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VERGADERING ADVIESCOMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT (ARK) 
DINSDAG 3 DECEMBER 2019 

 

 

Locatie: Stadhuis, Antichambre 

 

Commissieleden: 

Ir. S. Gall,   

Ir. J. Gräber, 

Dr. ir. S. Stroux  

Drs. ing. M. van Winsen, plv. voorzitter 

 

Mede aanwezig:  

Drs. W. Meekes, plaatsvervangend secretaris 

 

ARK   A g e n d a: 

 

 

 

Herinrichting Schoterbos; bijpraten ontwikkelingen fase 2 

Fase: Vooroverleg (informeel) 

Planbespr.: ARK 3 –  eerste planbehandeling 

Bezoekers: hr. Käss (landschapsarchitect, gemeente) en mv. Hengst (procesmanager)  

 

Het betreft een informeel overleg met de landschapsarchitect over fase 2 van de herinrichting van het 

Schoterbos. Uitgangspunt van het schetsontwerp is ‘open en overzicht’. Fase 2 bestaat in hoofdlijnen 

uit het verbreden van het water langs de recreatieve fietsroute, het vervangen van duikers door 

bruggen, het vernieuwen en verbreden van bruggen, het aanleggen van een doorgaande fietsroute 

noord-zuid en een recreatieve fietsroute oost-west, het aanleggen van een rondgaande wandelroute, het 

aanleggen van een pannaveld (noord-midden) en van een locatie voor spelvoorzieningen (zuid).  

Het park is rond 1930 als volkspark ontworpen in de Engelse landschapsstijl. De huidige inrichting 

dateert uit de jaren zeventig. De van west naar oost schuin weglopende bomenlaan wordt bestemd als 

een recreatieve route tussen de Jan Gijzenkade en de Sportweg, met een 3.5m breed gemengd 

voetgangers/fietspad (shared space). De van noord naar zuid lopende route tussen de Gen. Spoorlaan 

en de Willem Klooslaan wordt een doorgaande fietsroute, 6m breed met apart fiets- en wandelpad.  

Ten behoeve van deze twee fietsroutes komen twee nieuwe bruggen over de Jan Gijzenkade. Deze 

bruggen liggen schuin over het water, met name de brug van de recreatieve route. De uitwerking van 

de bruggen over de Jan Gijzenkade is nog niet bekend. 

Rond het bos loopt een route (de rondgang) die wordt geasfalteerd en is bestemd voor wandelen en 

joggen. Langs deze route komen banken. De bestaande trimtoestellen (noordzijde park) worden 

verplaatst en op deze plek komt nu een klein verdiept pannaveld voorzien van een laag hek. Dit 

‘trapveldje’ wordt aangelegd op verzoek van ‘de omgeving’ en is gezien de ligging aan het water een 

sociaal wensbare locatie. Het pannaveld wordt niet voorzien van lichtmasten. De watergang tussen de 

twee eilanden wordt verbreed zonder verlies van bomen, de duikers worden vervangen door bruggen 

(hier zijn 2 opties voor). Er komen geen hekken rondom het park of de verschillende secties van het 

park en ook geen entreehekken. Veel hekken zijn nu al verwijderd en vervangen door hagen.  

 

De commissie geeft aan dat de Jan Gijzenvaart gezien moet worden als een hoofdvaart en het daarom 

beter is om de bruggen haaks te leggen met meer afstand tot de punt zodat de zichtlijn meer ‘open’ 

blijft. In verband met de uitwerking van de bruggen (en type brug) is de aanlanding van belang: de 

aansluiting van de brug op de punt van het land in het Schoterbos. Het is belangrijk dat ‘de punt’ 

landschappelijk behouden blijft.  

De commissie vraagt zich ook af of de nieuwe brug van de doorgaande fietsroute 6m breed dient te 

worden, de huidige brug is 3m. Uitgangspunt dient een ranke brug te zijn die of familie wordt van de 



 2 

overige bruggen in het bos of er wordt gekozen voor een nieuw type brug, die een afzonderlijke 

vormgeving heeft van de overige bruggen.  

De overige nieuwe bruggen dienen uitgevoerd te worden in de bestaande stijl.   

Ook komt de identiteit van het park ter sprake. De commissie geeft aan het park meer als een 

verbindend element te zien met generieke paden (paden zonder indeling in fiets- en wandelstrook) 

waardoor het karakter van het park beter behouden blijft.  

De commissie ziet graag een uitwerking van de verschillende routes met de bruggen en adviseert ook 

de verlichting in de visie mee te nemen.  

 

 

 

Minckelersweg 20; bouw van een bedrijfsgebouw 

Fase: Omgevingsvergunning 

Planbespr.: ARK 2 –  tweede planbehandeling 

Bezoekers: hr. de Bouwer (Roosros Architecten), dhr. de Bie (indiener), hr. Sükür 

(stedenbouwkundige gemeente) 

 

De architect legt aangepaste tekeningen voor waar de opmerkingen van de commissie in zijn verwerkt. 

In verband met de gewenste transparantie aan de Minckelersweg is het transparante gedeelte aan de 

rechterzijde van de straatgevel verdubbeld en is de linkerhoek van de straatgevel ook voorzien van 

transparante delen die hier ook de hoek omgaan. Ook de geprofileerde gevelbeplating loopt voor een 

deel door over de noordgevel. In de linkerhoek aan de straatzijde komt ook het logo van het bedrijf.   

In de geveltekeningen is, links en rechts van het gebouw de opstand te zien van het achter gelegen 

hekwerk en de beplanting. Het ingangshekwerk, rechts van het gebouw, is een spijlen hekwerk van 

1.5m hoog en 3.5m breed, in de kleur van de gevelbeplating en heeft de helft van de hoogte van de 

vensteropeningen in de naastliggende gevel langs de Minckelersweg. Het hek draait open, achter de 

haag.     

De bemonstering van de gevelbeplating is aanwezig: geprofileerde beplating waarvan de breedte van 

de profielen in breedte wisselt. 

De commissie geeft een positief advies af. Graag zou zij nog een tekening van het hekwerk tegemoet 

zien.  

 

 

 

H. Pastoor van Arskerk en pastorie, (Rijksmonument)  

Transformatie tot 4 wooneenheden 

Fase: Omgevingsvergunning 

Planbespr.: ARK 2 – vijfde planbehandeling 

Bezoekers:    hr. Weening (indiener) 

 

Alle opmerkingen van de commissie van 12 november zijn in de voorliggende tekeningen verwerkt en 

de commissie heeft geen bezwaar. Zij adviseert akkoord te gaan met de aanvraag. 

 

 

 

Inventarisatie en Waardering van Wederopbouw architectuur in Haarlem;  

Fase: Presentatie concept rapport 

Planbespr.: ARK 3 -eerste planbehandeling 

Bezoekers:  hr. Broekhuizen (architectuurhistoricus), hr. Alefs (beleidsadviseur erfgoed) en  

mv. Temme (adviseur erfgoed) 

 

De afdeling Erfgoed heeft een inventarisatie gemaakt die inzicht geeft in de naoorlogse architectuur en 

stedenbouw in Haarlem. In het eerste deel staan wijkbeschrijvingen waarin de ruimtelijke context 

geschetst wordt van de naoorlogse gebouwen en ensembles. In het tweede deel wordt een longlist van 

70 objecten en complexen beschreven en gewaardeerd. Voor elf objecten wordt aanbevolen een 
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aanwijzingstraject als gemeentelijk monument te starten. Voor objecten met een positieve 

cultuurhistorische waarde wordt geadviseerd deze een Orde-2 status te geven. Voor een aantal wijken 

dat zich positief onderscheidt wordt aanbevolen deze nader te beschrijven en met behulp van een 

beschermende regeling op te nemen in een bestemmingsplan, dan wel toekomstig omgevingsplan.   

 

Aandachtspunten van de commissie: 

-welke status heeft deze inventarisatie? 

-voor een aantal genoemde objecten lopen al verschillende procedures zoals sloopvergunningen of 

vergunningen voor functiewijziging, verbouwing of uitbreiding. De commissie was graag eerder in het 

proces van deze inventarisatie op de hoogte gesteld. Als voorbeeld noemt zij het Elisabeth Gasthuis, 

de Quality Bakers en het belastingkantoor. De commissie roept de vraag op hoe er omgegaan moet 

worden met gebouwen of complexen in de inventarisatie waarvoor al een sloopvergunning is 

afgegeven/(gedeeltelijke) of sloop overwogen wordt, of die door reeds uitgevoerde 

restauraties/verbouwingen zijn aangetast. De commissie suggereert in die gevallen daar in de 

inventarisatie inzicht in te geven.  

-advies om de eventuele bescherming in het bestemmingsplan te borgen. 

-de commissie wijst op de objectmatige benadering van de inventarisatie, terwijl het bij Wederopbouw 

juist gaat om het samenspel van object, verkavelingstype, opzet en inrichting van de openbare ruimte. 

Het gaat volgens de commissie om de kracht van het ensemble: volume, beplanting, bestrating, water. 

De commissie adviseert om voorbeelden te geven van de verschillende verkavelingssoorten met 

plattegrond en historische foto’s en op die wijze zicht te krijgen op de oorspronkelijke kwaliteiten van 

de verkavelingstypen en openbare inrichtingen.  

-ook geeft de commissie aan dat uit de standaardbeschrijvingen de motivatie achter de waardenstelling 

lastig te achterhalen is.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schalkwijkerstraat 153 hoek J.J. Hamelinkstraat; bouw van 17 appartementen 

Fase: Vooroverleg 

Planbespr.: ARK 3 – tweede planbehandeling 

Bezoekers: hr. P. van Duyn (architect), S. Vriends (indiener), hr. S. van den Busken 

(stedenbouwkundige) 

 

De annotatie van stedenbouw geeft aan dat vanuit stedenbouwkundig opzicht vooral de hogere 

bouwhoogte en daarbij de hogere plint relevant zijn.  

De architect is aanwezig en licht de wijzigingen toe: 

-het voorheen terugspringende deel aan de voorgevel langs de Schalkwijkerstraat is uit het ontwerp 

gehaald waardoor de gevel  geen dieptesprongen meer heeft;  

-kozijnen in de rechter zijgevel zijn voorzien van een borstwering zodat er meer hiërarchie is gekomen 

tussen voor- en zijgevel; 

-voorgevelkozijnen in de plint zijn ingekort waarbij de metselwerkband ter hoogte van de 

scheidingsvloer is verbreed; 

-kleur terugliggende kozijnen en balkons nu wit en zwart in plaats van grijs; 

-gevelindeling aan de Hamelinkstraat is gewijzigd, waarbij de loggia’s boven elkaar liggen en een 

penthouse op de vierde verdieping terugligt van de gevel; 

-loggia’s gelijk om de hoek aan de Hamelinkstraat zijn komen te vervallen. De kozijnen liggen nu in 

de gevel. De nestkastjes in dit geveldeel zijn verwijderd; 
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-de drie woningen op begane grondniveau aan de voorzijde zijn voorzien van een splitlevel en grenzen 

aan de achterzijde aan bergingen die bereikbaar zijn vanaf het parkeerdek.  

-het parkeerdek wordt ingericht als een gemeenschappelijke tuin. De galerijen liggen aan deze  

binnenruimte. 

 

Materiaaltoepassing: bakstenen gevels waarbij de schachten van de trappenhuizen voorzien worden 

van een lichtere kleur metselwerk en op de galerijen wordt staand houtwerk toegepast.   

De linker zijgevel en de rechter zijgevel aan de Hamelinkstraat zijn uitgewerkt als wachtgevel.   

 

De commissie constateert dat het gebouw nog steeds haaks op de hoek van de Hamelinkstraat ligt.      

De dikte van het dakpakket van het parkeerdek is nog niet uitgerekend. De commissie vraagt rekening 

te houden met het niveau van de aangrenzende woningen.  

De loggia bij de woning op begane grondniveau aan de Hamelinkstraat is een aandachtspunt maar wel 

voorstelbaar. 

Aandachtspunt is het hekje bij de vluchtdeur aan de achtergevel. Het hekje wordt gezien als een 

vreemd element. De commissie adviseert de vluchtdeur in de zijgevel te plaatsen en het hekje te laten 

vervallen.  

Een aandachtspunt is voorts het luchtbehandelingssysteem voor de parkeergarage. In de plannen is de 

aanvoer nu gedacht via roosters in de zijgevel van de steeg. De afzuiging vindt plaats via de inrit van 

de parkeergarage. De inrit van de parkeergarage is nu voorzien van een hek. De commissie vraag te 

zoeken naar een andere oplossing voor de ventilatie, waardoor er mogelijkheden ontstaan om het hek 

in de inrit van de parkeergarage te vervangen door een dichte deur.  

Zoals aangegeven in het verslag van 21 mei 2019 stelt de commissie hoge eisen aan de 

detailuitwerking. Er worden nu standaarddetails gebruikt maar op een aantal punten mag de 

geveluitwerking meer aandacht krijgen, met name in de voorgevel en op begane grondniveau. Als 

voorbeeld geeft de commissie het doorzetten van het metselwerk op de hoek bij de inrit van de garage 

en de gesloten geveldelen in de loggia’s. De inrit van de garage met rolluik sowieso mee-ontwerpen. 

De getoonde gevels van 21 mei 2019 geven een stoerder beeld.  

Ook is nog niet duidelijk hoe de hekwerken in- of aan de gevel bevestigd zijn. En hoe wordt het 

ventilatiesysteem zichtbaar, graag aangeven op tekening. 

De commissie merkt nog op dat de hoogte van de begane grondverdieping zich meer mag tonen in de 

gevel, dus dat de metselwerkband tussen begane grond en eerste verdieping smaller kan en de puien 

hoger.  

Ook adviseert de commissie een beplantingsdeskundige voor het binnenterrein, zodat een deskundig 

ontworpen groenplan deel uit gaat maken van het totaalontwerp.    

 

Met inachtneming van de bovengenoemde opmerkingen ziet de commissie graag een definitieve 

tekening tegemoet. 

 

 

Bavodorp; toelichting op (de uitgangspunten voor)  plannen voor fase 6 en 7. 

Fase:  Vooroverleg (informeel) 

Planbespreking: ARK 3 - derde planbehandeling  

Bezoekers:  mv. Meijering (architect) en hr. Sükür (stedenbouwkundige), mw. Ten Zijthoff 

(project manager) 

 

Het betreft een informeel vooroverleg over de renovatie van fase 6 en 7 van Bavodorp. Fase 6 en 7 

zijn de laatste twee fases.  

Fase 6 betreft het ensemble Graaf Willemstraat met 51 woningen (types A en B), dat in het 

cultuurhistorisch onderzoek van cultuurhistorisch onderzoeks- en adviesbureau Steenhuis Meurs (d.d. 

oktober 2012) gewaardeerd wordt als ‘beeldondersteunend’.  

Fase 7 betreft het ensemble Emostraat met 60 woningen (type F) aan de Emostraat en de Damiatestraat 

en het zogenaamde ‘betaalhuisje’. Tevens zijn er opvallende, beeldbepalende hoekpanden. Dit 

ensemble wordt wel omschreven als het hart van Bavodorp en wordt cultuurhistorisch gewaardeerd als 

‘beeldbepalend’ in genoemd cultuurhistorisch onderzoek.  
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De doorkijkjes, de zichtlijnen tussen de blokken, bepalen mede de bijzondere stedenbouwkundige 

opzet van Bavodorp. 

In het voorliggende plan heeft de opdrachtgever aangegeven waar de volumevergrotingen gewenst 

zijn. Net als in de voorgaande fases is het gewenst een deel van de woningen te vergroten: 

-door middel van het recht optrekken van de achtergevel; 

-uitbouwen van de woning; 

-verbreden van de dakkapellen.  

 

Bij de renovatie worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

-behoud van de eenheid en het karakter van het tuindorp Bavodorp; 

-de cultuurhistorische verkenning van bureau Steenhuis Meurs uit 2012; 

-voortzetting van de eerder gekozen lijn uit de voorgaande fases voor wat betreft kleur, 

materiaalgebruik en detaillering. 

 

Uitgangspunten fase 6 en 7: 

-open hoeken en doorzichten behouden; 

-tuinmuren behouden en/of herstellen als oorspronkelijk; 

-verspringende rooilijnen en kleur op bestaand gestuukt metselwerk; 

-aansluiting nieuw op bestaand, geen verkleving; 

-kleinschalig karakter behouden. 

 

In fase 6 worden ook de poorten naar de tuinen en de hekken naar het achterpad gehandhaafd of 

hersteld. Op de zijgevels ter plaatse van de terugliggende blokjes wordt het pleisterwerk hersteld, 

wellicht in een minder contrasterende kleur (is nog in onderzoek). Deze verspringing in de rij is ook 

aan de achterzijde zichtbaar, hier worden de achtergevels uitgebouwd en voorzien van een opbouw. 

Hierdoor komt de achtergevel van de Graaf Willemstraat (even nummers) in één lijn te liggen. De 

eindwoning (nr. 52) krijgt, gezien het doorzicht geen uitbreiding aan de achterzijde.  

Bij de oneven nummers worden alle achtergevels uitgebouwd en voorzien van een opbouw, behalve 

de twee eindwoningen. Hier blijft de verspringing zowel in de voorgevelrooilijn als aan de achterzijde  

wel zichtbaar.  

 

Reactie commissie fase 6    

Misschien is het mogelijk de lage, witte hekjes, daar waar de voorgevel inspringt, te behouden en 

eenduidig te maken. Wellicht is een onderzoek naar de oorspronkelijke hekjes denkbaar. De kleur kan 

eventueel afgestemd worden op de kleur van het stucwerk of de kleur van de bestaande topgevels op 

de koppen van de rijen. Tevens wordt aandacht gevraagd voor de aansluiting van de invulling bij de 

inspringende achtergevels. Hoe wordt de sprong aangegeven?    

 

Ook bij het ensemble Emostraat (fase 7) worden doorzichten behouden en worden de alzijdige 

hoekpanden niet uitgebouwd.  

Bespreekpunt zijn de achteruitbouwen bij het rijtje woningen nrs. 10 t/m 24. De bewonerscommissie is 

voorstander van zoveel mogelijk uitgebouwde woningen. De opdrachtgever wil hiervan afwijken en 

stelt voor om alleen de vier middelste woningen uit te bouwen.   

 

Reactie commissie fase 7  

De commissie adviseert het rijtje woningen Emostraat  10 t/m 24 (blok 1 in de presentatie) in z’n 

geheel niet uit te bouwen. Het is van belang het ensemble te behouden, ook aan de achterzijde, omdat 

deze kant eveneens deel uitmaakt van de karakteristieken en de cultuurhistorische waarden van het 

tuindorp.  

 

Reactie Algemeen 

De commissie adviseert om de dakkappellen niet bij alle panden gelijk te trekken, omdat die vooral bij 

de hoekpanden  historisch anders behandeld werden.  

De commissie is voorstander van dezelfde architectuurtaal van de achteruitbouwen als bij de andere 

fasen, teneinde een zo eenduidig mogelijk beeld in de wijk te bewerkstelligen.  
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VERGADERING ADVIESCOMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT (ARK) 
DINSDAG 19 NOVEMBER 2019 

 

 

Locatie: Stadhuis, Antichambre 

 

Commissieleden: 

Ir. S. Gall,   

Ir. J. Gräber, 

Dr. ir. S. Stroux  

Drs. ing. M. van Winsen  

 

Mede aanwezig:  

Drs. W. Meekes, plaatsvervangend secretaris 

 

ARK   A g e n d a: 

 

 

 

12:30 uur: Welkomst-/ informatieborden bij de stadsentrees van Haarlem; 

Fase: Omgevingsvergunning 

Planbespr.: ARK 2 – vierde planbehandeling 

Bezoekers: hr. Karssen (ontwerper), hr. Van Splunteren (landschapsarchitect gemeente) 

 

 

De uitwerking van het welkomstbord, model L wordt voorgelegd. Dit welkomstbord is het eerste bord 

van de ‘familie’ dat is uitgewerkt. De model L-borden worden geplaatst langs de invalswegen bij de 

entree van de stad.    

 

Presentatie 

Model L bestaat uit een langwerpig bord met afgeronde hoeken met een hoogte van 4.50m. De borden 

zijn voorzien van een stalen omhulsel waarvan de kleur nog onbekend is, maar er wordt gedacht aan 

een matte kleur zand / warm grijs. Aan de bovenzijde van het komt een meer grijze rand met het  

verlichte gemeentelogo. Onder dit verlichte logo komt een LED scherm. Het welkomstbord wordt 

geplaatst op een ringvormig, betonnen plint (ong. 15cm breed), op maaiveld hoogte. Er zijn 

ventilatiegaten voorzien net boven het maaiveld. 

