.9  Overige zone - herziening planregels 14

25.9.1  Werkingsgebied
Binnen de aanduiding 'Overige zone - herziening planregels 14' zijn de 
wijzigingen zoals opgenomen in dit Reparatieplan van toepassing. Voor het 
overige blijft binnen deze aanduiding het juridisch-planologisch regime gelden 
van de volgende bestemmingsplannen:

a. Oude Stad (29-5-14);
b. Nieuwstad (1-11-12);
c. Vijfhoek Heiliglanden - de Kamp (14-6-18);
d. Burgwal (16-5-13);
e. Bakenes (6-6-13);
f. Papentorenvest (11-11-08);
g. Frans Hals Patrimonium (16-10-09);
h. Kleverpark Frans Hals (14-7-16);
i. Bomenbuurt (28-5-14);
j. Sinnevelt en Planetenwijk (24-9-09);
k. Frederiksplein (6-6-13);
l. Spaar en Hout (20-12-12);
m. Koninginnebuurt eerste partiële herziening (26-5-16);
n. Koninginnebuurt (16-5-13);
o. Van Tubergen (6-4-12);
p. Bosch en Vaart (16-5-13);
q. Rozenprieel (28-2-17);
r. Hekslootgebied/Spaarndam (9-11-2009).

25.9.2  Aanvullende bepaling beschermd stads- of dorpsgezicht
Aan de volgende bepalingen wordt toegevoegd:
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Toevoeging voorschrift:

Voor bouwwerken die op de verbeelding zijn aangeduid met 'Specifieke 
bouwaanduiding - orde 2' of op de waarderingskaart zijn aangeduid als 'orde 2' 
geldt dat bij verbouwing dient te worden uitgegaan van een restauratieve 
aanpak van de straatgevels en de kap. Oorspronkelijke gevelelementen dienen 
te worden gehandhaafd en indien nodig hersteld. Hierbij is gebruik van 
niet-authentieke materialen toegestaan, mits deze visueel volledig 
overeenkomen met de oorspronkelijke vorm, kleur en detaillering. Wanneer de 
bouwkundige staat zo slecht is dat de straatgevels en de kap niet meer kunnen 
worden gerestaureerd of hersteld, is het toegestaan om onder voorwaarden tot 
herbouw over te gaan. De straatgevels en de dakvorm moeten dan naar het 
origineel worden teruggebouwd, waarbij oorspronkelijke gevelelementen zo veel 
mogelijk dienen te worden hergebruikt en teruggeplaatst. Bij het beoordelen van 
de aanvraag omgevingsvergunning wordt het advies van Team Erfgoed van de 
gemeente Haarlem betrokken.

25.9.3  Overig
De regels van de in de zone voorkomende bestemmingsplannen zijn voor het 
overige onverminderd van toepassing.
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25.10  Overige zone - herziening planregels 15

25.10.1  Werkingsgebied
Binnen de aanduiding 'Overige zone - herziening planregels 15' zijn de 
wijzigingen zoals opgenomen in dit Reparatieplan van toepassing. Voor het 
overige blijft binnen deze aanduiding het juridisch-planologisch regime van 
bestemmingsplan Vijfhoek/Heiliglanden - de Kamp, vastgesteld op 14 juni 
2018, gelden.

25.10.2  Afwijken van de bouwregels
Ter plaatse van de aanduiding 'Overige zone - herziening planregels 15' wordt 
aan artikel 18.4 van het bestemmingsplan toegevoegd: 

gevelindeling

i. het bepaalde in lid 2 en toestaan dat de gevelindeling wordt gewijzigd, mits       
    deze verandering een herstel of verbetering van het gevelbeeld betreft. 

Afwijkingscriteria (vernummering) 

j. Het bevoegd gezag toetst bij de toepassing van de afwijkingsbevoegdheden     
 als bedoeld in dit lid of geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 
   1. het straat- en bebouwingsbeeld; 
   2. de cultuurhistorische waarden; 
   3. de privacy en bezonning van de omwonenden; 
   4. de verkeerssituatie ter plaatse; 
   5. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 
   6. de brandveiligheid en rampenbestrijding. 