 

Locatie van de welkomstborden: 

-Fonteinlaan; 

-Amsterdamsevaart, bij de kruising met de Pr. Bernhardlaan; 

-Camera Obscuraweg, ter hoogte van het parkeerterrein van de IKEA; 

-Waarderweg; 

-Delftplein, hoek Rotondeweg; 

-Korte Verspronckweg, bij het spoorwegviaduct; 

-Schipholweg, bij de kruising met de Pr. Bernhardlaan.  

 

Een belangrijk onderdeel van  het plaatsen van de nieuw ontworpen, digitale informatieborden is de 

verwijdering van bestaande, door de nieuwe digitale borden overbodig geworden analoge 

informatieborden in de directe omgeving van het nieuwe digitale bord. De aanwezige 

stadsplattegronden kunnen eventueel worden opgenomen aan de achterzijde van het welkomstbord.  
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Overleg met de commissie  

De genoemde locaties aan de Korte Verspronckweg, de Fonteinlaan en bij de Camera Obscuraweg zijn 

nog discutabel. Bij de Korte Verspronckweg zijn al meerdere informatie-elementen aanwezig en er 

dient rekening gehouden te worden met het spoorwegviaduct. Wellicht is het mogelijk bij de Camera 

Obscuraweg een andere locatie te zoeken, zoals in de middenberm. Bij de Fonteinlaan dient rekening 

gehouden te worden met de monumentale Haarlemmerhout waarin het welkomstbord als 

lichtvervuiling wordt gezien. Wellicht is een locatie meer naar het zuiden een optie.  

 

Conclusie commissie  

De commissie heeft geen bezwaar tegen de uitwerking van het welkomstbord model L. Zij sluit zich 

aan bij de landschapsarchitect van de gemeente voor wat betreft de discutabele locaties.  

Concluderend gaat zij vooralsnog niet akkoord met de aanvraag tenzij de overtollige elementen en 

informatieborden op alle locaties worden opgeschoond. Zij verwacht dat deze taak binnen de 

gemeente wordt opgepakt. Tevens gaat de commissie ervanuit dat er geen commerciële uitingen op de 

borden worden geplaatst.  

  

De gemeente geeft nog aan dat in een later stadium de nieuwe HIOR-kaart zal worden voorgelegd en 

de details van de gekozen kleuren. Op deze HIOR-kaart worden de overige nieuwe digitale 

informatieborden (de modellen M, S en XS) toegevoegd. Aan de hand van deze kaart worden de 

hoeveelheid en de locaties in het centrum en buiten het centrum gelegen gebieden bepaald. 

De commissie werpt wederom de vraag op of de permanent lichtgevende informatieborden met  

wisselende en/of bewegende beelden wel passend zijn in gevoelige, historische omgevingen, met 

name de historische binnenstad. De commissie drukt haar zorg uit over het door de aanvragers 

uitgedragen optimisme dat het weren van commerciële uitingen op dergelijke borden ook in de 

toekomst vol gehouden zal worden. Ook de lichtgevendheid en de lichtintensiteit van dergelijke 

borden vereisen een goede afweging van de wenselijkheid, locatiebepaling en afmetingen van 

dergelijke objecten in historisch gevoelige omgevingen.  

 

 

 

14:00 uur: Slachthuisbuurt Zd blok VII – VIII;  

Fase: Vooroverleg stedenbouwkundig plan 

Planbespr: ARK 3 – achtste planbehandeling 

Bezoekers:   hr. Douwma, (architecte, hr. Van den Tillaart, (stedenbouwkundige), hr. Sükür, 

(stedenbouwkundige), hr. Meijer (opdrachtgever), J. van de Ploeg 

 

OMB 

Naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie van 12 november 2019 is er een memo 

opgesteld door de afd. OMB, ter beoordeling van de blokken VII en VIII: duiding welstandscriteria 

Slachthuisbuurt- Zuid. Met name de interpretatie van de gevelwand van het onderdeel Schipholweg 

riep vragen op en het onderdeel ‘binnenhoven’ diende ook nadere duiding. 

OMB geeft in de memo aan dat al bij de beoordeling van de eerste bouwblokken (III en IV) van een 

strikte indeling van naast elkaar geplaatste blokken met een eigen woningtype, ontsluiting en 

gevelindeling is afgestapt, en is het centrale kenmerk  om te komen tot één bouwblok met een geleding 

als belangrijkste toetsingsprincipe gebruikt. 

Ten einde te komen tot een samenhangende straatwand aan de noordkant van de Schipholweg, dient 

voor de beoordeling van de blokken VII en VIII aan te sluiten bij de beoordelingswijze van de reeds 

gerealiseerde of in aanbouw zijnde blokken aan deze kant van de Schipholweg.  

Blok VII neemt in de gevelwand aan de Schipholweg wat dat betreft een bijzondere positie in 

aangezien een onderdeel van dit blok een hoogteaccent vormt. In het gevelbeeld dient dit gelezen te 

worden als een toren naast het blok; dus niet als een toren op een blok.  

Voor wat betreft de binnenhoven van de blokken VII en VIII dient er aangesloten te worden op de 

beoordelingswijze die bij blok V is toegepast.  
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De commissie constateert hiermee dat van de visie uit 2011 (visie BDP Khandekar, Slachthuisbuurt – 

Zuid 2011) is afgestapt en neemt kennis van de aangepaste uitgangspunten.  

In de nieuwe presentatie zijn de opmerkingen van OMB verwerkt en heeft de landschapsarchitect een 

voorstel voor de vergroening van de binnenterreinen uitgewerkt.  

 

Presentatie 

De blokken VII  en VIII bestaan uit twee stedelijk symmetrisch ingevulde blokken en een toren met 

een eigen identiteit.  

Blok VII zelf bestaat uit een symmetrisch ingedeeld blok met gemetselde balkons op de tweede 

verdieping, aan weerzijden van de entree in het midden en bij de hoek. De gemetselde balkons op de 

hoek maken deel uit van de hoekverbijzondering. Het blok loopt om de hoek af naar vier en drie 

bouwlagen en heeft aan deze zijde geen balkons. De begane grond woningen aan de zijstraat zijn 

voorzien van een terugliggende gevel (als diepe neggen) om de overgang privé – openbaar te 

verzachten. De woon-werk woningen op de begane grond aan de voorzijde zijn voorzien van twee 

entrees. De bovenste verdieping van het blok ligt terug van de gevelwand en is voorzien van 

dakterrassen.  

Aan de achterzijde is het blokdeel dat aansluit op de toren voorzien van lamellen en het buitenste 

blokdeel heeft gemetselde kaders zoals in de voorgevel.  

De toren heeft een eigen identiteit met ‘open’ balkons aan de twee zijkanten, ter weerszijde van de 

centrale entree, die op zijn beurt is voorzien van een luifel.   

Blok VIII heeft ook op de tweede verdieping en langs de rechter zijde gemetselde balkons met daar 

boven ‘open’ balkons die in de gevelwand verspringen. De woningen aan de linkerzijde van dit blok 

hebben de balkons aan de zijgevel. Wellicht krijgen de galerijen ook een groene invulling. 

De woon-werk woningen op de begane grond aan de voorzijde zijn voorzien van twee entrees waarvan 

de entree naar de woning terugligt. Op de linkerhoek komt een, twee verdiepingen hoge, open 

entreepartij. In het midden, aan de achterzijde van het blok komt de liftpartij, in de gevel voorzien van 

een metselwerk ‘scherm’.  

 

De grondgebonden woningen (aan de andere zijde van de binnenterreinen) zijn voorzien van een terras 

(balkon) met een plantenbakvoorziening als beëindiging. Beide binnenterreinen worden voorzien van 

één grote boom bij de entree van het binnengebied en twee tot drie kleinere bomen in stroken tussen 

de parkeervakken. De woningen zijn aan de straatzijde voorzien van gemetselde bankjes bekleed met 

hout.   

Tevens worden er groene klimop-planten geplaatst tegen de houten gevels van de bergingen aan de 

zuidkant. 

De opmerkingen zoals die ten behoeve van de voorgaande planbehandeling waren geplaatst door 

OMB in het presentatiedocument zijn alle opgelost in het nieuwe ontwerp.  

 

 

 

Commissie  

De commissie accepteert de koerswijziging zoals die nu is omschreven door OMB, maar betreurt de 

daarmee samenhangende afname van diversiteit langs de Schipholweg.  

De commissie heeft geen bezwaar tegen de massa en de gekozen typologie, aandachtspunten zijn de 

architectonische aanhechting van het kader van blok VII op de toren. Hierdoor gaat de beoogde eigen 

identiteit van de toren verloren. Doordat het kader van het blok geen beëindiging heeft is de 

zelfstandigheid van de toren niet waarneembaar. Concluderend is de lage gevel van blok VII nog 

inconsistent.  

De commissie sluit zich van harte aan bij de uitwerking van de groene binnenterreinen. Zij ziet graag 

nog wel een verlichtingsplan waarin opgenomen de galerijen, het parkeerdek en het binnenterrein.  
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16:00 uur: Minckelersweg 20; bouw van een bedrijfsgebouw 

Fase: Omgevingsvergunning 

Planbespr.: ARK 2 –  eerste planbehandeling 

Bezoekers: hr. Van Straten (Roosros Architecten), mv. van Hee - de Bie (indiener), hr. de 

Brouwer (bouwbegeleider), hr. Sükür (stedenbouwkundige gemeente) 

 

De aanvraag omgevingsvergunning betreft de bouw van een bedrijfsgebouw aan de Minckelersweg op 

het bedrijventerrein Waarderpolder.  

 

Annotatie stedenbouw 

De Minckelersweg wordt gezien als een belangrijke route door de Waarderpolder die zorgt voor de 

aansluiting naar het buitengebied en de Oostpoort. De weg maakt onderdeel uit van een ‘langzaam’ 

verkeersroute langs het Spaarne via de Industriebrug.  

Criteria Nota Ruimtelijke Kwaliteit:  

-zichtrelaties van-en-naar openbare ruimten zijn van belang; 

-verschijningsvorm van de openbare ruimte vergt bijzondere aandacht; 

-representatieve gedeelte van de bebouwing dient naar de belangrijkste openbare ruimte georiënteerd 

te zijn. 

-overgang openbaar – privé is helder; 

-het hekwerk dient mee ontworpen te worden. 

 

Het gebouw ligt op de voorgevelrooilijn en rechts van het volume komt een weg op eigen terrein die 

achter het gebouw langs loopt en via de westgevel weer op de Minckelersweg uitkomt. Langs deze 

weg (in-/uitrit) worden parkeerplaatsen voorgesteld. De fietsenstalling bevindt zich ook op eigen 

terrein.   

In het voorgestelde ontwerp is de entree met het kantoor gelegen in de zijgevel, georiënteerd naar het 

zuiden. De gevel aan de Minckelersweg (westgevel) is vooralsnog een grotendeels gesloten gevel. De 

andere zijgevel (zuidgevel) is ontworpen als achtergevel.  

 

Advies Stedenbouw 

Conform de annotatie van Stedenbouw voldoet het ontwerp hiermee niet aan de bovengenoemde 

ruimtelijke criteria. Stedenbouw adviseert het gebouw naar de Minckelersweg te oriënteren door een 

betere binnen-buitenrelatie aan de westgevel te creëren. De uitwerking van de noord- en zuidgevel, die 

zichtbaar zijn vanaf de openbare weg vergen extra aandacht. 

 

Presentatie 

Het gebouw bestaat uit twee bouwlagen en is aan de oostgevel voorzien van een derde bouwlaag. Het 

volume is aan de oostgevel voorzien van een inham, hier bevindt zich het entreegebied en de entree 

zelf. Het eerste deel van de rechter zijgevel, op begane grond niveau is iets afgeschuind. 

 

 

 

Uitwerking gevels. 

De straatgevel (west) is in het midden voorzien van een aantal verticale gevelopeningen en de hoek 

naar de rechterzijgevel is open. De tweede bouwlaag is geheel gesloten, de derde bouwlaag heeft een 

ritme van open en gesloten verticalen.  

Het eerste deel van de rechter zijgevel is open met daarboven een inspringend kader met een open 

invulling. Links van het kader komt de bedrijfsnaam. De entreepartij in deze gevel is geheel open, en 

het rechter deel aan deze gevel is met name gesloten met alleen boven een raamstrook. 

De gevel aan de achterzijde (oost) is met name gesloten, de meeste gevelopeningen bevinden zich in 

het hoge deel.  

De zijgevel aan de linkerzijde (noord) is gesloten.  

Toe te passen materialen: de gevels (zuid en west) worden voorzien van een geprofileerde beplating, 

ruw gezaagd. De overige gevels bestaan uit sandwich beplating. De gevelkozijnen zijn voorzien van 
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een aluminium profiel. Rond het terrein (nog niet op tekening aangegeven) komt een metalen Heras 

hekwerk.   

 

Naar aanleiding van de opmerkingen van Stedenbouw ligt er een alternatief van de west- en 

noordgevel voor. De raampartij aan de zuidkant van de west (straat-) gevel is uitgebreid (van 6 naar 10 

kozijnen) en aan de linkerkant van deze straatgevel is een open hoek naar de linker zijgevel gecreëerd. 

Boven deze gevelopeningen wordt op de tweede bouwlaag de bedrijfsnaam geplaatst. Verder wordt de 

geprofileerde beplating van de straatgevel meer doorgezet.  

 

Commissie 

De commissie spreekt haar waardering uit voor het totaalbeeld en de aanpassingen die gedaan zijn 

naar aanleiding van het advies van Stedenbouw. Zij is echter nog niet overtuigd. De gevel aan de 

Minckelersweg dient een meer representatieve uitstraling te krijgen, de nu getoonde geringe openheid 

voldoet hier niet aan. Ook de relatie binnen- buiten, die van belang is bij een straat- cq voorgevel is 

nog niet helemaal duidelijk. Tevens is zij nog niet overtuigd van de strakke detaillering (met name bij 

de gevelopeningen), aangezien een hoogwaardig industriële uitwerking wordt beoogd.  

Concluderend wil de commissie de aanvraag aanhouden. Zij ziet graag een aangepast ontwerp 

(geveltekeningen) tegemoet waarbij zij als suggestie meegeeft de koers van het alternatief door te 

zetten. Tevens vraagt zij om een duidelijk inrichtingsplan met de locatie van de fietsenstalling en het 

hekwerk.      
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VERGADERING ADVIESCOMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT (ARK) 
DINSDAG 12 NOVEMBER 2019 

 

Locatie: Stadhuis, Antichambre 

Commissieleden: 

Ir. J. Gräber,  

Ir. S. Gall 

Dr. ir. S. Stroux  

Drs. ing. M. van Winsen, dagvoorzitter  

 

Mede aanwezig:  

Drs. W. Meekes, plv. secretaris 

 

ARK   A g e n d a: 

 

10:15 uur Agenda-overleg  

 

 

10:45 uur Vooroverleg 

11:00 uur Stephensonstraat 38-46; Concept Stedenbouwkundig Plan  

Fase: Vooroverleg stedenbouwkundig plan 

Planbespr.: ARK 3 – tweede planbehandeling 

Bezoekers: hr. J. Hoving (Architect van Rijnboutt), hr. P. Bruinhard (Hoorne vastgoed), hr. A. 

van der Stelt (stedenbouwkundige gemeente) en mw. S. Buisman (procesmanager) 

 

Het ontwikkelgebied Stephensonstraat 38-46 grenst aan de zuidzijde aan en nieuw aan te leggen plein 

dat aansluit op het Remiseplantsoen. De nieuwbouw gaat hier de hoek om, om aan te sluiten op de 

nieuwbouw van De Remise. De bebouwing aan de Stephensonstraat bestaat uit vier bouwlagen met 

een hoger hoekaccent en langs het aan te leggen plein loopt de hoogte af van vier naar twee 

bouwlagen. De lage bebouwing, die qua hoogte aansluit op De Remise krijgt hier een onderdoorgang 

naar de Haltestraat.     

De annotatie stedenbouw geeft aan dat het plan is aangepast binnen de spelregelkaart opgesteld in het 

SPvE. Het tussenstraatje is komen te vervallen waardoor de plot groter is geworden dat resulteert in 

een aangepaste woningmaat. Er zijn meer entrees aan de Stephensonstraat gekomen om de 

levendigheid te verhogen. De architect is nu aanwezig om de visie en de geleding, aan de hand van 

volumestudies te bespreken. Hierin zijn de eerdere opmerkingen van de commissie meegenomen.  

Presentatie 

Het is de bedoeling dat de Stephensonstraat wordt voorzien van een gracht en een levendig, stedelijk 

karakter krijgt. De formele voorgevel van de nieuwbouw dient aan te sluiten op het grachtenprofiel 

van de Stephensonstraat, maar het gebouw oriënteert zich ook naar de achtergelegen Haltestraat. De 

Haltestraat vormt de ontsluiting van de twee recent gerealiseerde woonstraatjes die haaks op de 

Haltestraat liggen en onderdeel uitmaken van het nieuwbouwplan De Remise. Visie: 

-de bebouwing wordt in maat en schaal aangepast op de omgeving; 

-de architectuur sluit aan op de baksteen architectuur van de woningen erachter; 

-door gevarieerde hoogtes ontstaat een levendig profiel aan de Stephensonstraat; 

-in verband met de te realiseren gracht overheerst de verticaliteit in de gevelwand. 

 

De nieuwbouw vormt nu aan de Stephensonstraat één grote wand met twee teruggelegen entrees die 

ook als doorzicht fungeren. De plint is bestemd voor commerciële functies. Het totaal volume bestaat 

uit een linker deel van vier bouwlagen, een middelste deel met verspringingen in de gevel en een terug 

gelegen vierde bouwlaag. Het hoekaccent bestaat uit vijf bouwlagen waarvan een deel is teruggelegd. 

Om de hoek loopt het volume af van vijf, naar vier en drie bouwlagen. Met de geleding wil de 

architect inspelen op het toekomstige karakter van de gracht die wordt gerealiseerd, zonder terug te 

grijpen op een indeling in afzonderlijke panden. De gewenste vorm van geleding wordt gepresenteerd 
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door te verwijzen naar o.a. de architectuur van de architect Van Loghem in Haarlem (ca 1920), waar 

plastiek geleding aanbrengt, maar het project als één ontwerp herkenbaar blijft. Op die wijze moet het 

project uit drie herkenbare eenheden gaan bestaan. Door middel van de geleding moeten ook de 

entrees goed zichtbaar worden. Op de hoek met het plein wordt horeca voorzien naast een entreehal 

met doorzicht naar achteren. Aan de achterzijde worden de verdiepingen voorzien van een afgesloten 

leefgalerij waar ook de ontsluiting van de woningen plaats vindt.       

In de plint, over de hele lengte van de kavel geven luifels de belangrijke plekken aan. 

Via de noordzijde wordt het binnengebied behorend bij de Haltestraat ontsloten. Het binnengebied is 

bestemd voor parkeren, maar niet voor de bewoners.  

 

Reactie commissie  

De visie wordt door de commissie ondersteund, belangrijk aandachtspunt is de geleding. 

Op zich is de geleding in diepte denkbaar, al wordt het linker deel van het totaalvolume als een andere 

architectonische eenheid gezien. Hierdoor valt het blok nu uit elkaar in meerdere eenheden. Dit 

volume dient meer gekoppeld te worden aan het geheel. Ook het hoekaccent verdient meer aandacht.  

Er worden nu ontwerpmiddelen toegepast die elkaar niet ondersteunen en daarbij mag de korrel groter. 

In de opgave mag meer gezocht worden naar de geleding met plastiek en andere architectonische 

middelen die antwoord geven op het grachtenprofiel. Meer geleding in de plint, hier is de korrel te 

klein. De geleding dient kloppend te zijn met de architectuur passend op de locatie en de kop van het 

blok dient afgestemd te zijn op de  functie (horeca).  

De commissie merkt op dat de referentie aan de architectuur van Van Loghem alleen gerechtvaardigd 

is als ook al in deze fase wordt onderkend dat de verschillende schaalniveaus van architectuur in sterke 

samenhang met elkaar moeten worden ontworpen, om een kwaliteitsniveau te bereiken dat een 

referentie aan dergelijk hoogstaande architectuur rechtvaardigt. Enkele elementen uit dergelijke 

architectuur inzetten, zonder oog voor de kracht van het totaalontwerp van de referentie leidt vaak tot 

teleurstellende resultaten.  

Ander aandachtspunt is de overgang aan de achterzijde; aansluiting op het openbaar parkeren (semi 

openbaar gebied) van de woningen aan de Haltestraat.  

De commissie vraagt om de inzet van meer bomen aan de achterzijde om de privacy van de bewoners 

aan de Haltestraat beter te waarborgen en de straat meer kwaliteit te geven.  

 

 

11:30 uur    Vooroverleg 

11:45 uur    A. Hofmanweg 2; gas-affakkelinstallatie 

Fase: Omgevingsvergunning 

Planbespreking: ARK 2 – eerste planbehandeling 

Bezoekers: hr. De Wit (indiener), hr. Sukuz (stedenbouwkundige gemeente),  

 

De indiener is aanwezig en licht het plan toe, het betreft het plaatsen van een gasfakkelinstallatie nabij 

de stortplaats Schoteroog. De huidige groengasinstallatie (met gasfakkel) wordt verwijderd en daarom 

is het noodzakelijk dat er een nieuwe gasfakkelinstallatie geplaatst te worden. Deze wordt geplaatst op 

een plek waar in het verleden ook een fakkel heeft gestaan, in het verlengde van het bestaande 

onderhoud pad. De fakkel installatie wordt geplaatst op stelconplaten en wordt omringd door een 

spijlen (Heras) hekwerk met een loopdeur. Er wordt aangegeven dat er flora en fauna onderzoek is 

gedaan. 

In verband met deze onverwachte situatie wordt de commissie gevraagd of er buiten het bestemmings- 

plan om en in de hoek van het recreatiegebied Penningsveer (structuurvisie Groen en Bereikbaar) een 

nieuwe installatie geplaatst kan worden.  

De commissie adviseert de contour van de fakkelinstallatie haaks op de as te leggen van het onderhoud 

pad of anders in het verlengde te leggen van de bestaande bebouwing tussen de 

Waterzuiveringsinstallatie en het onderhoud pad.. Tevens dient er aandacht te zijn voor de te 

verwachten resthoeken, en adviseert de commissie het hekwerk te voorzien van een donkere, 

terughoudende kleur.    
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12:15 uur: Spijkerboorpad/ Aziëweg; bouw van 2 woontorens  

Fase: Omgevingsvergunning 

Planbespreking: ARK 2 – vierde planbehandeling 

Bezoekers: hr. Van Splunter (gemeentelijk landschapsarchitect) 

 

Het ontwerp van het element ten behoeve van de ontluchting en de vluchtroute is aangepast: op een 

betonnen plint (rond) wordt nu een rond stalen lamellenrooster geplaatst, afgedekt door een rond, 

stalen vluchtluik. Alles in de kleur van de torens. Het element is circa 60 – 70cm hoog. 

De commissie kan onder voorbehoud een positief advies afgeven, zij wil graag de uitgewerkte details 

van de architect zien.     

__________________________________________________________________________________ 

 

 

12:30 uur: Vooroverleg 

12:45 uur: Slachthuisbuurt Zd blok VII – VIII;  

Fase: Vooroverleg stedenbouwkundig plan 

Planbespreking: ARK 3 – zevende planbehandeling 

Bezoekers:   hr. Abdul en hr. Douwma, (architecten), hr. Van den Tillaart, (stedenbouwkundige), 

hr. Sukuz, (stedenbouwkundige), hr. Meijer, opdrachtgever, J. van de Ploeg.  

 

De commissie heeft van OMB een nieuwe presentatie voor de blokken VII en VIII ontvangen waarin 

de opmerkingen van OMB zijn aangegeven (ballonnetjes).  

 

Reactie commissie op de nieuwe presentatie 

Van belang is dat de commissie zich zorgen maakt over de gewijzigde koers van OMB. In de 

uitwerking van de gevels blijkt dat de voorliggende blokken qua geleding (driedeling) afwijken van de 

blokken III t/m V, de reeds bestaande blokken langs de Schipholweg. Omdat de gevelwanden anders 

zijn opgedeeld zijn ze uniek en de commissie vraagt zich af of dit de bedoeling is. In de besproken 

visie van OMB (Visie Slachthuisbuurt Zuidstrook) wordt gesproken over een ‘stadsmuur’ waarbij de 

volumes een driedeling hebben. In de voorliggende ontwerpen is de driedeling onduidelijk. De 

commissie constateert dat er teveel symmetrie in de gevels aanwezig is waardoor de coherentie van de 

blokken langs de noordelijke kant van de Schipholweg verdwijnt. Ook het recht afsluiten van de 

blokken wordt als een ingrijpende trendbreuk gezien. De vraag is nu welke hoofdprincipes te hanteren.         

   

Uitleg OMB 

OMB geeft aan dat blok VII als een eigenaardig volume wordt gezien waarbij het hoge hoekaccent in 

het verlengde van de Europaweg ligt. Het is de bedoeling dat de vormgeving van het volume een link 

legt met de vormgeving van blok IV. Blok VIII is een volume met hoge gevelwanden als ‘steunen’ 

met daar tussen in twee volumes die wat lager zijn. Bij dit blok wordt de hoge hoek naar de ventweg 

meegenomen.  

OMB geeft aan dat in het verlengde van de reeds gerealiseerde blokken een ontwikkeling heeft plaats 

gevonden naar een opdeling in losse blokken. Op basis daarvan is bij de blokken VII en VIII de 

voorliggende gevelgeleding toegepast.  

 

Conclusie commissie  

In plaats van een driedeling is nu gekozen voor een ambivalente oplossing terwijl juist de driedeling 

in bouwhoogte een belangrijkste essentie was van de visie.    

De commissie neemt kennis van deze nieuwe strategie en ziet graag een aangepaste visie 

Slachthuisbuurt Zuidstrook met betrekking tot de blokken VII en VIII tegemoet van de afdeling OMB.  

De commissie geeft aan dat zij de gemaakte opmerkingen van OMB (ballonnetjes) in de presentatie 

onderschrijft. Zij graag ook een nieuwe presentatie waarin de opmerkingen van OMB verwerkt zijn 

tegemoet. 

Voor wat betreft de uitwerking van het binnenterrein geeft de commissie aan dat deze aangepast dient 

te worden en dan gaat het met name over de bruikbaarheid en het plaatsen van ‘groen’ zodat er een 

aangename binnenruimte ontstaat.  
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(Advies aan OMB. De commissie zou in het vervolg graag zien dat essentiële stedenbouwkundige 

manco’s in plannen als deze eerst worden besproken en tot een oplossing worden gebracht tussen de 

aanvrager en de afdeling OMB, alvorens het plan op de agenda van de ARK komt te staan.) 

 

 

14:15 uur: Vooroverleg 

14:30 uur: Herbestemming Pastoor van Arskerk;  

Fase: Omgevingsvergunning 

Planbespreking: ARK 2 – zesde planbehandeling 

Bezoekers: mv. de Bruijn (architect), hr. Wening (aanvrager), mv. Temme 

(architectuurhistoricus gemeente) 

 

De architect geeft een toelichting op de wijzigingen.  

-De dakkapellen als ‘periscopen’ worden in het nu voorgestelde ontwerp bekleed met bitumen in 

plaats van met zink, waardoor het ontwerp meer tegemoetkomt aan de wens van de commissie om de 

dakkapellen niet als afzonderlijke elementen op het dak te beschouwen, maar eerder als uit het 

bestaande dakvlak uitgesneden en omhoog geklapte ‘dakflappen’, waardoor de kapellen dichter 

aansluiten bij de architectonische principes van de oorspronkelijke architectuur. Hiervan worden 

voorbeelddetails getoond. De architect wijst op de problematische detaillering, waarbij de aansluiting 

van de bitumen op de wangen mogelijk niet overtuigend strak te krijgen is en het oorspronkelijke 

beeld van het dak geweld wordt aangedaan.  

De commissie stuurt niettemin aan op een afwerking van de dakkapellen met bitumen. Mocht in de 

uitwerking of uitvoering blijken dat dit qua detaillering onacceptabele situaties oplevert in relatie tot 

de waarden van het monument, is een overleg over nieuwe oplossingen met de ARK aan de orde.  

-Lataster-glaskunstwerk: de ramen worden hersteld en geplaatst als achterzetraam achter een nieuwe 

kozijnstrook. De ritmiek van het kunstwerk wordt in dit nieuwe kozijn opgenomen. De panelen die 

niet gerestaureerd kunnen worden (aan beide zijkanten) komen te vervallen. De architect en de 

opdrachtgevers hebben de Nederlandse specialist op het gebied van glas-appliqué ramen ingeschakeld 

om te adviseren over de restauratie van de Lataster-ramen. Deze kwam tot de conclusie dat twee 

ramen niet meer te restaureren waren.  

De commissie heeft geen bezwaar, zij geeft als advies mee het historische glaswerk zo dicht mogelijk 

op het nieuwe glas te plaatsen.   

-De details van de dakramen in het dak van de pastorie worden voorgelegd. Historische 

bouwtekeningen tonen aan dat ook de originele dakramen boven het dakvlak uitstaken. De commissie 

trekt haar bezwaar tegen de voorgestelde opgetilde dakramen dus in. Alle dakramen worden nu vlak.  

-Carboonstenen achterwand: de bekleding met cortenstaal in de dagkanten van de nieuwe 

gevelopeningen wordt nu vervangen door carboonsteen. Dit om tegemoet te komen aan de wens de 

wand visueel door te laten lopen achter de nieuwe ingrepen. De cortenstalen kasten voor de penanten 

tussen de gevelopeningen blijven gehandhaafd.  

De commissie heeft geen bezwaar. 

-Achtergevel pastorie. De houten pui wordt aangehouden en voorzien van geïsoleerde beglazing.  

De borstwering wordt ook vervangen door glas.  

-Het tussenlid wordt ingekort en plat afgedekt. Een deel van het tussenlid wordt verwijderd en 

opnieuw opgebouwd. Er komt een nieuwe pui die hedendaags wordt vormgegeven. De glazen pui 

wordt geïsoleerd. 

De commissie heeft geen bezwaar maar adviseert het tussenlid terughoudend vorm te geven.  

 

 

 

 

 

 

15:00 uur: Vooroverleg 

15:15 uur: Dolhuys; fase 2  

Fase: Omgevingsvergunning 
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Planbespreking: ARK 2 – zesde planbehandeling 

Bezoekers: hr. Rijsdijk (procesmanager), mv. Temme (architectuurhistoricus). 

 

Mw. Temme is aanwezig om het plan toe te lichten en geeft aan dat de sloopvergunning voor het 

verwijderen van de bouwdelen naast en achter kapel reeds is verleend. In verband met de voortgang in 

het proces betreurt de commissie het dat zij de slooptekeningen niet heeft gezien, hoewel hier wel 

meerdere keren om is gevraagd. Het ontbreken van slooptekeningen bij een rijksmonument vertraagt 

het afgeven van een correct advies, maar ook procedureel is het niet correct. Ook is de wijze waarop 

nieuwe delen aansluiten op historische delen van het gebouw nu lastig te beoordelen omdat bepaalde 

details daarvan ontbreken.. 

 

De aanpassingen worden toegelicht. De commissie constateert dat in de nieuwbouw die aansluit op het 

monument twee belangrijke aanpassingen zijn gedaan. De beoogde, ranke latten die deel uitmaken van 

de coulissen worden nu op een onbewerkte, grove manier toegepast en de stalen kozijnen worden 

gewijzigd in hout. De commissie constateert dat hierdoor de uitstraling wijzigt en dat de hiervoor 

benodigde, nieuwe details niet zijn uitgewerkt.  

Tevens wordt opgemerkt dat de houten delen van het plafond blijven behouden en dat de wanden 

worden voorzien van stucwerk. Het hekwerk (toegangspoort) aan de voorgevel wordt door de 

commissie niet passend gevonden bij het monument, de uitstraling heeft onvoldoende kwaliteit.   

 

De commissie gaat node akkoord echter het voorliggende plan is niet conform de afspraak met de 

commissie uitgewerkt. Zij wijst hierbij op de volgende aandachtspunten: 

-uitstraling hekwerk voorgevel; 

-toepassen van ranke latten in de coulissen; 

-details van de kozijnen; 

-details van de aansluiting nieuw op oud. 
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VERGADERING ADVIESCOMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT (ARK) 
DINSDAG 29 OKTOBER 2019 

 

Locatie: Stadhuis, Antichambre 

 

Commissieleden: 

Drs. A. Lengkeek,vz. 

Ir. S. Gall  

Ir. J. Gräber 

Dr. S. Stroux 

Drs. ing. M. van Winsen 

 

Mede aanwezig:  

Drs. W. Meekes, plaatsvervangend secretaris 

 

ARK   A g e n d a: 

 

14:30 uur H. Pastoor van Arskerk en pastorie, (Rijksmonument)  

Transformatie tot 4 wooneenheden 

Fase: Omgevingsvergunning 

Planbespreking: ARK 2 – vijfde planbehandeling. Eerder besproken op 12-03-2019, 09-04-2019, 

07-05-2019 en 21-05-2019.  

 

Mede aanwezig: Mw. Temme, architectuurhistoricus 

 

Presentatie 

Mw. Temme is aanwezig om het uitgewerkte ontwerp naar aanleiding van de opmerkingen van de 

ARK toe te lichten. Er wordt gesproken over de uitwerking van de aanpassingen in het lessenaarsdak 

van de vm. kerk, de dakramen in de kap van de pastorie, de uitwerking van de achtermuur en het glas-

in-lood-werk. De dakkapellen worden uitgevoerd in gepatineerd, donker zinkwerk met felsnaden. De 

dakramen van de pastorie worden op het dakvlak gelegd. Er wordt aangegeven dat het lijmwerk van 

het glas-in-lood kunstwerk inferieur is en zal worden hersteld in zoverre dat het kunstwerk behouden 

kan blijven. Tevens wordt het kunstwerk naar binnen geplaatst, achter het glas.  

 

Reactie Commissie   

De commissie is niet overtuigd van en/of akkoord met de uitwerking van een aantal belangrijke 

onderdelen die in de eerdere advisering expliciet zijn aangegeven. Het betreft hier een Rijksmonument 

waar weliswaar nieuw programma in komt, maar waarvoor zeker in de uitwerking en materiaalkeuze 

respect voor het bestaande het vertrekpunt is.  

 

Dakkapellen kerk: de materiaalkeuze en de uitwerking van de dakkapellen wordt niet passend bij het 

monument geacht. In eerdere advisering is aangegeven voor de materiaalkeuze van de dakkappelen te 

kiezen voor hetzelfde materiaal als het dakvlak: bitumen, zodat de eenheid van het dakvlak ondanks de 

ingreep ervaarbaar blijft.  

Glas-in-lood-kunstwerk: de commissie is niet van overtuigd over de voorgestelde oplossing waarin het 

kunstwerk wordt verplaatst en deels vervalt. Het kunstwerk wordt als een essentieel onderdeel van de 

kerk gezien en vraagt een oplossing van restauratie en behoud.  

Dakramen pastorie: vanuit het karakter van het ensemble is de eenheid van het dakvlak ook hier 

aangemerkt als belangrijk. Er dienen vlakke dakramen toegepast te worden die zoveel mogelijk in het 

dakvlak worden geplaatst. De commissie is niet overtuigd van de getoonde standaardoplossingen en 

wil graag de juiste details voor de specifieke toepassing in het dakvlak zien.  

De carbonsteenmuur, achtergevel kerk: Bij het inzagen van de muur en het toevoegen aan de 

buitenzijde van een extra element is het ervaren van de eenheid van het doorlopende vlak aangemerkt 

als leidend. Door het omzetten van het cortenstaal bij de gevelopeningen wordt de doorlopende muur 

aangetast. 
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Achtergevel pastorie: Uit de tekeningen blijkt dat de hele pui wordt vervangen met aluminium 

kozijnen. De commissie is niet akkoord met deze wijziging van materiaal en daarmee aanzicht. 

Tussenlid: Uit de tekeningen blijkt dat het tussenlid wordt verwijderd en opnieuw opgebouwd in een 

afwijkende vormentaal. Hoewel dit eerder is gepresenteerd is het niet door de commissie benoemd. 

Toch wil de commissie aanduiden dat de aansluiting van het nieuwe tussenlid op het monument om 

een andere uitwerking vraagt.  

 

Advies 

De commissie kan op de voorgelegde uitwerkingen geen akkoord geven, en houdt de aanvraag 

omgevingsvergunning aan tot de architect de gevraagde nadere uitwerkingen en aanpassingen in het 

ontwerp voorlegt.  
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VERSLAG VERGADERING ADVIESCOMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT VAN 8 

OKTOBER 2019 

Locatie: Stadhuis, Antichambre 

 

Commissieleden: 

Drs. A. Lengkeek. 

Ir. S. Gall  

Ir. J. Gräber 

Dr. Ir. S. Stroux 

Drs. ing. M. van Winsen 

 

Mede aanwezig: 

Ir D. Alferink, plaatsvervangend secretaris 

Ir. M. Temme, adviseur erfgoed restauratie en bouwhistorie, gemeente Haarlem 

 

 

 

Spijkerboorpad/Aziëweg, bouw van 2 woontorens  

Betreft:  Omgevingsvergunning 

Aanwezig: mw. Sejkorova architect, hr. van Dop ontwikkelaar, hr. Van Splunter gemeentelijk 

landschapsarchitect, mw. Kippersluis procesmanager. 

Planbespr: ARK 2 - Derde planbespreking, 

Eerder besproken op 21 mei 2019 (ARK 2) en 19 juni 2018 (ARK 3) 

Presentatie 

De architect geeft een toelichting op de aanpassingen in het ontwerp: 

- De balkons van de studio’s op de begane grond zijn vervangen voor loggia’s. Er komt per 

toren één studio te vervallen. De draagconstructie van de balkons erboven blijft gelijk, het 

openbaar gebied loopt onder de balkons door tot de gevel van het gebouw. 

- De hoge ramen van de studio’s op de begane grond krijgen een doorvalbeveiliging om privé 

gebruik van het openbaar gebied rondom de woningen te voorkomen. 

- De inrit van de garage is verder uitgewerkt, langs het gazon komt een stalen hekwerk.  

- De vluchtroute en ontluchting van de parkeergarage zijn nu gecombineerd tot een plat element 

van ca. 70 cm hoog met aan de boven- en voorkant een vluchtluik en aan de zijkanten 

ventilatieroosters ten behoeve van de ontluchting van de garage. De roosters en het luik zijn 

van staal. Het element wordt nu vlak gepresenteerd maar zal nog een hellingshoek krijgen ivm 

afschot. Het wordt gecamoufleerd door beplanting. De positie van het element komt voort uit 

de locatie van de garage eronder. 

 

Reactie commissie  

De commissie neemt met instemming kennis van de laatste aanpassing aan de torens.  

Ze is blij met de voorgestelde integratie van ontluchting en vluchtroute tot een element met een 

bescheiden formaat, dat onderzocht is op technische haalbaarheid. Maar ze is van mening dat het 

element wat betreft vorm en positie onvoldoende reageert op het zorgvuldig ontworpen landschap, 

daardoor doet het afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit ervan. De commissie kan zich vinden in de 

locatie en hoogte van het element, maar is van mening dat deze zich wat vorm en positie 

ondergeschikt dient te voegen in het landschap. Het camoufleren met beplanting en het licht aanpassen 

van het parkontwerp alleen is niet voldoende.  

 

Advies commissie 

De commissie adviseert positief over de aanvraag omgevingsvergunning, onder voorwaarde dat 

binnen een maand een definitief ontwerp van het element ten behoeve van de ontluchting en 

vluchtroute wordt voorgelegd, dat is meegenomen in de vormentaal van het landschapsontwerp en 

zich daarin qua vorm en positie voldoende ondergeschikt en inpassend voegt. Het element kan qua 

vorm en materiaal aansluiten op de familie van de twee gebouwen.  
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Koninginneweg 106, bouw van een villa 

Betreft:  Omgevingsvergunning 

Aanwezig: hr. Homan, architect, mw. Van Enk stedenbouwkundige. 

Planbespr: ARK 2 - Vierde planbespreking , 1e keer omgevingsvergunning 

  Eerder besproken op 4-12-2019, 25-09-2018 en 09-10-2018 

Presentatie 

De architect geeft een toelichting op de uitwerking van het plan aan de hand van een maquette en 

materiaal monsters. Er is gekozen voor een subtiele kleurstelling van rode baksteen, beige voeg en 

beige kozijnen om zo aan te sluiten bij de omliggende villabebouwing. De bakstenen, gemetseld in 

wildverband, zijn relatief smal en lang en de aluminium kozijnen krijgen een ranke profilering. De 

entree wordt geaccentueerd met een gevelbekleding van Vaurion natuursteen. De zijdeur naar de 

berging krijgt de kleur van het metselwerk. De schoorsteen van het paviljoen in de tuin ten behoeve 

van zonnepanelen komt te vervallen. De erfafscheiding aan de voorkant is gemetseld met daarboven 

een stalen hekwerk begroeid met klimop. 

 

Reactie commissie 

De commissie complimenteert architect met de uitwerking van het plan waarmee ze in hoofdopzet al 

akkoord was. Ze vindt de natuursteen rond de entree een krachtige aanvulling, goed passend bij de 

kleur van de kozijnen en de gevelsteen.  