25.10.3  Overig
De regels van de in de zone voorkomende bestemmingsplannen zijn voor het 
overige onverminderd van toepassing.
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Artikel 26  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een 
bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij 
de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 27  Algemene bouwregels

27.1  Bouwregels

27.1.1  Gebouwen
Voor het bouwen op de gronden van de in de daartoe aangegeven 
bestemmingen gelden de volgende regels naast de in de bestemming 
genoemde specifieke bouwregels. 

Bouwvlak / voorgevelrooilijn/ gevelindeling

a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' is ten 

hoogste het aangegeven bebouwingspercentage toegestaan. Indien geen 
bebouwingspercentage is aangegeven mag het bouwvlak volledig worden 
bebouwd; 

c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m)' is ten hoogste de 
aangegeven goothoogte toegestaan;

d. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' is ten hoogste de 
aangegeven bouwhoogte toegestaan;

e. ter plaatse van de aanduiding 'minimum - maximum goot/bouwhoogte' dient 
binnen de aangegeven goot/bouwhoogten gebouwd te worden;

f. ter plaatse van de aanduiding 'minimum goot/bouwhoogte' dient ten minste 
de aangegeven goot/bouwhoogte aangehouden te worden;

g. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding te handhaven bebouwing' 
dient de bestaande maatvoering gehandhaafd te blijven;

h. de verticale diepte van een ondergronds bouwwerk mag niet meer dan 7 
bedragen.

kap 

i. indien boven de maximum goothoogte wordt gebouwd, dient gebouwd te 
worden binnen de contouren van een kap: 
1. waarvan de maximum bouwhoogte 4 m bedraagt, verticaal gemeten            
     vanaf de maximum goothoogte, tenzij op de verbeelding anders staat          
     aangegeven en; 
2. waarvan de dakhelling niet minder bedraagt dan 35 graden en niet               
    meer dan 70 graden, bij een samengestelde kap dient de dakhelling van     
    de bovenste dakvlakken minimaal 20 graden te bedragen

dakkapellen

j. dakhellingen mogen worden onderbroken voor het oprichten van een 
dakkapel, mits: 
1. de bovenzijde van de dakkapel ten minste 0,5 m onder de noklijn is 

gelegen;
2. de onderzijde van de dakkapel meer dan 0,5 m en minder dan 1 m 

boven de dakvoet wordt geplaatst; 
3. de dakkapel in of binnen 0,5 m van de dakvoet wordt geplaatst, waarbij 

de breedte van de dakkapel niet meer bedraagt dan 2 m en niet breder 
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is dan een derde van de breedte van het dakvlak; 
4. de zijkanten van de dakkapel minimaal 0,5 m worden gerealiseerd van 

de zijkanten van het dakvlak;
5. de dakkapel in het voordakvlak niet breder is dan de helft van de breedte 

van het dakvlak;
6. bij meerdere dakkapellen in serie er tevens sprake is van een 

regelmatige rangschikking van de dakkapellen met een minimum afstand 
van 0,5 m tussen de afzonderlijke kapellen.

dakopbouw (algemeen)

k. de maximum goothoogte mag worden overschreden ten behoeve van een 
extra bouwlaag met een platte afdekking, mits: 
1. de hoogte van de extra bouwlaag boven de (maximum) goothoogte 

bedraagt niet meer dan 3 m;
2. de contour wordt mede gevormd door een hellingshoek van maximaal 70 

graden van het voor- en achterdakvlak en bij hoekwoningen tevens het 
zijdakvlak voor zover:

gelegen aan openbaar toegankelijk gebied;
de woning op een afstand van minder dan 10 m tot naastgelegen       
hoofdbebouwing ligt;

3. er wordt aangesloten op de trend;
4. een dakopbouw conform deze bepaling is niet mogelijk wanneer een 

perceel de 'specifieke bouwaanduiding - opbouw' of de 'specifieke 
bouwaanduiding - recht optrekken achterzijde' heeft. 