De erfafscheiding is nog niet uitgewerkt voor de aanvraag omgevingsvergunning. Om de aansluiting 

op het karakter van de straat te waarborgen, volgens criteria in de nota ruimtelijke kwaliteit, dient deze 

maximaal 1 meter hoog en bij voorkeur groen te zijn. De commissie ziet geen reden af te wijken van 

de nota aangezien de erfafscheiding zeer bepalend is voor de ruimtelijke kwaliteit en het karakter van 

de straat. 

 

Advies commissie 

De commissie adviseert positief over de aanvraag omgevingsvergunning, onder voorwaarde dat de 

erfafscheiding conform de criteria in de nota wordt gerealiseerd.  
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VERSLAG VERGADERING ADVIESCOMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT VAN 
24 SEPTEMBER 2019 
 
Commissieleden 
Drs. A. Lengkeek 
Ir. S, Gall 
Ir. J. Gräber 
Dr. Ir. S.A. Stroux 
Drs. Ing M.R. van Winsen 
 
 
Familielijn informatief straatmeubilair. 
Aanwezig de heer Karssen, ontwerper, Van Splunter, gemeentelijk landschapsarchitect. 
 
Presentatie 
De ontwerper presenteert vanuit een zevental randvoorwaarden en referentiebeelden van diverse 
Europese steden een verdere doorwerking van een familielijn voor te plaatsen en te vervangen 
informatieborden in de openbare ruimte. De maatvoering varieert van L, langs de invalswegen bij de 
entree van de stad, aflopend van M, voorzien van een zitelement, S, driezijdig en XS, afhankelijk van 
de plek in de stad. De familielijn bestaat uit een viertal gemeenschappelijke kenmerken die bij elke 
maatvoering voorkomen, waaronder kleur en materiaalgebruik, het logo van de stad, touch-screen, 
typografie en verlicht aangegeven de locatie waar men zich bevindt. De bebording zal gefaseerd 
worden ingevoerd, te beginnen met de welkomstborden model L en M, opstapplaatsen 
rondvaartboten.  
Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de informatie borden, waarbij soms publieke, semi-publieke en 
private informatie gecombineerd kan worden, in de plaats komen van de nu aanwezige, weg te halen 
informatieborden. 
 
Reactie commissie 
De commissie complimenteert de ontwerper met de consequente uitwerking. De gemeente Haarlem 
heeft weliswaar momenteel slechts concreet de borden bij de stadsentrees op het oog, maar in de 
combinatie met het HIOR kan de voorgestelde familielijn stapsgewijs voor de gehele stad worden 
toegepast.  
Vanuit de discipline cultuurhistorie is er twijfel over het lichtniveau van de touchscreens in de 
historische binnenstad.  
 
Advies 
De commissie adviseert te kiezen voor een verlicht logo en niet de reliëfvariant. 
Verder adviseert de commissie af te zien  van het aan brengen van een pixelafbeelding aan de 
achterkant van de L-borden, ongeacht de plaatsing. 
Ten slotte heeft de commissie goede nota genomen van het weghalen van de bestaande borden 
zodra de familielijn in de stad wordt geïntroduceerd. 
 
Brusselstraat, bouw 29 appartementen 
Aanwezig de heren Van Aerschot en Steenbergen, architecten, hr, De Graaf, stedenbouwkundige, hr 
Zegering Hardes, opdrachtgever. 
 
Presentatie 
De architect geeft een toelichting op het ontwerp, nieuwbouw van 29 appartementen in drie lagen met 
corridorontsluiting. De transparante plint bestaat uit prefab beton. De tweelaagse opbouw wordt 
uitgevoerd in hout. De architect heeft gekozen voor een identieke gevelindeling aan zowel de 
Brusselstraat als aan de achterkant. De collectieve ontsluiting wordt gesitueerd aan de Brusselstraat 
in een centrale hal waar ook de fietsen worden gestald. Autoparkeren vindt plaats achter het gebouw, 
op het maaiveld dat ingericht zal worden met halfverhard materiaal (grastegels) en groenaanplant. 
Ten opzichte van het huidige, te slopen gebouw voor maatschappelijke doeleinden, dat haaks op de 
Brusselstraat is georiënteerd, zal de in de langsrichting te situeren nieuwbouw terugliggend in de 
rooilijn gezet worden in het verlengende van de naastgelegen strook van grondgebonden woningen, 
waardoor het geheel zich beter voegt in de stempel- en strokenbouwstructuur van de Europawijk. 
Reactie commissie  
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De commissie heeft zich in de context van dit blokje verdiept, en vraagt zich af of de inzet om het blok 
te sluiten hier klopt. De keuze daartoe, in combinatie met twee voorgevels, leidt tot een gebrekkige 
situatie aan de achterzijde. Door de keuze het gebouw in de rooilijn te plaatsen, is er weinig ruimte op 
het achterterrein. De commissie verzoekt de architect om in overleg met de afdeling Stedenbouw het 
gebouw ca 2 meter op te schuiven richting de straat. Daardoor ontstaat aan de achterkant net de 
ruimte die nodig is om een groen karakter te garanderen door middel van een groenstrook met 
onderbeplanting en hoger opgaand groen als afscheiding met het terrein van IJmere. Groene 
inrichting en grastegels in het parkeerterrein dragen daar aan bij. Onderzoek ook het effect van het 
bouwproject op de aanwezige grote populier.  
Een ander aspect betreft het versterken van de eenheid van het gebouw. Het beeld aan de 
Brusselstraat suggereert een huizenrijtje door de puntgeveltjes en gevelgeleding, en neutraliseert de 
entree. Zet in op een gebouw dat een eenheid vormt en dat de entree markeert. Zoek ook een manier 
om de gevel aan de voorkant anders te maken dan die aan de achterzijde, beide in aansluiting op het 
terrein waar ze op georienteerd zijn. Mede gelet op de bouwtypologische context van de beoogde 
nieuwbouw geeft de commissie de architect daarom in overweging te kiezen voor `eerlijke 
architectuur`; laat zien wat het is en kies voor één blok – containerbouwconcept - met een industriële 
uitstraling. 
Ten slotte adviseert de commissie aandacht te geven aan de kwaliteit van de kopgevels van het 
gebouw. 
Advies commissie 
Ontwerp in besproken, in overleg met Stedenbouw, aanpassen en alvorens de aanvraag 
omgevingsvergunning nog één keer ter bespreking aan te bieden. 
 
 
Damiatelocatie, bouw ca 150 woningen 
Aanwezig de heer Rijnboutt, architect  hr. Enders ,landschapsarchitect, bureau Rijnboutt, hr De Graaf, 
stedenbouwkundige, mw. Geerlings, gemeentelijk landschapsarchitect, mw. Zeelenberg, 
procesmanager. 
 
Presentatie 
De architect presenteert een doorontwikkeld ontwerp. De vormgeving van het blok is eenduidiger 
geworden door het weglaten van de setback. Voor het Singelbolk is nu ook de tweede poort 
weggelaten waardoor sprake is van een klassiek gesloten bouwblok. Wel is gekozen voor een 
transparante entreehal met vide die een doorkijk biedt vanaf de straat naar de binnentuin. In de 
uitwerking van de horizontaliteit is hiërarchie aangebracht tussen de dakrand, de uitkragende balkons 
en de witte, door zwevende trappetjes, onderbroken borstwering. De dakrand is voorzien van een 
terugliggend aangebrachte opstand waardoor te plaatsen installatietechniek en zonnecellen niet 
zichtbaar zijn vanaf de publieke ruimte. Vervolgens geeft de architect een toelichting op de 
detailuitwerking en materiaal- en kleurgebruik. De te kiezen steensoort icm metselwerk wordt nog 
nader bepaald. De zuid-oosthoek van het project heeft een publieke functie.  
Tenslotte geeft de landschapsarchitect van Rijnboutt een toelichting op het straatprofiel en 
landschapsontwerp van de  twee tussenstraatjes en de te kiezen diverse soorten boomaanplant. 
Over aansluiting van de nieuwbouw op de oever en kade langs de Kennedylaan is nog overleg 
gaande met de landschapsarchitect van de gemeente. 
 
Reactie commissie 
De commissie complimenteert de architect met het ontwerp dat op een rijke en diverse manier 
verbindt met de openbare ruimte; de ambitie vanaf de aanvang is op mooie wijze vastgehouden en 
uitgewerkt.  
Collegiaal wordt voor de uitwerking omgevingsvergunning meegegeven de dakrand qua vormgeving 
en kleurgebruik iets meer kracht te geven. 
Richting de landschapsontwerpers van de gemeente word gevraagd dat de keuzes die gemaakt 
worden t.a.v. steensoort, kleur en details van de kade, dit gebeurt met in het achterhoofd dat deze 
keuzes ook als trendsetters voor de rest van de kades langs deze lijn word gehanteerd. 
 
Advies commissie 
De commissie gaat akkoord met de voorgelegde planuitwerking en adviseert positief over indiening 
aanvraag omgevingsvergunning. 
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Gonnetstraat 22 en 26, sloop/nieuwbouw tbv ca 100 woningen. 
Aanwezig de heren van Rijn en Douwma, architecten, mw. Zeelenberg, procesmanager Molenkamp, 
namens opdrachtgever. 
 
Presentatie 
De architecten presenteren een verder doorontwikkeld ontwerp waarbij nr 22 meer een eigen gezicht 
gekregen heeft o.a. door het transparanter maken van de plint. Voor nr 26 is gekozen qua om 
architectuurtaal en materiaalgebruik meer aansluiting te zoeken bij allerlei elementen uit het industriële 
karakter van het HAL-gebouw. De beide hoogbouwelementen zijn vereenvoudigd en in hun materiaal 
ook volledig van baksteen. 
 
Reactie commissie 
De commissie is ingenomen met de wijze waarop de beide gebouwen nu hun eigen karakter krijgen.  
 
Gonnetstraat 22, Van Duivenbodegebouw 
De commissie gaat in hoofopzet akkoord en waardeert hoe het ontwerp bestaande karakteristieke 
stadse gebogen rooilijn oppakt over de gehele lengte van het gebouw, en een heldere plint en 
orientatie heeft. Het gevelontwerp vraagt echter nog wel een vereenvoudiging. Er is twijfel over de 
haalbaarheid en kwaliteit van de bovenste serie zeer smalle vensters.  
 
Gonnetstraat 26/HAL-gebouw 
Ook voor Gonnetstraat 26 adviseert de commissie meer terughoudendheid te betrachten bij het aantal 
ontwerplagen- zonder dat het een saai gebouw wordt. Voorkom dat de nieuwbouw de concurrentie 
met het HAL-gebouw aangaat; maak de dakrand iets lager dan die van het HAL-gebouw 
Voor de twee hoogbouwelementen is de commissie positief over de stap om niet op contrast ten 
opzichte van de laagbouw in te zetten.  De grote opgave voor de hoogbouw zit in het vereenvoudigen, 
met name door de behandeling van de balkons. Zorg dat die zich meer ‘enten’ op de massa van de 
torens, bijvoorbeeld door de buitenruimtes deels inpandig te maken en zo meer hechting aan het 
gebouw te behouden. Waar er groen op de daken is voorzien, moet er ook plantruimte in het ontwerp 
worden opgenomen. 
De commissie heeft twijfel over het glazen tussenlid tussen het HAL-gebouw en de nieuwbouw, waar 
de entree naar de binnenzijde ook is. Ze geeft de voorkeur aan een goed ontworpen stalen hekwerk. 
Maak van de gehele entreesituatie een ontwerpopgave die de samenhang oud-nieuw / binnen-buiten 
recht doet.  
 
Advies commissie 
De commissie nodigt de ontwerpers uit nog één collegiaal vooroverleg. Verwerk het advies en zorg 
voor de volgende bespreking voor een complete tekeningenset, met volledige gevelaanzichten, 
doorsnedes en plattegronden. 
 

  



 23 

VERSLAG VERGADERING ADVIESCOMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT VAN 
10 SEPTEMBER 2019 
 
Commissieleden 
Drs. A. Lengkeek 
Ir. S, Gall 
Ir. J. Gräber 
Dr. Ir. S.A. Stroux 
Drs. Ing M.R. van Winsen 
 
Dolhuys, uitbreiding, verbouw, restauratie 
Aanwezig de heren Van Dijk, architect, Perdok, bouwkundig ontwerper, hr. Looyen en mw 
Belles, namens het Dolhuys, mw Temme, adviseur erfgoed, hr. Wals, ambtelijk 
opdrachtgever. 
Presentatie 
De architect geeft een toelichting op de verdere plandoorwerking, gericht op detaillering, 
materiaal en kleurgebruik van de drienieuwbouwdelen; entree, foyer en depotgebouw en hoe 
nieuw- en oudbouw op elkaar aansluiten. 
 De drie nieuwbouwdelen worden in dezelfde vormentaal uitgevoerd als nieuwe tijdslaag in 
de bouwhistorische ontwikkeling van het Dolhuyscomplex. Voor de foyer is nog een subtiele 
doordetaillering doorgevoerd middels een afwijkend dakdetail, waardoor de puien naar 
buiten komen.  
Installatietechniek is in onderdelen subtiel, geheel aan het zicht onttrokken weggewerkt in de  
oudbouw, waardoor het niet zichtbaar is in de entree en foyerruimtes. 
Vervolgens geeft de architect een toelichting op de lift in- en uitbouw aan de hand van enkele 
gewikt en gewogen alternatieven hoe gekomen is tot de definitieve ontwerpkeuze. 
De lift/trapopgang wordt geplaatst in de voormalige keukenruimte, welke zoveel mogelijk 
onaangeraakt zal blijven. De toegang van het lift/trappenhuis tot de zolder vindt plaats door 
een bestaande dakkapel (in 1927 geheel vernieuwd), waardoor slechts de borstwering ter 
plaatse moet worden verwijderd. Ook deze is in het verleden reeds op onderdelen geroerd, 
waarmee het verdwijnen van historisch materiaal relatiefbeperkt blijft. De lift/trapopgang 
wordt zodanig geplaatst dat de opbouw achter een kap staat en de opbouw daarmee vanaf 
openbaar gebied niet of nauwelijks zichtbaar is. 
Ten slotte geeft de architect een toelichting op de uitwerking van de ingrepen die benodigd 
zijn voor de museale route door het Dolhuyscomplex. 
Basisuitgangspunt is dat terughoudend te werk wordt gegaan bij het doen van ingrepen – 
herstel van specifieke kenmerken, subtiele wijzigingen  interne structuur, open maken van 
dichtgezette ramen – om het karakter van de afzonderlijke gebouwen en ruimtes van het 
complex (parkzaal, zorgzaal, loopershuys Abram Jonkerzaal)  beter ervaarbaar te maken. 
De binnenplaatsen gaan ook meer deel uitmaken van de routing. Om die reden wordt een 
aantal buitendeuren opengezet en voorzien van glazen puien.  
Voor de inrichting van de binnenplaatsen wordt een landschapsarchitect benaderd, waarbij 
het verleden van de binnenplaatsen (vm begraafplaats naast de hoofdentree en buitenruimte 
naast de zorgzaal) leidend is voor het inrichtingsontwerp. 
Kleurgebruik per ruimte wordt terughoudend toegepast, dan wel als bestaand, dan wel 
gestaafd door kleurhistorisch onderzoek. 
Reactie commissie 
De commissie complimenteert de architect met de excellente ontwerpkwaliteit  en detaillering 
van de nieuwbouwdelen. Ze begrijpt hoe de architect het installatieconcept los van de 
materialisering  van de nieuwbouwdelen heeft gehouden, waardoor wat er nu op de tekening 
staat ook gerealiseerd kan worden. De inzet van de architect en opdrachtgever is hoog. De 
commissie is beschikbaar voor de architect  als in de uitwerking met aannemer op enig punt 
twijfel rijst over keuzes voor realisatie die de aard van het ontwerp raken. 
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In overleg met de architect wordt besproken de nieuwe liftopbouw utilitair/ondergeschikt te 
materialiseren, zodat deze zo onopvallend mogelijk is, dienend en ondergeschikt. 
De commissie gaat akkoord met de voorgestelde nieuw te bouwen delen; entree, foyer, 
depot en liftopbouw. 
 
Voor de elementen die benodigd zijn voor de museale route zoekt de commissie met de 
architect naar een uitspraak over het geheel; hoe verhouden de kleine ontwerpingrepen in 
het overige complex zich tot het ontwerp van de nieuwbouwdelen? De architect geeft aan dat 
hij hier niet zoekt naar een vormfamilie, maar kiest voor een terughoudende, utilitaire 
uitwerking. 
De commissie gaat in hoofdopzet akkoord met de voorgenomen ingrepen om het historische 
karakter van de afzonderlijke gebouwen en ruimtes beter ervaarbaar te maken, alsmede met 
de gekozen route. Op één punt is nog aanpassing nodig; bij de uitwerking van de zone 
tussen zorgzaal en woning, waar Erfgoed ook vragen over stelde. 
Advies commissie 
De commissie adviseert positief over indiening omgevingsvergunning voor de 
nieuwbouwdelen, met onderstreping van de mogelijkheid ook in de fase van technische 
uitwerking met de aannemer betrokken te zijn bij de keuzes. 
Voor de plandoorwerking van de te plegen bouwkundige ingrepen en route en een integraal 
ontwerp, vraagt zij indieners in overleg met erfgoed de laatste stappen te zetten. Bij de 
beoordeling omgevingsvergunning beschikt zij graag over een heldere set tekeningen 
bestaande uit  
 en vraagt de architect nog een verdiepingsslag te maken in plandoorwerking van de te 
plegen bouwkundige ingrepen en routing en een integraal ontwerp, incl. routing en 
tuinontwerp als aanvraag omgevingsvergunning ter beoordeling, voorzien van tekeningen 
bestaande situatie - slooptekeningen – nieuwe situatie. 
Ook vraagt ze een uitwerking van de buitenruimtes/tuinen als geïntegreerd onderdeel van de 
definitieve aanvraag omgevingsvergunning. 
 
 
 Koepel SP 
Aanwezig de heren Van der Ploeg, stedenbouwkundige, Van Waveren, architect, Bron, 
landschapsarchitect bureau Hosper, mw. Van Schaik, adviseur erfgoed, hr. Van den Busken, 
stedenbouwkundige, hr Van Splunter, gemeentelijk landschapsarchitect, hr. Glas, senior 
jurist, mw. Jordaan, procesmanager. 
Presentatie 
Volgens afspraken met OMB en de commissie presenteert de stedenbouwkundige Van der 
Ploeg in deze vergadering de conceptuele dragers van het Stedenbouwkundig Plan. 
Afspraak is vanuit het vaststellen van de uitgangspunten in de volgende vergadering de stap 
naar uitwerking in een SP te maken. 
Daartoe presenteert de stedenbouwkundige een serie ontwerpuitspraken in een twaalftal 
diagrammen. 
 
Reactie commissie 
De commissie zoekt met de twaalf diagrammen uitspraken op onderdelen, maar vooral ook 
een hiërarchie in de opbouw. Vandaaruit komt zij in gesprek met de ontwerper tot de 
volgende reactie op de 12 diagrammen: 
1 Basis: akkoord, tuin directeurswoning en hekwerk meetekenen, zijn immers onderdelen 
van het 
monument. Groene inrichting voorplein als begrip noteren (bijv, groene arcering); niet als 
vorm. 
 
2. Entree`s: akkoord  maar oversteek over muur weglaten. Volgt later in de hiërarchie. 
Symmetrie van entree wel aan te duiden als opgave. 
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3. Zichtlijnen: akkoord. 
 
4. Nieuwe gebouwen: Volumes akkoord. Tussenruimtes volumes aan de Papentorenvest 
diffuus. 
Maken ze deel uit van de route of worden het verblijfsruimtes?  Ontwerpuitspraak 
verhelderen. 
 
5. Tailleren: akkoord als middel om het bouwvolume te geleden, en om daar vervolgens op 
subtiele wijze ruimtes mee te definiëren. Meer vrijheid laten in de positionering ervan 
 
6. Verblijfsruimtes: diagram weglaten. Voegt niets toe. 
 
7. Hoge route: benoem de route die binnen de muur naar de centrale as gaat lager in 
hiërarchie dan de andere twee pijlen. Aanduiden als zoekopgave, niet persé langs de muur. 
 
8..Groen toevoegen; akkoord, mits terughoudend. Stadsvloer is in de hiërarchie dominant. 
Voorkeur voor grote 1 boom van de 1e categorie dan meerder kleine boompjes of heesters. 
Voorplein noemen als begrip, geen vorm tekenen. 
 
8. Verblijfsruimtes: voorplein noemen als begrip; geen vorm tekenen. Zie onder 1 en 5 
 
9. Grenzen: kies waar de zoom komt te liggen, ook in relatie tot de muur. Zeker niet rond de 
vorm van het voorplein. 
 
10. Families; diagram weglaten. Uitwerking opnemen in het beeldkwaliteitplan. 
 
11. Niet Wonen; akkoord. Kleur ster aanpassen. Arceren dwz niet-wonen of combinatie 
wonen/niet-wonen verspreid mogelijk maken op de begane grondlaag. 
 