opbouw (70-70)

l. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - opbouw' mag de 
(maximum) goothoogte worden overschreden voor een extra bouwlaag met 
een platte afdekking, als: 
1. de hoogte van de extra bouwlaag boven de goothoogte niet meer dan 3      
     m bedraagt; 
2. de hellingshoek van het voor- en achterdakvlak maximaal 70 graden            
     bedraagt;

het achterdakvlak mag recht worden opgetrokken binnen de contour, 
gevormd door de maximum hoogte en maximum hellingshoek.

     3. de hellingshoek van het zijdakvlak bij hoekwoningen maximaal 70 graden     
         bedraagt voor zover: 

gekeerd naar openbaar toegankelijk gebied;
de afstand van de hoekwoning tot naastgelegen hoofdbebouwing 
minder dan 10 m bedraagt;

     4. er aangesloten wordt op de trend. 

recht optrekken achterzijde 

m. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - recht optrekken achterzijde' 
mag de goot uitsluitend aan de achterzijde verhoogd worden voor een 
bouwlaag met een platte afdekking als: 
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1. de hoogte van de bouwlaag boven de goothoogte niet meer dan 3 m           
     bedraagt; 
2. de bestaande nokhoogte niet wordt overschreden. 

27.1.2  Bouwwerken geen gebouw zijnde

Bouwwerken geen gebouw zijnde

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevelrooilijn 
mag niet meer dan 2 m bedragen;

b. de bouwhoogte van overige erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 
1 m bedragen;

c. de hoogte van overige bouwwerken geen gebouw zijnde mag niet meer dan 
3 meter bedragen;

d. de hoogte van constructies die dienen ter ondersteuning en/of geleiding van 
beplanting voor de voorgevelrooilijn mag niet meer dan 2 m bedragen, met 
dien verstande dat minimaal 70% van de constructie open is; 

e. de oppervlakte per bouwwerk geen gebouw zijnde mag niet meer dan 10 m² 
bedragen; 

f. Bouwwerken geen gebouw zijnde mogen alleen worden opgericht achter de 
voorgevel van het hoofdgebouw.

dakterras

g. een dakterras is toegestaan, mits:
1. gesitueerd op een erker of op aan- en uitbouwen; 
2. het dakterras van binnenuit wordt ontsloten;
3. privacyschermen op aanbouwen niet hoger zijn dan 1,5 m en niet dieper 

dan 2,5 m;
4. de afstand tussen de tegenoverliggende achtergevels van de 

hoofdbebouwing minimaal 20 m bedraagt;
5. de diepte van het dakterras niet meer bedraagt dan 2,5 m gemeten 

vanuit de achtergevel;
6. voorzien van een afscheiding met een maximale hoogte van 1,2 m;
7. er geen overige bouwwerken op het dakterras worden geplaatst.

Onderdoorgang

h. ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' is een onderdoorgang 
toegestaan. 

Fietsenberging

i. het realiseren van een fietsenberging in de voor- of zijtuin mag onder de 
volgende voorwaarden: 
1. er is geen achterom aanwezig bij de woning; 
2. de diepte van de voortuin of de breedte van de zijtuin is minimaal 2,5           
    m; 
3. de hoogte van de berging mag maximaal 1,3 m bedragen; 
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4. de verticale diepte van een berging mag maximaal 1 m bedragen ten          
     opzichte van het maaiveld; 
5. de oppervlakte van de berging mag maximaal 20% van de oppervlakte       
     van de voor- of zijtuin bedragen met een maximum van 4 m²; 
6. de gevels van de berging evenwijdig aan de voorgevel, mogen maximaal    
    30% van de breedte van die voorgevel beslaan. 

27.1.3  Nadere eisen
Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen, de 
nokrichting, kap- en dakvorm, dakhelling en de indeling en vormgeving van de 
bebouwing, ten behoeve van:

a. het straat- en bebouwingsbeeld;
b. bezonning en privacy van de omwonenden;
c. de cultuurhistorische waarden;
d. de verkeerssituatie ter plaatse;
e. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken;
f. de brandveiligheid en rampenbestrijding. 