12. Totaalbeeld; is het nodig? Er zit een selectie van elementen in. Aanpassen op basis van 
het besprokene bij 1 t/m 11.  
 
Over de getoonde schetsvoorstellen merkt de commissie op voldoende potentie te zien voor 
kansrijke doorwerking. 
 
 Gonnetstraat 26, HAL-gebouw, transformatie opbouw en kozijnen 
Aanwezig de heren De Korte, architect, Menssink, architect, Vierkant, extern adviseur, mw 
Zeelenberg, procesmanager. 
Presentatie. 
Adviseur Vierkant meldt dat onderzoek van de Monumentenwacht naar de staat van 
onderhoud uitgewezen heeft dat herstel van de  van de stalen kozijnen mogelijk is. In 
verband daarmee heeft de opdrachtgever besloten de kozijnen niet te zullen vervangen. 
Verder laat hij weten dat HER-architecten in de arm genomen is het door hen in opdracht 
van de vorige eigenaar van het HAL-gebouw gemaakte ontwerp voor gevel- en 
interieurherstel verder uit te werken en te begeleiden. 
Vervolgens geeft de architect De Kleine een toelichting op het doorontwikkelde ontwerp van 
de opbouw. 
Kijkend vanuit de stad is gekozen om het groene dak prominent zichtbaar te maken door het 
groen hoog op te trekken. Samen met de tussen het groen door naar buiten stekende 
elementen moet het geheel het aanzicht hebben van één element. Ten opzichte van het 
bestaande gebouw is gekozen voor contrast met kleur- en materiaalgebruik. 
Reactie commissie 
De commissie is nog steeds enthousiast over de inzet van de opdrachtgever om het 
monument op een bijzondere manier van een opbouw te voorzien. Meer het voorgestelde 
ontwerp laat zich moeilijk beoordelen op realiteit en haalbaarheid. Allereerst suggereert de 
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commissie dat de oriëntatie van de `kijkers` in de stedenbouw goed gematcht moet worden 
met de twee hoogbouwtorens die op het aanliggend terrein zullen verrijzen. 
Ontwerp de opbouw vanuit de zichtlijnen en de platte grond van het gehele complex. 
Voor wat betreft het voorgestelde groen is er grote twijfel over de bouwtechnische en 
praktische haalbaarheid van het groenconcept, zeker als het zo dragend is voor het geheel. 
Zonder uitgewerkt groentechnisch plan is deze benadering niet overtuigend. Gezien het 
karakter van het monument is het zeer de vraag of er voldoende gronddekking en 
draagkracht zal zijn voor de benodigde voorzieningen op het dak. 
Vanuit deze constateringen suggereert de commissie de ontwerpers om in te zetten op een 
groen dak met daarop een paviljoen, dat als een kroontje op het monument staat. Bekijk hoe 
de oriëntatie van de `kijkers` niet alleen richting stad, maar ook over het spoor richting het 
noordwesten waardevol kan zijn, zodat er een alzijdige opbouw ontstaat. 
Advies commissie: 
De commissie adviseert het ontwerp in besproken zin verder door te werken en nog een keer 
voor collegiaal overleg langs te komen, alvorens het ontwerp in te dienen als aanvraag 
omgevingsvergunning. Zorg daarbij voor goed te beoordelen feitelijke bouwtekeningen, met 
volledige gevelaanzichten om de relatie met het HAL-gebouw en opbouw goed te kunnen 
beoordelen. 
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          Vastgesteld 

                                                    

 

VERSLAG VERGADERING ADVIESCOMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT VAN  

27 AUGUSTUS  2019 

 

Commissieleden: 

Drs. A. Lengkeek 

Ir. S. Gall 

Ir. J. Gräber,  

Dr. Ir. S. Stroux 

 

Jacob Catslaan 7, redengevende omschrijving en voornemen aanwijzing gemeentelijk monument 

De commissie gaat akkoord met de door de gemeentelijke architectuurhistoricus opgestelde 

redengevende omschrijving en adviseert positief over toekenning van een gemeentelijke monumentale 

status aan het pand Jacob Catslaan 7. 

 

Brinkmann,  aanpassing kapvorm en materiaal- en kleurgebruik van de opbouw achter  

Grote Markt 11 

Voorleggen  van een wijziging vergunningaanvraag. 

Aanwezig mw. Taverne, adviseur erfgoed en heren Rots, stedenbouwkundige en Koster, 

bouwplancoördinator. 

Ten onrechte is in de procedure omgevingsvergunning nog geen definitief advies gevraagd van de 

adviseur erfgoed over de vergunningaanvraag opbouw en gevelwijzigingen van het 

Brinkmanncomplex, besproken in meerdere ARK-vergaderingen, uitmondend in de definitieve ARK-2 

bespreking van 16 juli jl..  

Erfgoed heeft alsnog geadviseerd maar stuitte in de stukken op onduidelijkheid over de voorgestelde 

kapvorm, materiaal- en kleurgebruik van de opbouw achter Grote Markt 11. 

Op verzoek van de adviseur erfgoed heeft de architect een aangepast ontwerp gemaakt waarbij de 

kapvorm wordt afgeschuind (wolfseind) en bekleed met antracietkleurige pannen. Verder wordt het 

resterende, in metselwerk uitgevoerde deel van de opbouw uitgevoerd in antraciet grijs in plaats van 

wit. 

Advies commissie 

De commissie stemt in lijn met de voorgaande besprekingen in met de voorgestelde aanpassing over  

van de kapvorm en het gewijzigde materiaal- en kleurgebruik.  

 

Verspronckweg 148/150 `De Meester`, verbouw restauratie vm schoolgebouw tot 178 woningen 

(omgevingsvergunning) 

Aanwezig de heren Bakker, architect, Wisse, landschapsarchitect bureau B+B, Rots, 

stedenbouwkundige, mw. Taverne, adviseur erfgoed, hr. Koornneef, namens opdrachtgever. 

Presentatie 

De architect geeft een toelichting op na de laatste planbespreking in de arkvergadering van juni 2018 

doorgevoerde gevelwijzigingen. Zo zijn de raamstijlen van de bovenste twee, deels terugliggende 

lagen van de nieuwbouw aan de Brakenburgstraat, doorlopend gemaakt en is de tussenvloer aan het 

zicht onttrokken. Daarnaast is gekozen voor minder diepe negges. Verder is het bovenste gedeelte van 

het glazen tussenlid aan de Mr. Cornelisstraat iets lager gemaakt waardoor de oud- en nieuwbouw 

beter op elkaar aansluiten. 

In verband met een trafovoorziening is het gevelbeeld op de begane grondlaag van de te handhaven 

aanbouw uit 1955 gewijzigd door het aanbrengen van een stalen deur. Ook moest in verband met een 

aan te brengen trafo de binnengevel  aan de noordelijk gelegen hof deels worden aangepast. Tenslotte 

geeft de architect een toelichting op de principedetails. 

Vervolgens geeft de landschapsarchitect een toelichting op het groenontwerp van de voorhof aan de 

Verspronckweg, afgestemd op de formele, statige voorgevel en met de rijke collectieve hoofdentree, 

en een  meer speels ontwerp voor de binnenhof aan de Brakenburgstraat tussen de oud- en 

nieuwbouw. 
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Advies commissie. 

De commissie complimenteert architect en opdrachtgever met het fraaie resultaat, gaat akkoord met de 

door de architect gepresenteerde en doorgevoerde kleine gevelwijzigingen en adviseert vervolgens 

positief over vergunningverlening. Ook over het groenontwerp is de commissie positief. 

Collegiaal wordt aan de ontwerper meegegeven in de uitwerking te zoeken naar de juiste verhouding 

voor de breedte van de meanderende paden, zodat het aandeel verharding minder wordt, en om de 

juiste verhouding in de hoogte van het ovaal in de voorhof, zodat het geen eigenstandig object wordt, 

maar dienstbaar aan de hoofdentree blijft. 

 

Slachthuisbuurt Zd, blokken VII en VIII. 

Aanwezig de heren Abdul en Douwma, architecten, Van den Tillaart, stedenbouwkundige, hr. Meijer, 

namens opdrachtgever, mw Beelen, procesmanager. 

Presentatie 

Bij wijze van tussenstap en in nauw overleg met afdeling stedenbouw, presenteren de architecten een 

stedenbouwkundige doorwerking van de bouwblokken VII en VIII, nog uitsluitend gericht op de 

achterliggende stedenbouwkundige structuur van de Slachthuisbuurt Zuid en niet op de 

Schipholwegzijde . 

De buitenste zijgevels van de blokken lopen in hoogte trapsgewijs af van 7 via 4 en 3 naar 2 lagen, 

aansluitend op de achtergelegen laagbouw. Daar waar de blokken naast elkaar liggen, met een 

tussenstraatje van 6 m breed, uitlopend  naar een pleintje van 13m breed, is de hoogtesprong echter 

abrupt gemaakt van 7 naar 2 lagen. Mogelijk dat de rooilijn ten behoeve van de grondgebonden 

laagbouw langs het achterstraatje achter blok VII iets verlegd moet worden in verband met de 

toegankelijkheid door de brandweer. Voor de binnenhoek bij de Graafschapstraat is nog geen 

bevredigende oplossing gevonden; daar moet hoogte gemaakt worden maar is geen programma te 

maken. 

Reactie commissie 

De commissie meent dat met deze aanpassing meer helderheid is ontstaan in de nieuwe 

stedenbouwkundige structuuropzet van de zone Slachthuisbuurt Zuid en dat daar een eigen karakter 

aan wordt toegevoegd dat antwoord geeft op de specifieke opgave voor deze blokken. 

De commissie vraagt om voortvarend een volgende stap te zetten en de principes van dit deel van het 

plan te verbinden met de bebouwing van de Schipholweg en de binnengebieden van de blokken. 

Continueer de principes die de reeds gerealiseerde bouwblokken langs de Schipholweg ook hebben 

gevormd; ergo  breng onderscheid aan tussen de beide blokken, zorg voor een opdeling per bouwblok 

in drie eenheden met een eigen ontsluiting aan de Schipholweg. Kies voor een strategische 

doorvertaling in het ontwerp van de verschillende woningtypologieën, zodat het onderscheid van de 

bebouwing in gevelindeling in het verlengde ligt van de achterliggende plattegronden /typologieën; als 

vanzelf ontstaat dan een duidelijke parcellering. Vrijwaar de centrale ontsluiting en hal van bergingen, 

zoals nu in de zuidwestelijke hoek. 

Geef net als bij de andere blokken echt aandacht aan de kwaliteit van het binnengebied; dit is geen 

parkeerterrein met een rand van bewoning. Zorg er voor dat het parkeren niet het karakter van het 

binnengebied domineert door te voorzien in lichte constructies die groen dragen, eventueel deels een 

gesloten dekvormen. In combinatie met boomaanplant, waarbij gesuggereerd wordt dat één stevige 

karaktervolle boom die uitgroeit meer doet voor de ruimte dan meerdere kleine boompjes. 

 

 

De Koepel, gebouw, overzicht samenhang restauratievisie en programma met de architect. 

Aanwezig de heer Van Stigt, architect, mw. Van Schaik, adviseur erfgoed, hr. Van den Busken, 

stedenbouwkundige, mw Jordaan, procesmanager, hr Van Joolingen, namens Panopticum. 

 Presentatie en bespreking 

Architect Van Stigt geeft een toelichting op het verbouw/restauratieplan, zoals dat is ingediend als 

aanvraag omgevingsvergunning en nu door de ambtelijke organisatie getoetst wordt op 

ontvankelijkheid. De architect benadrukt nogmaals dat het principe van het panopticum gedurende het 

ontwerpproces steeds gefungeerd heeft als kompas voor de te plegen ingrepen en de verdere 

doorwerking daarvan. 
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Inbouw 

De inbouw komt visueel nog meer los te staan van de binnenwand van de koepel door minder 

ruimteclaim van de gebruiker op de begane grond. Assen en entrees zijn zichtbaar vanaf alle plekken 

in de koepel wat nog versterkt wordt door de aangebrachte vides Aansluitend geeft de architect de 

gevraagde toelichting op de technische uitvoering en detaildoorwerking, zoals hij die voorziet bij de 

inbouw, en die het karakter ervan in sterke mate zal bepalen. Terughoudend maar in de woorden van 

de architect, functionalistisch gedetailleerd; zichtbare constructie  en `eerlijk` herkenbaar materiaal 

(staal/UNP profiel, glas en hout). Detailuitwerking van trap naar de kelder en de opening van de vloer 

is door de architect nog niet voorzien, hij kan ook nog geen uitspraken doen over de ontwerpkeuze, 

maar zegt toe dit verderop in het ontwerpproces tijdig ook met de commissie te delen. 

Kleurgebruik 

Kleurgebruik voor de inbouw en toegang tot de kelder is afgeleid van de kleuren van het monument. 

De definitieve kleur zal ter plaatse, vanwege de lichtinval en in overleg met de adviseur erfgoed 

monument en een gemandateerd commissielid, nader worden bepaald. 

Entrees 

De huidige opening van de hoofdentree naar het koepelgebouw vanuit het administratiegebouw blijft 

intact. Twee daarboven gelegen openingen in de gevelwand, die vrij komen na de sloop van een eind 

vorige eeuw aangebracht tussenlid, worden gehandhaafd als uitsparingen, inclusief aanwezige sporen. 

Voor de nevenentrees aan de noord- en zuidkant ten behoeve van de voormalige luchtplaatsen stelt de 

architect een luifel voor om hun functie aan te duiden en als knipoog naar het voormalige gebruik.  

Ook de vierde entree aan de oostzijde, die als dienstingang voor het personeel fungeerde, krijgt een 

luifel. Alle entrees krijgen glazen deuren als verwijzing naar het verleden toen de entrees nog deuren 

hadden in het kader van panopticumprincipe. De later toegevoegde en aanwezige deuren worden 

verwijderd.  

Gevel 

De architect presenteert een verdere detailuitwerking van het onder de celvensters toe te voegen raam. 

Dat raam blijft achterwege in de traveeën waarachter zich de toiletten bevinden, zo liet de architect al 

in zijn vorige presentatie zien.   

Klimaattechniek en akoestiek 

Ten slotte geeft de architect een toelichting op de detailuitwerking van de toe te passen 

klimaattechniek en geluidsbeheersing die grotendeels gebruik maakt van bestaande schachten en 

kanalen en geen extra laag aan het ontwerp zal toevoegen. 

Reactie commissie 

Zoals in de vorige bespreking al gezegd onderschrijft de commissie de benadering en hoofdopzet van 

de verbouw- en restauratievisie van de architect. De getoonde detaillering en materialisering en 

kleurgebruik voor de inbouw onderbouwt voor de commissie deze benadering en wordt positief 

beoordeeld. Wel wordt de architect gevraagd om een principedetail van het gebogen verloop van de 

beglazing van de inbouw. 

Voor de entrees adviseert de commissie af te zien van het aanbrengen van luifels. Daarmee wordt een 

nieuw bouwkundig element geïntroduceerd dat er vroeger nooit heeft gezeten en dat ook vanuit de 

voorstellen voor de stedenbouw geen motivering heeft. De meest heldere benadering van de deuren 

van alle zijden is een consequente doorwerking van wat de architect bij de hoofdentree laat zien: een 

opening in de gevel, zonder zichtbare deuren, met in de avond uitstraling van licht. Daarom wordt de 

architect gevraagd de aan te brengen glazen deuren zo ver als mogelijk naar achter te plaatsen of 

misschien in de koepelring zelf en te onderzoeken welke afsluiting tegemoet komt aan de eisen van 

brandveiligheid en de wens het gebruik van de entrees `s nachts af te sluiten. 

Vanuit erfgoed wordt de suggestie gedaan in het bestratingspatroon rondom de koepel een verwijzing 

naar de luchtplaatsen op te nemen. 
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Koepel SP. 

Aanwezig de heren Van der Poeg, architect Van Waveren, architect Bron, landschapsarchitect bureau 

Hosper, mw. Van Schaik, architectuurhistoricus, Van den Busken, stedenbouwkundige, Van Splunter 

gemeentelijk landschapsarchitect, hr Glas, senior jurist, mw. Jordaan, procesmanager, hr Van 

Joolingen, namens Panopticum. 

Presentatie 

Startend met een terugblik, presenteert architect Van der Ploeg een verdere doorwerking van het 

stedenbouwkundig plan alsmede een concept bestemmingsplankaart. 

Reactie commissie: 

De commissie was in de veronderstelling dat de ontwerpprincipes voor het stedenbouwkundig plan, 

die in de vergadering van juli zijn benoemd en waar nodig expliciet in het verslag van de bespreking 

zijn opgenomen, in hun onderlinge samenhang in tekening en taal naar de basis voor een 

stedenbouwkundig plan zouden zijn vertaald.  

Vanuit die gedeelde uitgangspunten zijn is het goed mogelijk om vervolgens het gesprek over 

mogelijke uitwerking aan te gaan. 

In de bespreking is geprobeerd helderheid te krijgen over wat uitgangspunten zijn en wat uitwerking 

is, met name over de doorlopende stadsvloer, het karakter van het voorplein, het karakter van het 

losstaande gebouw, de vorm en onderlinge verhouding van de vier volumes aan de Papentorenvest, 

ook in relatie tot de doorlopende ruimte om de koepel heen. 

Advies commissie 

De commissie adviseert de vorige stap in het ontwerpproces eerst in een aantal heldere kaarten, 

diagrammen en ontwerpuitspraken te verankeren en dit in samenspraak met OMB te doen. Vandaar uit 

is een goede dialoog met OMB en de ARK aan te gaan in de verdere plandoorwerking. 

Mogelijke  knelpunten komen dan scherper naar voren, zodat een meer doordachte afweging gemaakt 

kan worden in de hiërarchie van ontwerpuitspraken en wat daarvan de implicaties zijn voor de verdere 

planopzet, of, zoals de architect terecht heeft vastgesteld `alles heeft met alles te maken`. 
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          Vastgesteld 

                                                    

 

VERSLAG VERGADERING ADVIESCOMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT VAN  

16  JULI 2019 

 

Commissieleden: 

Drs. A. Lengkeek 

Ir. S. Gall 

Ir. J. Gräber,  

Drs. Ing.M.R. van Winsen 

 

Papentorenvest 10a en 34-40, bouw van twee appartementengebouwen. (omgevingsvergunning) 

Mede aanwezig mw van Enk, stedenbouwkundige. 

Presentatie 

Het ontwerp betreft de bouw van twee appartementengebouwen met 20 appartementen (12 app nr 10 

en 8 app nr 34/40. Het ontwerp was in de akvergadering van 29 januari jl met de status van ARK III in 

hoofdopzet goedgekeurd voorzien van positief advies ten aanzien van indiening aanvraag 

omgevingsvergunning. 

De als aanvraag omgevingsvergunning ingediende ontwerpen bleken  - door aanvullende ingrepen in 

de kap (dakkapellen, dakterras) af te wijken van de in de arkvergadering van 29 januari dit jaar en 

daarmee tevens in hoofdopzet goedgekeurde ontwerp. Na ter zake overleg tussen de 

stedenbouwkundige en architect zijn de ontwerpen grotendeels weer teruggebracht tot het 

oorspronkelijke ontwerp. 

Advies commissie 

De commissie adviseert positief over vergunningverlening onder voorwaarde dat bij nr 10 de 

wenteltrap naar het dak uit het plan gehaald wordt en daar een luik te plaatsen met ladder, zodat 

toegang tot het dak alleen voor onderhoud mogelijk is. 

 

Entree Oost, Stedelijke wand blokken 01-05. 

Aanwezig: mw. Stefanova, architect blok 01, hr. Schipper, architect blokken 02 en 04, hr. Van Eldonk 

en mw. Broesterhuizen, architecten blokken 03 en 05, heren De Graaf en Van den Tillaart, 

stedenbouwkundigen, heren Van Spengen en Sleegers, namens opdrachtgever, hr. Poot, proces-

manager. 

Presentatie 

De architecten presenteren een verdere doorwerking van de respectievelijke bouwblokken. 

Reactie commissie 

De commissie gaat akkoord met blok 01 van architect mw Stefanova. Aandacht wordt gevraagd voor 

zorgvuldige uitwerking waar 01 aansluit op de stadswoningen aan de Amerikaweg. Collegiaal wordt 

geadviseerd het groen op het achterliggende parkeerterrein indien mogelijk meer te spreiden en zorgen 

voor voldoende faciliterende voorziening voor de boomaanplant. 

Voor de blokken 02 en 04 van architect Schipper Diederendirrix) vraagt de commissie de gelede 

bouwdelen te verzelfstandigen, conform de aanwijzingen in de bespreking met architect Van Eldonk. 

Zorg dat de verzelfstandiging niet alleen in de verfijning en toepassing van materialen en verbanden 

zit, maar juist met een stevig gebaar door de oogharen zichtbaar wordt, ondermeer door sterker 

verschil in de plinten, het achterwege laten van de doorlopende strook erkers. 

Voor de blokken 03 en 05 stemt de commissie in met de\ze hoofdopzet zoals gepresenteerd door 

architect Van Eldonk, 03 en mw Broesterhuizen, 05  

Advies commissie 

Elk van de blokken van de stedelijke wand kan verder worden uitgewerkt op de besproken aspecten en 

onderdelen. Er is vertrouwen dat de gevraagde ontwerpslag voor blokken 02 en 04 door de architect 

goed wordt opgepakt. Mocht er behoefte zijn aan een korte tussentijds collegiaal overleg dan is dat 

welkom; anders gaat de commissie ervan uit dat alles wordt uitgewerkt en gereedgemaakt en met 

definitieve keuzes voor materiaal-/kleurgebruik en detaillering gereedgemaakt wordt voor de  

aanvraag omgevingsvergunning. 
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Brinkmann, opbouw en gevelwijzigingen (omgevingsvergunning ) 

Mede aanwezig de heren Hulsker en van der Lee, architecten en Rots, stedenbouwkundige. 

Presentatie 

De architecten presenteren een integraal, samenhangend ontwerp voor gevelwijzingen en een opbouw 

ten behoeve van het Brinkmanncomplex dat in onderdelen in de afgelopen periode door de commissie 

is behandeld. De gevelwijzigingen aan de Grote Markt, Barteljorisstraat, Schoutensteeg en 

Smedestraat waren in voorgaande separate ARK-III planbesprekingen in hoofdopzet al goedgekeurd 

door de ark. De opbouw past binnen de bestemmingsplancontour van het vigerende bestemmingsplan 

en is beperkt zichtbaar vanuit de publieke ruimte. Voor de materialisering en detaillering van het 

plandeel Smedestraat met de entree naar de appartementen legt de architect een inzet neer die volgens 

de commissie de ambitie van dit deelontwerp ook echt waar maakt. 

Advies commissie: 

De commissie adviseert positief over verlening aanvraag omgevingsvergunning. 

 

Gonnetstraat 22-26, sloop/nieuwbouw  tbv woonwerkruimte, 

Aanwezig de heren Van Rijn en Douwma, architecten, mw. Zeelenberg, procesmanager, hr. 

Molenkamp, namens opdrachtgever. 

Presentatie 

De architecten geven een toelichting op de twee ontwerpen Gonnetstraat 22 en Gonnetstraat 26. 

Gonnetstraat 22  (Van Duivenbode pand) wordt gesloopt en in het te handhaven karakteristieke 

gebogen stedenbouwkundige patroon opnieuw opgetrokken in vijf lagen voor het koopgebouw, 

aflopend naar vier lagen aan de kant van de twee zijstraten. Het programma bestaat uit een combinatie 

van  16 atelierwoningen, appartementen, penthouse en commerciële ruimte/ horeca. 

Gonnetstraat 26, locatie HAL-gebouw, waarbij het te handhaven monumentale HAL-gebouw aan de 

Gonnetstraat langs de ter weerszijden lopende zijstraten voorzien wordt van twee nieuwbouwvleugels 

in vier lagen, die ieder worden voorzien van een terugliggend aangebracht hoogteaccent van 

respectievelijk 27 en 33 m. Daarnaast komt er een ondergrondse garage. Hier bestaat uit programma 

uit een combinatie van 84 appartementen in de sociale huur, sociale koop, middeldure koop en dure 

koop voor  de woon/atelierwoningen. Beide gebouwen worden opgetrokken in donker metselwerk met 

contrasterend  lichtgekleurd metselwerk voor de hoogteaccenten voor nr 26. 

Reactie commissie 

De commissie gaat akkoord met de hoofdopzet zoals die voorkomt uit het stedenbouwkundig ontwerp. 

Ook kan de commissie zich vinden in de uitwerking met het woon-/werkprogramma en bijbehorende 

woningtypologieën en parkeeroplossing. 

In de uitwerking naar de architectuur vindt de commissie de keuze van beide blokken dezelfde 

expressie te geven niet kloppen met de basis van het stedenbouwkundig ontwerp. Geef beide blokken 

in hun architectuur meer een eigen expressie. Het halfronde kopgebouw van de Van 

Duivenbodelocatie met een publieke functie in de plint kan op een bijzondere wijze meewerken in het 

stratenpatroon.  

Vanuit datzelfde stedenbouwkundig ontwerp vraag de commissie de architect naar de wijze waarop de 

twee torentjes in het plan staan. De voorgestelde overgang van horizontaal naar verticaal werkt niet 

overtuigend; laat in het midden of de torens nu werken op rankheid of op zwaarte. De variatie en 

differentiatie overheerst het beeld. Zoek een manier om de torens dan wel eleganter te maken, dan wel 

industriëler, in aansluiting op de onderbouw.  

Verder de wens om aan te sluiten bij de historie van de plek met een industriële architectuurtaal, 

suggereert de commissie om nog eens goed te kijken naar het HAL-gebouw. Daarin wordt een 

rationele, eenvoudige ritmiek zichtbaar, die alleen afwijkt wanneer daarvoor een functionele 

aanleiding is. 

Advies commissie 

Akkoord met  hoofdopzet en typologie. Ontwerp aan zelfstandigheid van beide gebouwen, en aan een 

sprekend karakter van de torens. De architecten worden uitgenodigd in een volgend collegiaal overleg 

hun doorwerking van de opgave voor te leggen. 
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Welkomstborden stadsentree. 

Aanwezig de heren Karssen, ontwerper en van Splunter, gemeentelijk landschapsarchitect. 

Presentatie 

Naar aanleiding een gehouden inventarisatie van de vele soorten verspreid over de stad aanwezige 

informatieborden in Haarlem, presenteert de ontwerper aan de hand van een aantal randvoorwaarden 

en een visie een eerste stap op weg naar een samenhangende ontwerplijn als een familie van publieke 

informatiedragers in de publieke ruimte. 

Reactie commissie 

De commissie is blij met dat de opgave door de gemeente is opgepakt om de informatiedragers in de 

publieke ruimte vanuit hun onderlinge samenhang op te pakken. Ze herkent zich in de visie en 

randvoorwaarden die vanuit de inventarisatie en de eerste gedachtevorming door de ontwerper zijn 

geformuleerd. In deze fase van het ontwerpproces is er nog geen helder beeld welke elementen sturend 

zijn voor de overkoepelende van elementen. Behalve de elementen zelf gaat het ook om de wijze 

waarop ze geplaatst worden en aanwezig zijn in de stad naast de getoonde voorstellen voor vorm en 

maatvoering, materiaalgebruik, typografie. 

Advies commissie 

De ontwerper wordt gevraagd in een volgende presentatie door te werken op het principe van de 

`familie` van elementen. Gezien de concrete casuïstiek voor zowel de welkomstborden als de 

bebording voor de rondvaartboten is dat een goede manier om vanuit principe en vanuit toepassing 

hier aan te werken. 

 

De Koepel, gebouw, overzicht samenhang restauratievisie en programma met de architect. 

Aanwezig de heer Van Stigt, architect, mw. Van Schaik, adviseur erfgoed, hr. Van den Busken, 

stedenbouwkundige, mw Jordaan, procesmanager, hr Molenkamp, namens opdrachtgever.  

Presentatie en bespreking 

Architect Van Stigt geeft een toelichting op het verder doorgewerkte `restauratieplan` van het 

koepelgebouw. Per onderdeel is besproken en waar nodig als volgt besloten. 

Gevel: 

De eerdere voorkeur van de commissie om niet alle vensters uit te zagen en zo de gehele koepel 

`gelijk` te trekken wordt gehandhaafd. Aan twee zijden in de zuidgevel en de noordgevel worden, 

waar zich de toiletten bevinden, twee traveeën in oorspronkelijke staat gelaten. 

Entrees: 

Hoofdentree vanuit administratiegebouw is vanouds altijd open geweest op maaiveld, omdat men op 

niveau binnenkwam. De architect wil daarom de huidige opening intact laten inclusief aanwezige 

sporen en uitsparingen en volstaan met het zover mogelijk terugliggend aanbrengen van een glazen 

deur. De daarboven gelegen sparingen waar de doorgang was blijven gehandhaafd, en krijgen een 

gelijke behandeling in het Administratiegebouw. 

Voor de secundaire entrees aan de noord en zuidkant  overweegt de architect een historische luifel van 

staal aan te brengen als verwijzing naar de destijds aanwezige luchtplaatsen. 

De architect heeft nog geen keuze gemaakt over de aan te brengen deurtypes. De commissie tekent aan 

dat de deuren nu `te gewoontjes` lijken. 

Vanuit het gebouw en de entrees zijn er motieven voor verbijzondering in de bestrating.  

De commissie is nog niet akkoord met de gepresenteerde voorstellen, met name de gekozen luifels en 

vraagt om voor de keuzes ten aanzien van de vormgeving van de entrees, integratie van denken tussen 

stedenbouwer, complex en architect koepel, plaats te latenvinden. 

Kleuronderzoek 

Het kleuronderzoek is inmiddels afgerond. Uitgangspunt is dat de oorspronkelijk keuren weer 

teruggebracht worden in het interieur van de koepel en ook voor de nieuwe delen gewerkt wordt met 

een gebouw-eigen kleurenwaaier. 

Inbouw 

Het kleurgebruik van de inbouw wordt afgestemd op de oorspronkelijke kleuren van het interieur van 

de koepel. Om de ruimtelijkheid van het panopticum zo goed mogelijk te ervaren wordt de inbouw zo 

los mogelijk gemaakt. Als verbindend element tussen de galerijen van de cellen en de inbouw is 

gekozen voor negen smalle, 70 cm brede, stalen bruggetjes met een stalen rastervloer, die zich 

onderscheiden van de cellenwand en van de inbouw. 
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De inbouw zelf wordt vormgegeven vanuit utilitaire techniek, uitgaande van UMP-profielen. De 

positionering van de dragende kolommetjes, de transparantie van de ruimtes en de hekwerk/doorval-

beveiligingen dragen daar aan bij. Het karakter van de inbouw op de renderings is in dat opzicht 

misleidend. In een volgende bespreking wordt gevraagd om technische tekeningen en details. 

Klimaattechniek: 

Klimaattechniek wordt zoveel mogelijk net zichtbaar weggewerkt in loze ruimtes  in het koepeldak of 

bij de restauratiewerkzaamheden vrijkomende leidingschachten.  

Vloer en Navelgat: 

De architect presenteert renderings van de vloer (kleurgebruik en patroon) en het gat met de entree 

naar de benedenverdiepingen. De commissie suggereert dat de rand van het gat ook echt het karakter 

van de inzaging in de vloer moet tonen en zich dus echt anders presenteert dan de vloeren van de 

inbouw. Ook kan dit een motief zijn om nog verder vorm te geven. 

Advies commissie: 

De commissie spreekt haar vertrouwen uit in de benadering van de restauratiearchitect ook ten aanzien 

van zijn ontwerp aan de inbouw/nieuwbouw. Voorafgaand aan een volgende bespreking is een 

integratie met het Stedenbouwkundig Plan van belang. In een volgende bespreking is er behoefte aan 

een feitelijke en technische tekeningen om de keuzes te verantwoorden en vast te leggen. 

 

Koepel Stedenbouwkundig Plan. 

Aanwezig de heren Van der Poeg, architect Van Waveren, architect Bron, landschapsarchitect bureau 

Hosper, mw. Van Schaik, architectuurhistoricus, Van den Busken, stedenbouwkundige, Van Splunter 

gemeentelijk landschapsarchitect, hr Glas, senior jurist, mw. Jordaan, procesmanager, hr Van 

Joolingen, namens Panopticum, hr Alferink, namens Duwo, hr.Molenkamp, namens opdrachtgever. 

Presentatie 

Ne een eerste presentatie op 2 juli jl. is door architect Van der Ploeg als stedenbouwer op 9 juli jl. een 

drietal concepten voorgelegd als koers voor uitwerking. Toen is door OMB, monumentenzorg en 

ARK-agenda, unaniem ingestemd met het fundamenteel andere voorstel `variant 3`, dat zich kenmerkt 

door vier losse, licht verspringende, volumes van vier lagen aan de zijde van de Papentorenvest, een 

hiërarchie van entrees die een formele, een informele en een `conceptuele` entree onderscheidt, en een 

hoger, losstaand bouwvolume van vrije vorm ten noordoosten van de koepel, de diepere 

randbebouwing en de Vest. 

In de presentatie van de stedenbouwer wordt geen Stedenbouwkundig Plan getoond, maar een 

verkenning in varianten van de doorwerking op landschap en architectuur. Wel is er een concept 

bestemmingsplankaart getekend. 

Reactie  commissie 

In de stedenbouwkundige benadering van `variant 3`zitten de principiële keuzes die de commissie 

onderschrijft. Vandaaruit en vanuit de beleidskaders ten aanzien van stedenbouw eb de NvU zijn 

uitspraken te doen over de verdere consequenties voor het landschap, groen, en architectuur. In 

gesprek met de stedenbouwer, gemeentelijke stedenbouw/landschap en monumentenzorg, stellen we 

samen vast: 

.  Het binnengebied van de koepel heeft een doorlopende stenen vloer. De stadsvloer loopt door, maar 

je maakt voelbaar dat je een grens over gaat, in de diverse entreesituaties. 

.  Aan de Papentorenvest is het uitgangspunt: een kade. De doorgang door de muur is een 

ontwerpopgave, die gericht moet zijn op het verkennen van het idee `conceptuele entree` 

. Op de steden vloer staan elementen; bebouwing, waar passend: groen. De klinkerbestrating kan met 

geeltjes accent en structuur krijgen. Groen is volgend en vraagt per plek maatwerk. Concreet; 

boomaanplant bomen van de eerste categorie op plekken waar voldoende grondvolume voor 

beworteling. Geen vertuining, geen heuveltjes, geen halfverharde looppaden. 

. De typologie, volumes en ontsluiting van `variant 3`,met maximaal 4 lagen aan de Papentorenvest is 

leidend (met portiekontsluiting met publieke route op niveau+1) 

Verzoek is te verkennen hoe meer publiek programma over het gehele complex te spreiden is, met 

name door meer publiek programma in het losstaande volume te brengen. 

. Ontwerp ook aan de tijdelijke situatie in de openbare ruimte: de Papentorenvest zolang er nog geen 

water is, het voorplein zolang er nog parkeren nodig is. 
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. In de architectuur wordt een onderscheid gemaakt in A 1-5 en C, met B als bestaand. Met name voor 

A5 is de vraag hoe dit langgerekte blok van cellen zich moet gedragen in het Stedenbouwkundig Plan 

en ook ten opzichte van A1-A4. Het Stedenbouwkundig Plan vraagt meerdere architecten. Advies is 

met drie architecten te werk te gaan. Het losstaande volume mag een autonoom, alzijdig gebouw 

worden. 

Ten aanzien van de vertaling naar het Bestemmingsplan en de gepresenteerde concept-bestemmings-

plankaart, wordt opgemerkt dat een aantal essenties uit het nieuwe plan hierin missen of ambivalent 

zijn: 

. De vier volumes aan de Papentorenvest zijn niet uit één volume gesneden maar springen te opzichte 

van elkaar èn ten opzichte van de muur. 

. In de tekst van het bestemmingsplan is vast teleggen hoe de ruimte tussen de volumes tot stand moet 

komen als drie gelijke ruimtes, gericht op de doorzichten/zichtlijnen vanuit de typologieën ontsluiting. 

. Er is ruimte voor de precieze maat en positie van de volumes, maar de volumes kleven niet aan elkaar 

vast (bij de Vest en bij de noordelijke randbebouwing en het losstaande nieuwe blok). 

Advies commissie: 

Er ligt nog geen Stedenbouwkundig Plan en nog geen plankaart, die de gemaakte keuzes verankert. 

Die stap zal in de komende periode gezet moeten worden op basis van  al hetgeen besproken is. 

Ook dringt de commissie aan op integratie tussen het opdrachtgeverschap en het ontwerp van de 

Koepel en het complex 
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         Vastgesteld  

                                                          

 

VERSLAG VERGADERING ADVIESCOMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT VAN  

2  JULI 2019 

 

Commissieleden: 

Drs. A. Lengkeek 

Ir. S. Gall 

Ir. J. Gräber,  

Dr. Ir S.A. Stroux 

Drs. Ing.M.R. van Winsen 

 

Stationsplein, rijtuigenkap, plaatsen kaartverkoopautomaten. 

Aanwezig mw. Taverne, adviseur erfgoed 

Consultering op verzoek van adviseur erfgoed. 

Het ontwerp betreft het verplaatsen van kaartverkoopautomaten uit de stationshal en een 

kaartverkoopautomaat tegen bouwdeel V naar een plek onder de rijtuigenkap. 

Reactie en advies commissie 

De commissie kan zich vinden in het verplaatsen van de kaartverkoopautomaten mits naar achter tegen 

de stationsmuur  (niet `vrij` tussen de kiosken). De ramen in de stationsmuur dienen zichtbaar blijven. 

De commissie vraagt de eerder gemaakte afspraken met de NS opnieuw onder de aandacht te brengen; 

Alle ingrepen in het station worden in samenhang voorgesteld, er is één coördinerend aanspreekpunt 

bij de opdrachtgever voor alle (deel)ingrepen. 

 

Gonnetstraat 26, HAL-gebouw, transformatie opbouw, aanbrengen  nieuwe deur en vervangen 

stalen kozijnen. 

Eerste planbespreking. 

Aanwezig de her Everaarts, opdrachtgever,  hr De Kleine, architect, hr Vierkant extern adviseur, mw. 

Taverne, adviseur erfgoed, mw. |Zeelenberg, procesmanager. 

Presentatie 

De opdrachtgever geeft een toelichting op het ontwerp; dat wordt gepresenteerd op een aantal 

wijzigingen op een eerder vergund ontwerp van HER-architecten. Het betreft de verbouw HAL-

gebouw (gemeentelijk monument) ten behoeve van werkruimtes, aanbrengen nieuwe hoofdentree, 

vervangen stalen kozijnen en transformeren huidige opbouw in een in een scherp asymmetrisch 

lijnenspel van glas en gesloten materiaal vormgegeven dakpaviljoen met bijbehorende daktuin. De 

ambitie is het gebouw voor 100 jaar toekomstbestendig te maken.  

Reactie en advies commissie 

De commissie gaat akkoord met het maken van een nieuwe hoofdentree (optie 1/`portaal`) met 

verzoek de beeldkwaliteit waar te maken in hoogwaardig materiaalgebruik en zorgvuldige 

detailuitwerking. 

In de redengevende omschrijving worden de stalen kozijnen benoemd als één van de monumentale 

waarden van het pand. De commissie gaat daarom niet akkoord met vervanging zondermeer door een 

andere materiaalsoort maar adviseert te werken met voorzetramen. Zij adviseert hiervoor  een 

specialist te betrekken, die een nauwkeurige inventarisatie van de staat van alle kozijnen kan maken. 

Pas als uit dat onderzoek blijkt dat de staat van de kozijnen o.a. door roest die het metselwerk in trekt 

dusdanig slecht is, komt vervanging als optie in beeld. 

Wat het ontwerp van de opbouw betreft; gelet op de ambitie  het gebouw voor 100 jaar 

toekomstbesteding te maken adviseert de commissie: ontwerp de opbouw niet alleen vanuit het 

uitzicht, maar ook vanuit het zicht van de stad op het paviljoen zelf. Maak daarbij de keuze of de 

opbouw onderdeel van het gebouw wordt, of dat het contrast wordt gezocht: zijn er twee landmarks, of 

is het één? Ontwerp de opbouw ook vanuit een duidelijk motief; is het één eenduidig volume of een 

geheel/samengesteld element? 
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Entree Oost, stedelijke wand Schipholweg. 

Planbespreking 

Aanwezig; de heer Van Eldonk en mw Broesterhuizen, architecten, hr. De Graaf, stedenbouwkundige, 

heren Sleegers en Van Spengen, namens opdrachtgever. 

Presentatie; 

Coördinerend architect Van Eldonk presenteert aan de hand van het principe van de korrelgrootte, 

basisuitwerking plattegrondstructuur en een nog voorlopig kleurenschema een verdere  

doorontwikkeling van de stedelijk wand Schipholweg. Onderlegger is de door de commissie in 

februari dit jaar geaccordeerde stedenbouwkundige structuuropzet voor het noordelijke deel voor 

Entree Oost. Ontsluiting van de bouwblokken naar het parkeren vindt plaats  aan de kant van de 

Schipholweg.  Ook de entrees van de woningen en gemeenschappelijke entrees  tbv de 

galerijwoningen komen aan Schipholwegkant. Verder krijgen alle blokken aan de Schipholwegkant 

een plint over twee lagen. 