27.2  Afwijken van de bouwregels

27.2.1  Gebouwen

dakkapel

a. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het 
bepaalde in 27.1.1 onder j. en toestaan dat: 
1. een dakkapel aan de voor- en achterzijde in of binnen 0,5 m van de              
    dakvoet geplaatst wordt; 
2. een dakkapel aan de voor- en achterzijde meer dan 1 meter boven de         
    dakvoet geplaatst wordt; 
3. een dakkapel aan de voor- en achterzijde in of binnen 0,5 m van de              
    daknok geplaatst wordt; 
4. een dakkapel aan de voorzijde een breedte heeft die meer dan helft van      
    het dakvlak bedraagt, mits de afstand tot de perceelgrens minimaal 0,5       
    m is; 
5. een dakkapel aan de achterzijde een breedte heeft over het gehele              
    dakvlak.

dakopbouw / gootverhoging 

b. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het 
bepaalde in lid 27.1.1 onder k. en toestaan dat:
1. de hellingshoek van het achterdakvlak wordt vergroot of dat gevel recht 

wordt opgetrokken;
2. de hellingshoek van het voordakvlak wordt vergroot of dat gevel recht 

wordt opgetrokken;
3. de hellingshoek van het zijdakvlak aan de kopse kant wordt vergroot of 

dat gevel recht wordt opgetrokken.
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dakterras op hoofdbebouwing

c. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het 
bepaalde in 27.1.2 onder g. en toestaan dat een dakterras wordt gesitueerd 
op de hoofdbebouwing met (een gedeeltelijk) plat dak, mits: 
1. de afscheiding op een afstand van minimaal 2 m van de dakrand aan de     
    voorzijde wordt geplaatst bij een straatprofielbreedte van minder dan 20      
    m; 
2. de afscheiding op een afstand van minimaal 4 m van de voorgevel wordt     
    geplaatst bij een straatprofielbreedte van meer dan 20 m; 
3. de afscheiding aan de achterzijde 2 m voor de dakrand aan de                     
    achterzijde wordt geplaatst; 
4. ten aanzien van het bepaalde in sub 1 en 2 geldt aanvullend dat indien er    
     een architectonische aanleiding is voor een dakterras zoals een                   
     borstwering of een doorgetrokken dakvlak er van deze bepalingen kan       
      worden afgeweken.

d.  Een dakterras aan de voorzijde is toegestaan.

afwijkingscriteria

e. Het bevoegd gezag toetst bij de toepassing van de afwijkingsbevoegdheden  
als bedoeld in 27.2 of geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
1. het straat- en bebouwingsbeeld;
2. de cultuurhistorische waarden;
3. de bezonningssituatie;
4. de verkeerssituatie ter plaatse;
5. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
6. de brandveiligheid en rampenbestrijding. 

27.3  Bestaande maten
Met betrekking tot bestaande maten geldt het volgende:

a. voor een bouwwerk, dat bij of krachtens de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden 
en dat in het plan ingevolge de bestemming is toegelaten, maar waarvan de 
bestaande maten (zoals afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen, 
hellingshoeken, etc.) afwijken van de bouwregels van de betreffende 
bestemming, geldt dat: 
1. bestaande maten, die meer bedragen dan in artikel 27.1 en Hoofdstuk 2     
    zijn voorgeschreven, als ten hoogste toelaatbaar mogen worden                    
    aangehouden; 
2. bestaande maten,die minder bedragen dan in artikel 27.1 en Hoofdstuk 2   
     in voorgeschreven, als ten minste toelaatbaar mogen worden                        
     aangehouden;

b.  ingeval van herbouw is lid a onder 1 en 2 uitsluitend van toepassing, indien      
     de herbouw op dezelfde plaats plaatsvindt.                                                           
c.  op een bouwwerk als hiervoor bedoeld, is het overgangsrecht bouwen in          
     artikel 31 niet van toepassing.