Reactie commissie 

De commissie beschouwt dit deel van de stedelijke wand in relatie tot de wand van Entree West. Dan 

valt op dat de helderheid van dat plandeel hier niet opnieuw wordt bereikt; sprekende volumes, 

leesbare geleding, heldere plint en duidelijk kleurpalet. 

De commissie meent dat dit te herleiden is tot ambivalentie in de blokken van Entree Oost; de 

sprongen in hoogte, de geleding in de gevels, de entrees en met name de galerijontsluiting zijn niet 

logisch en met elkaar in lijn.  De commissie adviseert verder te werken aan de zelfstandigheid van elk 

van de onderdelen, waaruit de blokken worden opgebouwd; logische eenheden, meer contrast tussen 

de delen, de verlichting en binnengevels van de galerijen veranderen meer met de geleding in de gevel. 

De Plinten en entrees moeten sprekender. De commissie spreekt opnieuw haar teleurstelling uit over 

uitwerking van het binnenterrein en de parkeeroplossing van blok 01 en ziet in plaats van twee entrees 

naar het autoparkeren liever één gemeenschappelijke entree zowel voor bouwblok 01 als tbv  de daar-

achter gelegen  grondgebonden woningen. 

De aansluiting/overgang van stedelijke wand naar de hofjes vindt de commissie geslaagd. 

Vanuit de samenhang in het straatbeeld adviseert de commissie af te zien van een kapvorm bij het 

koppelblok 02 aan het straatje – met de opengewerkte buitenruimte-uitbouw van blok01 aan de 

overzijde. 

Advies commissie 

De commissie vraagt coördinerend architect om in de aansturing van de architectuuruitwerking voor 

de vijf blokken te voorzien in de gevraagde `zelfstandigheid` van de geleding in onderdelen 

 

BAVO-dorp, fase V, renovatie/onderhoud 53 woningen (omgevingsvergunning) 

Eerste planbespreking. 

Aanwezig, mw Meijering, architect, de heer Sükür, stedenbouwkundige, mw. Ten Zijthoff, namens 

opdrachtgever, 

Presentatie 

De planaanpak, zo laat de architect weten, ligt in lijn met de vier voorgaande fases; echter met enkele  

afwijkingen. Woningen met een bijzondere verschijningsvorm op de hoeken krijgen geen uitbouw aan 

de achterzijde en de bestaande gemetselde tuinmuren blijven gehandhaafd en worden waar nodig 

hersteld. 

Een andere afwijking is de aanpak van de op de hoeken gelegen voormalige woon/winkelhuizen, 

waarvan de entrees gesitueerd zijn aan de zijstraten. Om de woonfunctie van deze vm 

woon/winkelhuizen te optimaliseren voorziet het ontwerp in het verplaatsen van de entrees van de 

zijstraten naar de hoofdstraat, in dezelfde ritmiek als van de woonhuizen. Op de plek van de  

oorspronkelijke entree wordt voorzien in het aanbrengen van een raamkozijn. 

Reactie commissie   

De commissie benadrukt dat het onbegrijpelijk is dat het ensemble Kruistochtstraat zonder verdere 

bespreking en vooroverleg is uitgewerkt en voor de aanvraag omgevingsvergunning is ingediend. 

Gezien de besprekingen van de eerdere fases, en zeker omdat in de cultuurhistorische verkenning van 

SteenhuisMeurs  juist aan dit ensemble bijzondere cultuurhistorische betekenis wordt toegekend. De 

beoogde uitbouwen doen niet alleen afbreuk aan de ruimtelijkheid van het tuindorpconcept maar zijn 

ook door hun vormgeving en materiaalgebruik niet passend bij de architectuur en het materiaalgebruik 
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van de woningen. Er ontstaat een volledig gespleten beeld, waarin de voorzijde en achterzijde van de 

woningen geen enkel verband meer hebben. 

De commissie overweegt evenwel voor de uitbouwen dat de sinds 2013 ingezette trend van gefaseerde 

buurtaanpak, met nog twee fases te gaan, haar voltooiing nadert en uit oogpunt van continuïteit nu niet 

meer fundamenteel omgebogen kan worden. 

Advies commissie 

De commissie is niet akkoord met de wijze waarop de woon/winkelhuizen wordt veranderd. 

Nogmaals verwijzend naar de cultuurhistorische verkenning adviseert te kiezen voor verbijzondering 

in uitwerking van de vm woon/winkelhuizen op de hoeken o.a. door de deuren in het afgeschuinde 

deel te handhaven of te vervangen door de oorspronkelijke deuren en het oorspronkelijke kleurgebruik 

en in de afschuining dus met opgemetselde borstwering aan te brengen. 

 

Brinkmann, gevelwijziging Smedestraat en opbouw. 

Mede aanwezig de heren Hulsker en Van der Lee, architecten, Rots, stedenbouwkundige en Koster, 

plancoördinator. 

Presentatie 

De architecten presenteren een aangepast gevelontwerp voor de entree aan de Smedestraat. 

Het woonprogramma in de bovenste twee lagen is weggelaten en gekozen is voor trapsgewijs 

terugliggende transparante en luchtige opbouw met een deels glazen afdekking. Het geheel wordt 

opgetrokken in natuursteen of beton in een onderscheidende witte kleur. 

 

Reactie commissie 

De commissie gaat akkoord met het ontwerp met verzoek de  beeldtaal van het ontwerp waar te maken 

in uitwerking materiaalgebruik en detaillering..  

Advies commissie: 

Totaalontwerp van de  gevels aan Grote Markt, Barteljorisstraat, Schoutensteeg en Smedestraat samen 

met de opbouw als aanvraag omgevingsvergunning in de volgende arkvergadering ter beoordeling 

voorleggen. 

 

De Koepel SP 

Aanwezig de heren Van der Ploeg, architect, Van Waveren, architect, hr. Bron, landschapsarchitect 

bureau Hosper, hr Van Splunter, gemeentelijk landschapsarchitect, mw. Taverne, 

architectuurhistoricus, mw Van Schaik, architectuurhistoricus, mw Jordaan, procesmanager, hr 

Molenkamp, namens opdrachtgever. 

De voorzitter geeft architect Van der Ploeg de ruimte om te presenteren; zijn ontwerp dat de basis voor 

een stedenbouwkundig plan voor de koepel moet vormen. Voorafgaand aan de behandeling is 

besproken dat OMB en ARK aansluitend een reactie formuleren. Omdat niemand echter vooraf de 

plannen heeft kunnen zien, zal deze reactie eerst intern geformuleerd worden, en daarna pas gedeeld 

met de ontwerper en indieners. Voor het verslag hiervan wordt verwezen naar de brief van de 

voorzitter ARK aan ontwerper en opdrachtgever dd 3 juli, en de reactie van OMB zoals verzonden  

door procesmanager mw Jordaan van diezelfde datum. 

 

Schalkstad. 

Overleg ARK-supervisor. 

Aanwezig de heren Coenen, supervisor, Offermans, architect en Kaldenhoven, procesmanager. 

Presentatie 

Aan de hand van kaart- en beeldmateriaal bespreekt de supervisor de stand van zaken in gebiedsdeel 

Schalkstad. 

Thema`s op zich zijn niet veranderd maar wel zijn de accenten verlegd. Zo wordt er meer groen het 

gebied in gehaald. Niet alleen vanuit Europawijk aan de westkant, met robuuste stedelijke 

woonblokken in het groen aan de kant van Europaweg, maar ook aan de oostkant bij het Floridablok 

waar in plaats van een bestraatte boulevard nu gedacht wordt aan een groene singel. 

Voor het zuidelijke deel geldt dat er langzaam aan compositie gaat ontstaan in schaal en maat. De drie  

ontwikkelende partijen zijn momenteel bezig zijn met het doorrekenen van de plannen op 

haalbaarheid. De uiteindelijke gebouwencompositie zal van invloed zijn op de inrichting van de 
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openbare ruimte en het noordelijker gelegen Californiaplein. De supervisor heeft drie varianten 

gemaakt van een noordwestverbinding vanaf het Californiaplein naar de zuidelijk gelegen groene 

zoom. Min of meer op zichzelf staat het een zoektocht naar de meest geschikte plek op het 

Californiaplein van de te realiseren Markthal. Ten slotte zoomt de supervisor in op het noordelijke 

deel van Schalkstad, in het bijzonder de transformatie van de VNU-toren en hoe de inrichting van het 

noordelijke deel van Schalkstad zich verhoudt tot Schalkwijk Midden. De structuuropzet van de 

gemeentelijke stedenbouwkundige Joost van den Tillaart is leidend. Hoewel het VNU-complex 

`ontkoppelt` is in twee delen, gebouw en parkeergarage, is de doorontwikkeling zowel in 

structuuropzet als architectuur niet akkoord bevonden door de supervisor. De supervisor spreekt zijn 

zorgen uit over de bereidheid van de ontwikkelende partij om nog verder in beweging te komen. 

Architect Offermans geeft vervolgens een terugkoppeling van het uiteindelijke gekozen 

materiaalgebruik en detailuitwerking van het bioscoopgebouw aan het Floridaplein. 

Reactie commissie 

De commissie neemt kennis van de stand van zaken en spreekt opnieuw haar steun uit aan de door de 

supervisor ingezette koers en zijn persoonlijke betrokkenheid bij de ontwikkelingen. 

 Over de gepresenteerde varianten voor een noordzuidverbinding vanaf het Californiaplein naar de 

groene zoom, gaat de voorkeur van de commissie uit naar een doorsteek door de bebouwing. Verder 

laat de commissie weten afwijzend  te staan tegen afschuining van mogelijk te realiseren bouwvolume 

op de hoek Europaweg/Costa del Sol (Febolocatie). 

Een aandachtspunt dat de commissie meegeeft bij de berichten van de supervisor over het ontwerp van 

de openbare ruimte door bureau Lubbers, is dat bij het realiseren van de Markthal en inrichting van het 

Californiaplein  als een carré met bomen, men bedacht moet zijn op het spontaan verschijnen van 

utilitaire voorzieningen  

(opstelplaats winkelwagentjes, fietsenklemmen, grofstoffelijke stalen beschermbeugels bomen, etc) 

Probeer daar pro-actief  op te reageren in het ontwerp voor de herinrichting van Californiaplein. 

Wat betreft het VNUgebouw steunt de commissie de supervisor in zijn benadering van het 

verijzonderde parkeergebouw, en verwijst naar het eerdere verslag voor consequente beoordeling van 

de aanpak van het hoogbouwdeel. 
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Vastgesteld                                        

     

 

VERSLAG VERGADERING ADVIESCOMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT VAN  

18  JUNI 2019 

 

Commissieleden: 

Drs. A. Lengkeek 

Ir. S. Gall 

Ir. J. Gräber,  

Dr. Ir S.A. Stroux 

Drs. Ing.M.R. van Winsen 

 

Lange veerstraat/hoek Anegang, verb. en gevenwijziging tbv winkels, horeca en hotel. 

Aanwezig de heer Van Beek, stedenbouwkundige. 

Consultering op verzoek van de stedenbouwkundige. 

Reactie commissie. 

Positief over herontwikkeling op deze locatie; een eerder plan was zo goed als rond.  

Ontwikkeling binnen grenzen bestemmingsplan. 

In het stadsweefsel is ruimte voor incidenteel grote volumes, zoals ze in de periode van de moderne 

historische stad zijn ingevoegd (zie onderzoek Paul Meurs, de moderne historische stad 1883-1949) 

Daarom geen compilatie/montage van gekleurde (nep)geveltjes, die pandjes suggereren maar de massa 

van het blok tonen en geleding aanbrengen in bij voorkeur tweeën of maximaal in drieën. 

 

DURA-plot VO`s Fluor, Europawegbok. Amerikawegblok. 

Presentatie  VO  Fluor:` architecten de heren Kooistra en Van Besten 

Reactie commissie:  

Het regieteam acht dit ontwerp passend binnen de ordenings- en vormgevingsprincipes van het SP. De 

commissie ondersteunt oordeel op hoofdlijnen, maar wijst op het karakter van de opbouw van het dak. 

Volgens de uitgangspunten van het Stedenbouwkundige Plan, en als zodanig in eerder gesprek tussen 

regieteam en ARK ook benoemd, moet de opbouw niet als een los paviljoen/toevoeging worden 

gevormd, maar onderdeel van het heldere volume vormen. Dit wordt door de architecten in een 

volgende ontwerpronde opgepakt. Daarnaast vraagt de commissie te zorgen voor betere 

herkenbaarheid van de verschillende entrees, en de organisatie van het programma op de begane grond 

te optimaliseren door o.a. het niet-woonprogramma te oriënteren op de pleinzijde. 

De gekozen materialisering van de gevel vraagt veel zorg en aandacht in het waarmaken van de 

verwerking en detaillering van et bamboeplaatwerk. 

 

Presentatie VO Europablok, mw. Visser en  de heer Mees, architecten 

Reactie commissie 

In het SP is dit blok ofwel één alzijdig, blok ofwel een alzijdig, geleed blok. In eerder overleg tussen 

regieteam en de ARK is benoemd dat het karakter van de uitkragende balkons aan de zuidzijde, op dit 

stedenbouwkundig cruciale punt, niet klopt met de inzet van het SP. Het gebouw moet hier massa 

maken. Het tussenlid tussen het zuidelijk deel en de rij met woningen, is in programma en expressie 

niet overtuigend. Kies er voor om één gebouw van te maken óf om het tussenlid manifester te maken 

en de alzijdigheid van de blokken te versterken. De kopersopties om een dakopbouw te maken past 

ook niet bij de architectuur van massa en duidelijke vorm. Als je hiervoor kiest, moet er een 

ontwerpingreep gedaan worden die de eenheid op blokniveau bewaart. De mogelijkheid van een 

woon-werkwoning vraagt nog verder doorwerking op de entrees. Voor het gehele blok is zicht op 

peilmaten en entrees in relatie tot het landschap een cruciaal gegeven dat nog niet goed in beeld is. 

Voor het Surinameblok is oriëntatie op de stadsstraat Europaweg in het voorgestelde programma 

begane grond nog niet goed. Architecten en regieteam wordt gevraagd deze opmerkingen op 

structuurniveau aan te gaan in een volgende ontwerpslag. 
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Presentatie VO Amerikablok, hr Koschuch, architect 

Het regieteam is nog niet positief over de aansluiting van dit ontwerp op het SP. De commissie ziet dit 

ook, reden om dit plan slechts kort te bezien en bespreken in de commissie. De geleding van het 

volume, de bewerking van de tussenleden, de architectuur van de massa/blokken is nog niet in lijn met 

het SP. Afmetingen van de blokken lijken at random gekozen. De oriëntatie en hoofdvorm van het 

zuidelijk blok is wel aangeduid maar nog niet verwerkt. Ook geeft het ontwerp nog geen helder beeld 

van hoe het gebouw landt op het maaiveld aan de Amerikaweg en de Aziëweg. 

 

Ontwikkelvisie Orionzone 

Tweede planbespreking. Eerder besproken op 12 maart jl. 

Aanwezig de heren Van Beek, stedenbouwkundige en Käss, landschapsarchitect. 

Presentatie 

Naar aanleiding van de resultaten van buurtparticipatie ligt er een gewijzigd ontwerp op tafel. 

Belangrijkste wijziging betreft de verkeerssituatie op het Planetenplein, onderdeel van het beschermd 

stadsgezicht, en het op verzoek van de participanten wijzigingen aan het voorgestelde profiel van de 

Planetenlaan: de voorziene groenstructuur verschuift van de westkant naar de oostkant van de 

Planetenlaan. 

Reactie commissie 

In hoofdopzet adviseert de commissie nog steeds positief over de ontwikkelvisie die een bijzondere 

stedelijke structuur maakt tussen twee geheel eigen stadsdelen: de uit de dertiger stammende 

stadsstructuur van de Planetenwijk tegenover de moderne open verkaveling van de wederopbouwwijk 

Sinnevelt.  

De nieuw voorgestelde structuur met U-vormige bebouwing met open hoven aan de Planetenlaan werd 

in het oorspronkelijke ontwerp bijeengehouden door de doorgaande groenstrook van de Planetenlaan 

aan die zijde te leggen. Door het profiel om te keren, verkruimelt al het groen. 

Advies commissie 

De commissie adviseert om het stedenbouwkundig effect van de publieke ruimte die de ontwikkelzone 

organiseert, als belangrijk motief aan te houden. De aan te brengen (nieuwe) groenstructuur, dubbele 

bomenrij en gescheiden langzaam verkeersroutes voor fiets- en voetgangers\, rijgt de nieuwe 

ontwikkellocaties met U-blokken rond groene hoven op overtuigende wijze aaneen en biedt een 

structuur om de bouwontwikkeling op te enten. In het oorspronkelijke profiel was dat geborgd. De 

commissie adviseert dat terug te brengen, en ter overtuiging te onderbouwen door goede doorsnedes 

van de drie profielen.  

Verder adviseert de commissie om het beoogde zwembad in het Schoterbos niet via de bajonet maar 

met een de rechte (zicht)lijn te verbinden met de Planetenlaan en de daarvoor benodigde aanpassing 

van bouwvolumes door te voeren. 

 

Stappenplan stadsilluminatie (groeidocument) 

Aanwezig mw Manschot, adviseur erfgoed en ruimte. 

Presentatie 

De adviseur erfgoed presenteert een 5-stappenplan op weg naar een voldragen beleidskader voor het 

verlichten van de stad Haarlem. Aanleiding is een door de Vrienden van de Grote Kerk ingediend 

verlichtingsplan. 

Eerste stap in deze opzet is de formulering van een aantal hoofdprincipes die de keuzes op het niveau 

van de stad als geheel verankeren, vervolgens visieopbouw, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen 

verlichting op straatniveau en het niveau van het stadssilhouet. En tot slot kaartmateriaal met een 

aantal in de SOR 2040 aangewezen ambassadeursplekken,. De principes sturen ook de benadering van 

de verlichting van de Grote Kerk op de Grote Markt.. 

Reactie commissie 

De commissie complimenteert de adviseur erfgoed met de gekozen benadering en gepresenteerde 

opzet. De volgorde van de principes vraagt nog een strategische gedachte. Leidend principe is: 

Openbare verlichting benadrukt het openbare karakter van de stad. Voor de ambassadeursplekken 

wordt gevraagd na te gaan of dat alleen gebouwen zijn, of ook routes en openbare ruimtes. Wat 

betekent deze benadering bijvoorbeeld  voor de onderdoorgangen aan weerszijden van het station of 

voor de Hout bij nacht? 
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Voorkom dat er extra armaturen in de openbare ruimte komen, en als dat toch nodig is; hoe borg je 

dan de ontwerpkwaliteit? Waarborg ook zorgvuldig afweging van de impact van armaturen o de 

materialiteit van gebouwen. 

 

Aart van der Leeuwstraat e.o., stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan 

Aanwezig de heren Veldhuis, stedenbouwkundige bureau Must, Rots, gemeentelijk 

stedenbouwkundige, hr Hooft, namens opdrachtgever. 

Presentatie 

Naar aanleiding van een raadsmotie van november 2018 om te onderzoeken of meer woningen 

mogelijk zijn door toevoeging van extra bouwlagen, presenteert de stedenbouwkundig Veldhuis van 

bureau Must een, in nauwe samenwerking met de gemeentelijk stedenbouwkundige een aangepast 

stedenbouwkundig plan, bijbehorende spelregelkaart en een beeldkwaliteitplan. 

Een belangrijk ruimtelijk en beeldbepalend principe van de huidige situatie  - symmetrische opzet  van 

de wijk met bewust asymmetrische interventies – is overgenomen in het nieuwe stedenbouwkundig 

plan. 

Dat omvat vier bouwkavels met drie van noord naar zuid lopende tussenstraten. De middelste 

tussenstraat onderscheidt zich van de twee andere als beoogde `hoofdroute` die het Marsmanplein 

verbindt met het Schoterbos en fungeert in het nieuwe SP daarom als spiegelas voor de structuuropzet 

van de ter weerszijden van deze as te realiseren bouwblokken. De twee buitenste blokken zijn U-

vormig en worden gesitueerd direct aan de Jan Prinslaan. De binnenste twee blokken worden 

terugliggend en iets verder naar achter doorlopend gesitueerd en bestaan ui strokenbouw. Met deze 

gebouwencompositie is de nieuwe structuuropzet gelijk aan de bestaande. Niet alleen blijft de huidige 

waardevolle groenstructuur daardoor gehandhaafd; door te kiezen voor eenrichtingsverkeer en sloop 

zonder terugbouw van 24 garageboxen, wordt de groenstructuur versterkt. (het beter tot haar recht 

komen van vier clustertjes pluimiepen en aanbrengen aan de zuidzijde van een groen buffer, die deels 

een ruiger en een ecologisch karakter krijgt met ruimte voor waterberging) 

Net als nu is er in de nieuwe opzet sprake van verschil in hoogte met een extra laag tussen de buitenste 

(minimaal 4/maximaal 5 lagen) en de twee binnenste bouwblokken ( minimaal 3/maximaal 4 lagen). 