 343



 bestemmingsplan "Reparatieplan C Haarlem 2020" (vastgesteld)

 344



 bestemmingsplan "Reparatieplan C Haarlem 2020" (vastgesteld)

Artikel 28  Algemene gebruiksregels

28.1  Strijdig gebruik
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 2.1, 
eerste lid, onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in 
elk geval gerekend het gebruiken of laten gebruiken  voor: 

a. prostitutie en seksinrichtingen, tenzij op de verbeelding is toegestaan;
b. het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik 

onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage 
en/of afval, waaronder kampeermiddelen, van aan hun gebruik onttrokken 
machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, schroot, afbraak- en bouwmaterialen, 
grond en bodemspecie, puin- en vuilstortingen. Deze bepaling is niet van 
toepassing op opslag van materialen welke noodzakelijk is voor de 
realisering van de bestemming, welke voortvloeien uit het normale 
dagelijkse onderhoud;

c. verkooppunt voor motorbrandstoffen; 
d. dienstverlening ten behoeve van vervoer; 
e. bijgebouwen als zelfstandige woning.
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Artikel 29  Algemene afwijkingsregels

29.1  Afwijken van de regels algemeen
Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van: 

a. de voorgeschreven maten ten aanzien van goothoogten, bouwhoogten, 
oppervlakten en bebouwingspercentages met ten hoogste 10%;

b. de in het plan aangegeven bouwgrenzen voor het realiseren van balkons, 
luifels, erkers, buitentrappen of andere ondergeschikte delen van een 
gebouw tot een maximum van 1,5 m;

c. van de in het plan aangegeven hoogten ten behoeve van centrale technische 
voorzieningen waarvan de bouwhoogte niet meer dan 3 m mag bedragen en 
de oppervlakte niet meer mag bedragen dan 20% van de oppervlakte van 
het hoofdgebouw;

d. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat een Wmo-voorziening in 
openbaar toegankelijk gebied wordt geplaatst, mits: 
1. er geen achterom aanwezig is bij de woning;
2. de hoogte van de voorziening maximaal 1,3 m mag bedragen;
3. de oppervlakte van de voorziening maximaal 4 m² mag bedragen. 

29.2  Nadere eisen
Het bevoegd gezag kan bij het verlenen van een omgevingsvergunning als 
genoemd in lid 29.1 onder a tot en met e nadere eisen stellen met betrekking tot 
de situering en toetsen of geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

a. het straat- en bebouwingsbeeld; 
b. de verkeerssituatie ter plaatse; 
c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
d. de brandveiligheid en rampenbestrijding;
e. cultuurhistorische waarden.
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Artikel 30  Overige regels

30.1  Parkeren, laden en lossen

30.1.1  Aanbrengen ruimte voor parkeren, laden en lossen
Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen en/of het gebruiken 
van gronden of bouwwerken geldt dat in voldoende mate ruimte moet zijn 
aangebracht en in stand worden gehouden op eigen terrein voor parkeer- of 
stallingsgelegenheid en laad- en losmogelijkheden overeenkomstig de 
'Beleidsregels parkeernormen 2015'.

30.1.2  Beleidsregels
Het bevoegd gezag past de in sublid 30.1.1 genoemde regels toe met 
inachtneming van de 'Beleidsregels parkeernormen 2015' met inbegrip van 
eventuele wijzigingen van deze beleidsregels zoals die gelden ten tijde van de 
ontvangst van de aanvraag om een omgevingsvergunning.

30.1.3  Specifieke gebruiksregels
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 2.1, 
eerste lid, onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in 
elk geval gerekend het gebruiken of laten gebruiken van gronden of 
bouwwerken waarbij niet in voldoende mate ruimte is aangebracht en in stand 
wordt gehouden op eigen terrein voor het genoemde in sublid 30.1.1 
overeenkomstig de beleidsregels als bedoeld in sublid 30.1.2.

30.1.4  Afwijken
Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het 
bepaalde in sublid 30.1.1 overeenkomstig de afwijkingsmogelijkheden die 
vastliggen in de beleidsregels als bedoeld in sublid 30.1.2. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 31  Overgangsrecht

31.1  Bouwen
Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 
aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een 
omgevingsvergunning, en afwijkt van het plan, mag mits deze afwijking naar 
aard en omvang niet wordt vergroot,

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd 

of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan 
binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

31.2  Afwijken
Het bevoegd gezag kan eenmalig met een omgevingsvergunning afwijken van 
lid 31.1 voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het 
eerste lid met maximaal 10%.

31.3  Uitzondering overgangsrecht bouwwerken
Lid 31.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het 
tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning 
en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de 
overgangsbepaling van dat plan.

31.4  Gebruik
Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden 
voortgezet.

31.5  Strijdig gebruik
Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 
31.4 te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdige 
gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt 
verkleind.

31.6  Verboden hervatten gebruik
Indien het gebruik, bedoeld in lid 31.4 na het tijdstip van inwerkingtreding van 
het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het 
verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

31.7  Uitzondering overgangsrecht gebruik
Lid 31.4 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de 
overgangsbepalingen van dat plan.

 351



 bestemmingsplan "Reparatieplan C Haarlem 2020" (vastgesteld)

 352



 bestemmingsplan "Reparatieplan C Haarlem 2020" (vastgesteld)

Artikel 32  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 
'Reparatieplan C Haarlem 2020'.
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Bijlagen bij de regels
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Bijlage 1  Zoneringslijst

Bij het opstellen van een bestemmingsplan is milieuzonering een 
standaardinstrument voor de ruimtelijke ordening. Milieuzonering is bedoeld om 
indicatief te beoordelen in hoeverre de woon-, werk- en recreatieve functies, of 
(indirect) verkeer, belemmeringen voor elkaar opleveren. Het doel is deze 
eventuele hinder of belemmeringen te voorkomen in nieuwe situaties en te 
verhelpen of te beperken in bestaande situaties.

Toepassing milieuzonering 

Om de afweging of een bestemming ergens wel of niet past te kunnen maken 
biedt milieuzonering handvatten (een gebiedstypering en een bedrijvenlijst). Het 
grondgebied van Haarlem is ingedeeld in gebieden of zones zoals het college 
van burgemeester en wethouders van Haarlem in november 2002 vaststelde als 
onderdeel van de nota Milieuzonering. Deze nota is in 2008 geactualiseerd, 
waarbij de indeling in gebieden of zones uit 2002 is behouden.

Gebiedstypering

Het toenemend intensief en doelmatig ruimtegebruik vraagt om een integrale 
benadering van de kwaliteit van de leefomgeving. Door te weten waar 
theoretisch welke bedrijfsactiviteiten en welke duurzaamheidmaatregelen 
mogelijk zijn, wordt het ruimtelijk plannen eenvoudiger. Zodoende is één 
integrale kaart en typeringsomschrijving ontwikkeld. In de praktijk bevat het 
plangebied van een bestemmingsplan meestal meer gebiedstypen en is ieder 
plangebied weer uniek. Dit is van groot belang voor de ruimtelijke indeling van 
verschillende functies. In de gebiedstypologie is vrijwel het gehele grondgebied 
van de gemeente Haarlem terug te vinden. De hoofdgroepen wonen, werken en 
natuur & recreatie geven de belangrijkste functie binnen een gebiedstype weer 
(de tabel typeert op hoofdlijnen. De verfijning vindt plaats op 
bestemmingsplanniveau).

Typologie Omschrijving Maximaal 
toegestane 
bedrijfscategorie

A Wonen
Overwegend laagbouw 
in een lage dichtheid

Dichtheid < 40 w/ha B

Overwegend laagbouw 
in een hoge dichtheid

Dichtheid = 40 w/ha B

Flatwijk = 50% van het aantal woningen 
zijn flatwoningen

B

Stedelijke centra Historisch centrum en moderne 
stadswinkelcentra

C

B Werken
Corridors/ Gemengd 
gebied

Hoofdfunctie is werken. 
Bedrijven zijn gemengd met 
woningen. Werkfuncties langs 
stadsstructuurwegen.

C

Bedrijvigheid Bedrijven geconcentreerd in een 
gebied

3 of 4

 357



 bestemmingsplan "Reparatieplan C Haarlem 2020" (vastgesteld)

C Natuur en recreatie
Stadsnatuur Alle stedelijke parken en 

plantsoenen
n.v.t.

Dagrecreatie Recreatie gericht op 
ontspanning voor minder dan 
een dag

Recreatiegebonden

Buitengebied/ 
natuurontwikkeling

Landelijke gebied met en zonder 
woningen

B (gebiedsgebonde
n)

Ad A Wonen

Voor de drie eerstgenoemde woontypologieën zijn in principe categorie B 
bedrijven altijd toegestaan. Wel kan via het bestemmingsplan besloten worden 
om in afzonderlijke wijkdelen of straten slechts categorie A bedrijven toe te 
staan. Feitelijke juridische vastlegging van een dergelijke milieuzonering vindt 
plaats in bestemmingsplannen. Daarom blijft het onderscheid tussen categorie 
A en B bestaan. Tot de vierde woontypologie 'stedelijke centra' wordt de 
vergrote binnenstad gerekend.

Ad B Werken

Wat betreft de typering 'corridors/gemengd gebied' geldt dat corridors 
doorgaande routes/verkeersassen met openbaar vervoer zijn, die een 
verbinding vormen met het centrum (of centrum Schalkwijk) met nadruk op de 
werkfunctie. Hiertoe wordt de direct nabij gelegen bebouwing links en rechts 
gerekend. Categorie C bedrijven zijn hier toegestaan. De typering van het 
achterliggende gebied en de bijbehorende toegestane bedrijfscategorieën zijn 
bepalend voor de toegestane milieuhinder aan de achterzijde van bebouwing in 
een corridor. In het bestemmingsplan zullen de details nader worden bepaald. 
Tussen woonwijken en corridors kan nog een tussenvorm herkend worden, 
wijkontsluitingswegen, die om reden van vereenvoudiging niet apart is 
getypeerd. Langs deze wegen overheerst de woonfunctie, maar de 
verkeersintensiteit is relatief hoog en ook hier rijdt vaak openbaar vervoer. 
Categorie C bedrijven zijn niet ondenkbaar langs wijkontsluitingswegen, maar 
het aantal dient duidelijk lager te liggen dan in corridors.

Ad C Natuur en recreatie

Onder 'stadsnatuur' worden naast openbare parken ook begraafplaatsen 
gerekend. Onder 'dagrecreatie' wordt naast groengebied buiten de stad ook 
sport gerekend. In deze gebiedstypen kunnen gebiedsgebonden activiteiten 
worden toegestaan en kan eventueel horeca ook een plek krijgen. Voor het 
'buiten-/ natuurontwikkelingsgebied' geldt dat gebiedsgebonden 
bedrijfsactiviteiten tot categorie B zijn toegestaan. In sommige gevallen zal 
categorie C toelaatbaar zijn, afhankelijk van de nabijheid van gevoelige 
bestemmingen en de verkeersaantrekkende werking.

Bedrijvenlijst

De door bedrijven veroorzaakte mate van hinder is weergegeven in een 
categorie indeling. Daarbij geldt hoe lager het categoriecijfer des te minder 
hinder een bedrijf oplevert. De categorieën A en B zijn in principe in de hele 
stad Haarlem toegestaan. Voor een specifieke locatie (zoals een woonwijk in 
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lage dichtheid) kan bepaald worden dat alleen een categorie A of geen 
bedrijvigheid is toegestaan. Bedrijven van categorie C dienen per definitie 
nader beoordeeld te worden op de daadwerkelijke hinder (in relatie tot de 
geplande locatie). Dit geldt voor alle nieuwe bestemmingsplannen.

Steeds meer bedrijven vallen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer en zijn 
niet meer vergunningsplichtig. Er zijn dus minder bedrijven waaraan specifieke 
eisen kunnen worden gesteld via een vergunning. Voor een deel wordt dit 
ondervangen met de preventieve werking van het instrument milieuzonering. 
Daarmee is milieuzonering een belangrijk instrument. De bedrijvenlijst 
(milieuzoneringslijst) garandeert deze preventieve werking voldoende.

Zoneringslijst - Staat van Bedrijfsactiviteiten - functiemenging

SBI- 
code

OMSCHRIJVING Cate
gorie

17 VERVAARDIGING VAN TEXTIEL  
174, 
175

Vervaardiging van textielwaren B

176, 
177

Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen B

18   
18 VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN 

BONT
 

181 Vervaardiging kleding van leer B
20   
20 HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, 

RIET, KURK E.D.
 

203, 
204, 
205

Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 
200 m²

B

205 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken B
22   
22 UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN 

OPGENOMEN MEDIA
 

221 Uitgeverijen (kantoren) A
2222.6 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen B
2223 Grafische afwerking A
2223 Binderijen B
2224 Grafische reproduktie en zetten B
2225 Overige grafische aktiviteiten B
223 Reproduktiebedrijven opgenomen media A
24   
24 VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN  
2442 Farmaceutische produktenfabrieken:  
2442 - verbandmiddelenfabrieken B
26   
26 VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- 

EN GIPSPRODUKTEN
 

2615 Glasbewerkingsbedrijven B
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262, 
263

Aardewerkfabrieken:  

262, 
263

- vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW B

267 Natuursteenbewerkingsbedrijven:  
267 - zonder breken, zeven en drogen p.o. < 2.000 m² B
2681 Slijp- en polijstmiddelen fabrieken B
28   
28 VERVAARD. VAN PRODUCTEN VAN METAAL (EXCL. 

MACH./TRANSPORTMIDD.)
 

281 - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2 B
284 Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2 B
2852 Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m2 B
287 Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m2 B
30  
30 VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS  
30 Kantoormachines- en computerfabrieken B
33   
33 VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN 

EN INSTRUMENTEN
 

33 Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. B
36   
36 VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN 

N.E.G.
 

361 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 A
362 Fabricage van munten, sieraden e.d. B
363 Muziekinstrumentenfabrieken B
3661.1 Sociale werkvoorziening B
40   
40 PRODUCTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN 

WARM WATER
 

40 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:  
40 - < 10 MVA B
40 Gasdistributiebedrijven:  
40 - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. cat. A A
40 - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C B
40 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:  
40 - blokverwarming B
41   
41 WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER  
41 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:  
41 - < 1 MW B
45   
45 BOUWNIJVERHEID  
45 Aannemersbedrijven met werkplaats, b.o. < 1.000 m2 B
50   
50 HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; 

BENZINESERVICESTATIONS
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501, 
502, 
504

Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven B

5020.4 Autobeklederijen A
5020.5 Autowasserijen B
503, 
504

Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires B

51   
51 GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING  
511 Handelsbemiddeling (kantoren) A
5153 Grth in hout en bouwmaterialen:  
5153 - algemeen C
5153 - indien b.o. < 2.000 m² B
5153.4 zand en grind:  
5153.4 - indien b.o. =< 200 m² B
5154 Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:  
5154 - algemeen C
5154 - indien b.o. =<2.000 m² B
527 Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) A
71 VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE 

ROERENDE GOEDEREN
 

72   
72 COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE  
72 Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. A
72 Switchhouses B

Gebruikte afkortingen en tekens: 
<            kleiner dan 
>            groter dan 
=            gelijk aan

=<  kleiner dan of gelijk aan 
b.o.  bedrijfsoppervlak 
cat.        categorie 
e.d.   en dergelijke 
n.e.g.     niet elders genoemd 
p.o.  productieoppervlak 
v.c.   verwerkingscapaciteit
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