De definitief te kiezenbouwhoogte van het als eerste te realiseren, meest westelijke gelegen blok, is 

bepalend voor de andere blokken. Vervolgens geeft de architect aan de hand van de spelregelkaart 7 

topeisen met bijbehorende verklarende regels, gedetailleerd uitleg over oriëntatie van de blokken, 

programma, typologie, buitenruimtes (balkons/terrassen) privé/openbaar en architectuurtaal, 

materiaalgebruik en detaillering van de blokken.  

Reactie commissie 

De commissie complimenteert de opdrachtgever en de beide stedenbouwkundigen met de gekozen 

variant die uitgewerkt is tot dit overtuigende resultaat. De druk van het parkeren in de straten tussen de 

blokken blijft groot. Daarom vraagt de commissie te onderzoeken of het mogelijk is om toch nog een 

aantal parkeerplaatsen uit het gebied te verplaatsen naar de rand (Jan Prinslaan) en er op toe te zien dat 

er bomen van de eerste orde in de tussenstraten in de plantvakken komen. In de formulering van de 

topeisen en hun uitwerking wordt de suggestie meegegeven nog een keer te beoordelen tot welk 

niveau de uitwerking in detail in verklarende regels nodig is. 

Ten slotte wordt gevraagd de term `klassiek` bij `klassieke gevelopbouw` expliciet te laden met de 

verwijzing naar `wederopbouwklassiek`, zodat er geen misverstand kan zijn over de 

architectuurkenmerken van wederopbouwarchitectuur, die zich kenmerkt door een horizontaal 

karakter, repeterende elementen en verbijzondering van entrees, een dakrand die het blok omloopt in 

plaats van alleen een straatwand maakt. 

Advies 

De commissie adviseert positief over het stedenbouwkundig plan en verdere uitwerking van het 

beeldkwaliteitplan als beoogd toetsingskader voor planbeoordeling. 
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Brinkmann, gevelwijziging Smedestraat en opbouw. 

Mede aanwezig de heren Hulsker en van der Lee, architecten en Koster, plancoördinator. 

Presentatie 

De architecten presenteren een aangepast gevelontwerp voor het geveldeel aan de Smedestraat waar de 

ontsluiting voor de bovengelegen appartementen gerealiseerd moeten worden. 

Reactie commissie 

In het gesprek wordt gedeeld dat het woonprogramma in de bovenste drie lagen van dit bijzondere 

element geennoodzaak is. Voor de commissie ondermijnt dat programma de logica van gevelopbouw 

en samenhang met de andere gevels. De commissie is akkoord met de onderste drie lagen die de 

entreehal vormen, en adviseert bij voorkeur daar mee te volstaan. 

Als dat niet mogelijk is, vanwege de vereiste liftbouw op die plek, refereer dan aam de aanwezigheid 

van een opgetilde hovenstructuur, maak het luchtiger, transparanter, zorg voor een frivoliteit of een 

folly. Laat in ieder geval het woonprogramma achterwege. 

 

De Koepel, gebouw, overzicht samenhang restauratievisie en programma met de architect. 

Aanwezig de heer Van Stigt, architect, mw. Jordaan, procesmanager.  

Presentatie 

Architect Van Stigt meldt dat hij eindverantwoordelijk architect is voor het koepelgebouw en het 

administratiegebouw. Niet alleen voor het restauratieve deel – de schil – maar ook 

eindverantwoordelijk voor interieuroplossingen. 

Vervolgens geeft hij aan de hand van meegebrachte tekeningen tot op detailniveau een toelichting over 

toepassing van klimaattechniek en beheersing van de akoestiek, die samenhangen met de keuze voor 

inbouw en de verdiepte kelder met college/filmzalen en installatieruimtes. 

Zijn leidmotief daarbij is `denken vanuit het gebouw`, alle toevoegingen zijn ondergeschikt en 

reversibel, en dienen aan het imposante bestaande gebouw. Met het oog op de complexiteit van de 

restauratie en de aard van het object vraagt de architect bij het verdere verloop van het 

restauratieproces, om na goedkeuring van de aanvraag voor de kwesties die in de uitwerking naar 

voren komen naast ondersteuning van de RCE en de gemeentelijke adviseur erfgoed, ook 

ondersteuning van een gemandateerd commissielid, dat binnen de koers van de verleende vergunning 

op onderdelen de afweging kan maken. 

De architect verwacht dat vanuit restauratievisie en benadering nieuw programma, consequenties in 

stedenbouw en landschap voor het koepelterrein ook weer gericht zullen worden. Hij benadrukt met 

name de ontsluiting via de centrale as, door het administratiegebouw, als primaire lijn en de zijde van 

de Papentorenvest als secundaire ontsluiting. 

Reactie commissie 

De commissie herkent zich in de samenhangende en gedegen restauratievisie van de architect, 

complimenteert hem met de zorgvuldige en consciëntieuze wijze van doorwerking van het 

restauratieplan en ziet het doorgewerkte tekenwerk met verftrouwen tegemoet. Als schot voor de boeg 

wordt de architect gevraagd ontwerpaandacht te geven voor de vormgeving van de aansluitingen 

tussen de binnenring van de koepel en de daarvan vrijstaande inbouw. 

 

Bavodorp, fase V, renovatie/onderhoud woningen (Omgevingsvergunning) 

Voorbespreking met betrokken stedenbouwer OMB 

Voor het Bavodorp is in eerdere fases uitgebreid overleg geweest tussen de ARK en 

opdrachtgevers/ontwerpers. Het voorliggende, ingediende plan slaat die stappen over en sluit niet aan 

bij de cultuurhistorische, stedenbouwkundige en architectonische verkenning. Het ensemble 

Kruistochtstraat is van bijzondere betekenis. Architect wordt uitgenodigd voor ARK-3 overleg.   
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                              Vastgesteld 

                                                       

VERSLAG VERGADERING ADVIESCOMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT VAN  

4 JUNI 2019 

 

Commissieleden: 

Drs. A. Lengkeek 

Ir. S. Gall 

Ir. J. Gräber,  

Dr. Ir S.A. Stroux 

Drs. Ing.M.R. van Winsen 

 

Betuwelaan 2, inrichtingsplan verbeteren entreegebied Molenwiek.  

Informeel collegiaal overleg op verzoek van mw. Geerlings, gemeentelijk landschapsarchitect. 

Presentatie: 

Het inrichtingsplan omvat herinrichting van het naast de hoofdentree van basisschool De Molenwiek 

gelegen parkeergebied en verbeteren entree naar het Molenpark voor voetgangers.  

Herinrichting van het schoolplein zelf, als antwoord om de zeshoekig uitbreiding van de school aan de 

zijde van het Molenpark te kunnen begrijpen, valt buiten dit inrichtingsplan. 

Reactie commissie  

De commissie duidt aan dat het leidend motief voor elke ontwerpingreep hier in de continuïteit van de 

omgeving ligt, omdat voor de combinatie van schoolgebouw en buiteninrichting geen integraal 

ontwerp tot stand is gekomen. Daarom: de groenstructuur vanuit  het Molenpark, parallel lopend aan 

de Rumelaarweg door te zetten in zuidelijke richting naar de Betuwelaan en het ontwerp via ambtelijk 

mandaat verder in procedure te brengen. 

 

Slachthuishof, nieuwbouw. 

Vierde planbespreking. 

Mede aanwezig de heren Van Ommeren, architect, Van Heeswijk, architect, Hofland, namens 

opdrachtgever, Wijngaard, extern projectmanager, Sükür, stedenbouwkundige, Van Splunter , 

gemeentelijk landschapsarchitect. 

Presentatie 

Architect Van Heeswijk vertelt over de planaanpak van het Slachthuiscomplex en hoe de analyse van 

dit historisch ensemble motieven aanreikt voor compositie en architectuurtaal van de nieuwbouw; 

regelmaat als uitgangspunt, variatie waar gebruik dat vraag. Met dat principe als motief geeft architect 

Van Ommeren een toelichting op de nieuw te realiseren bouwblokken. 

De respectievelijke bouwblokken zijn meer verzelfstandigend en verder doorgewerkt tot goed 

afleesbare architectonische eenheden met een strenge  gevelritmiek. Variaties zijn ondergeschikt 

daaraan gemaakt waar dat nodig is voor entrees, buitenruimtes en overgangen. 

De pergola is echt  losgemaakt van de balkons en daarmee manifester als structurerend 

stedenbouwkundig element. Dakkapellen  zijn voor een aantal bouwblokken optioneel. 

Voor de bekleding van de binnengevels is definitief gekozen voor keramische gevelpanelen. 

Zonnepanelen worden geïntegreerd in de dakbedekking, zodat ze meewerken met de strakke huid van 

de architectonische eenheid. 

Advies commissie 

De commissie neemt met instemming kennis van de verheldering die het  ontwerp nu krijgt. Vanuit 

deze heldere opzet van bouwblokken als architectonische eenheden, geeft zij de volgende adviezen 

mee; 

zoals in een eerdere presentatie het geval was, terugkeren naar een lichte steenkleur om de 

bijzonderheid van het  slachthuis te benadrukken. 

Onderzoek of een aantal van de kopgevels raamopeningen ku7nnen krijgen, bijvoorbeeld de op de 

binnenhoven en entrees gerichte kopgevels. 

Onderzoek hoe dakkapellen als kopersoptie geen doorbreking van de helderheid van blokvorm en 

ritmiek vormen. Ook de uitwerking van de zonnepanelen moet bijdragen aan de expressie van de 

zelfstandigheid van het blok. Insnijden van buitenruimte in het dakvlak van het noordelijkste blok; 
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onderzoek of de behoefte aan buitenruimte voor bijbehorende woningtypes ook anders ingevuld kan 

worden. 

En waak ervoor dat de naar buiten gerichte kopgevels hun expressie kwijtraken, door de nog niet in 

het ontwerp geïntegreerde gevelruinen. 

De commissie laat het aan de architect over het op de besproken aspecten door te werken plan nog een 

keer met een ark-drie-status voor te leggen voor informeel collegiaal overleg of door te schakelen naar 

een aanvraag omgevings-vergunning. 

 

Ontwikkelzone Spaarndamseweg conceptvisie. 

Derde planbespreking 

Mede aanwezig de heer De With, stedenbouwkundige, mw Geerlings, gemeentelijk 

landschapsarchitect. 

Presentatie 

De stedenbouwkundig presenteert een verder doorgewerkte conceptvisie ontwikkelzone 

Spaarndamseweg, waarbij aan de hand van `pijlers` en thema`s vooral wordt ingezoomd  

wordt op de deelgebieden noord ( knooppunt Schoterbrug).midden (Sonneborg- en Deliterrein) en 

zuid (Spaarneboog/Mandelapark). Om procedurele redenen  is men genoodzaakt geweest te volstaan 

met een globale doorwerking. Nadere uitwerking met name thematisch, vindt later in het proces plaats. 

Reactie commissie 

De aanvankelijk gepresenteerde heldere hoofdlijnen voor deze ontwikkelzone werden in de vorige 

versie door de voorbeelduitwerkingen ondersteund en verrijkt. De voorliggende versie boet aan 

helderheid en zeggingskracht in doordat uitwerkingen hier om onduidelijke motieven de principe 

uitspraken niet volgen.  

De potentiële hoogteaccenten in gebiedsdeel Spaarneboog/Mandelapark lijken bij de visuele 

uitwerking ogenschijnlijk willekeurig te zijn aangebracht. Geadviseerd wordt vast te houden aan de 

oorspronkelijke eigen uitgangspunten en waar direct aan de Spaarndamseweg gekozen is voor twee 

maal middelhoog te kiezen voor één keer hoog.  Wat betreft de expressie van architectuur die wordt 

voorgesteld; bekijk goed hoe de samenhang met de overzijde van het Spaarne gestalte krijgt, zeker al 

je kiest voor een `ìndustriële` referentie. 

                                                                               

Haarlemmerstroom, Minckelersweg 2 (omgevingsvergunning) renovatie/verbouw 

Meterhuiscomplex. 

Vierde planbespreking 

Aanwezig: heren Van Aerschot en Sitsen, architecten, heren Jansen en Mastenbroek, namens 

opdrachtgever en mw. Zeelenberg, procesmanager. 

Presentatie 

Architect van Aerschot geeft een toelichting op de gevraagde ontwerpslag, waarna architect Sitsen 

inzoomt op de principedetails. 

De aansluiting van de gevel van de oerkap op het dak is zorgvuldig gedetailleerd. De glazen kopgevel 

van de naar buiten stekende inbouw van de Zuiveringshal is verder geoptimaliseerd en gedetailleerd in 

samenhang met het intern op te lossen programma. De rookgasafvoerkanalen op het dak zijn 

weggehaald evenals de pijpen langs de muur, en vervangen door reconstructies van eerdere 

luchthappers. Het lichtstraatje van de oerkap is wel gebleven. 

Advies commissie: 

De commissie adviseert positief over aanvraag omgevingsvergunning. 

 

Prins Mauritslaan 65, maken van een uitbouw. 

Eerste planbespreking. 

Aanwezig de heer Filmer, ontwerper en de opdrachtgever. 

Presentatie 

Het ontwerp voor een uitbouw in twee lagen, bouwt verder op een in de jaren 70 gerealiseerde 

uitbouw, met een naar beneden schuin aflopende afdekking. Als reactie daarop en in contrast daarmee 

heeft de ontwerper gekozen voor een  uitgesproken dakvorm in dezelfde hellingshoek. De opbouw 

wordt voorzien van  twee kleine, één-laagse  uitbouwtjes ter weerszijden 

Advies commissie  
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De commissie beschouwt het ontwerp vanuit het specifieke regime voor villagebieden dat vanuit de 

NRK voor deze locatie geldt. Daarbij is het opvallend dat de straatzijde zeer gesloten is, en dat deze 

tuinzijde die zicht heeft op het water en ook vanaf de overkant goed zichtbaar is, juist weer heel open 

is. 

Het voorliggend ontwerp heeft door de ontwerpkeuzes iets tweeslachtigs; de uitbouw krijgt zoveel 

massa dat het een eigen vleugel wordt. Tegelijk verkruimelt het door de kleine uitbouwtjes met 

schuine pannendaken. Verhelder de uitbouw door aantal en positionering van de vensters in de 

zijgevel, en door de vorm/afwerking van de kleine uitbouwtjes, met een gesloten zijgevel. 

 

Stephensonstraat 38-46, volumestudie 

Aanwezig de heren Hoving, architect, hr. Bruinhard, namens opdrachtgever, mw. Buisman, 

procesmanager. 

Presentatie 

De architect presenteert een volumestudie in drie varianten, voor de locatie Stephensonstraat 38-46 als 

alternatief voor blok 6 van het achterliggende plangebied `De Remise` Voor alle varianten geldt dat de 

begane grondlaag bestemd is voor commerciële ruimtes. Varianten  1 en 2 hebben een 

korridorontsluiting op de eerste en tweede laag en galerijontsluiting tbv de bovenste laagte. 

Variant 2 beschikt over balkons aan de voor- en achterkant. Bij variant 3 ontbreekt de 

korridorontsluiting en wordt uitsluitend voorzien in galerij-ontsluiting. Op de hoek 

Stephensonstraat/Remiseterrein komt een hoogteaccent in de vorm van een toegevoegde laag, die in 

hoogte  afloopt van vier en drie lagen waar de bebouwing het Remiseterrein in gaat. 

Bevoorrading van de commerciële ruimtes vindt plaats aan de Stephensonstraat.  

Reactie commissie 

De commissie ziet in de voorgelegde scenario`s een worsteling met de beperkingen die het programma 

oplegt. De kleine woningen van het programma worden in voorliggende voorstellen op rationale wijze 

ontsloten. Maar deze ontsluitingstypologie draagt niet bij aan geleding van het blok, logische 

adressering en oriëntatie. Vraag voor het ontwerp is dus hoe de resterende driedeling aan de 

Stephensonstraat. Verder adviseert de commissie de resterende driedeling aan de Stephensonstraat niet 

alleen in kleurgebruik te accentueren maar ook in woningtypologie en te kiezen voor een platte 

afdekking in plaats van een kapvorm. Twijfels zijn er over de betekenis van het in noordelijke richting, 

haaks op de Stephensonstraat te maken tussenstraatje tussen beide bouwblokken. Kan die ruimte niet 

benut worden voor een goede adressering/entree, transparant en met verbinding tussen beide zijden?. 

Advies commissie 

De architect wordt gevraagd de volume studie, alvorens zich te richten op de architectuur, in overleg 

met de stedenbouwkundige verder uit te werken ten aanzien van aan te brengen geleding, adressering 

en ontsluiting met voorkeur voor een portiekontsluiting die op logische plekken adressen maakt aan de 

straat.  

 

Dolhuys, verplaatsen entree, foyer, depot, materiaalgebruik en detaillering. 

Aanwezig:  hr Van Dijk, architect, hr Perdok, bouwkundig ontwerper, mw. Temme, 

architectuurhistoricus, mw…..namens opdrachtgever, hr Van Rijswijk, projectleider 

Presentatie 

De architect presenteert een op materiaalgebruik en detaillering doorgewerkt ontwerp  voor de nieuwe 

entree en het depot, alsmede een eerste voorzet voor de liftopbouw. 

 Reactie commissie: 

De commissie complimenteert de architect met de hoge kwaliteit van planuitwerking op detailniveau 

en materiaalgebruik van de nieuwbouwdelen. Alle aandacht ligt in deze bespreking echter op de 

architectuur van de nieuw toe te voegen elementen. De wijze waarop ze de aansluiting maken op de 

historische delen is echter net zo belangrijk, en nu niet in samenhang te bespreken. De ambities zijn 

hoog en worden door de architect met kennis van zaken ingeschat. In principe gaat de commissie 

akkoord met het ontwerp, met verzoek aan de architect om terugkoppeling naar de commissie als blijkt 

bouwtechnische uitvoering niet conform de getekende principedetails plaats kan vinden. Twijfel is er 

echter over de gekozen doorbraak in de kap ten behoeve van de lift nu dat ten koste lijkt te gaan van 

verschillende bouwhistorische waardevolle elementen. 
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In een volgende vergadering gaat de commissie  graag verder met de architect in dialoog over hoe de 

nieuwbouw zich verhoudt tot het monument zelf en over de keuze van de routing. De samenhang 

tussen restauratie en nieuwbouw moet dan integraal zichtbaar worden om tot een definitieve 

beoordeling te kunnen komen. 

De commissie verzoekt de architect dan ook een waardenstelling slooptekeningen mee te nemen. 

Buiten de commissievergadering om zullen het cultuurhistorisch lid en de gemeentelijke 

monumentenzorger nog contact hebben over waarden die gemoeid zijn bij de keuze om de lift naar de 

zolder van de ziekenzaal op deze wijze vorm te geven. 

 
 

Rijksstraatweg 174, bouw van 17 appartementen. 

Eerste planbespreking. 

Mede aanwezig de heren  Margry en Siemens, architecten, hr. Van der Velde, namens opdrachtgever, 

hr Nelis, accountmanager. 

Presentatie 

De architect geeft een toelichting op het ontwerp; een samengesteld blok in drie lagen tbv 17 

appartementen. Goot- en bouwhoogte  zijn in strijd met het bestemmingsplan. 

De begane grondappartementen worden ontsloten aan de straatkant, de daarboven gelegen twee lagen 

via galerijontsluiting. Parkeren vindt plaats op het achtergelegen terrein, bereikbaar via een doorgang 

in de straatwand. Het gebouw wordt opgetrokken in metselwerk in diverse tinten en krijgt zinken 

daken. Realisering vindt plaats op een braakliggend terrein dat nu in gebruik is voor het stallen en 

verkoop van auto`s. 

Reactie commissie: 

De commissie merkt op dat het gebouw zich qua maat en schaal en situering in de rooilijn, niet goed 

voegt in dit deel van de Rijksstraatweg; te massaal. Ook de toepassing van de referenties en analyse 

van de architectonische elementen van de straat zijn wat uit de losse pols. De Rijksstraatweg versmalt 

zich ter hoogte van de bouwlocatie, het bouwblok staat juist op dit punt met al z`n massa en breedte 

strak in de rooilijn. Ook qua woning- en ontsluitingstypologie en de druk die de parkeeroplossing op 

de kwaliteit van het achterterrein legt, zoekt het programma de grenzen van wat op deze locatie 

mogelijk is. 

Advies commissie: 

Het plan is in strijd met het vigerend bestemmingsplan, dat voor deze locatie duidelijke een andere 

intentie uitspreekt. Ook vanuit de cultuurhistorische en ruimtelijke typologische betekenis van deze 

plek ziet de commissie in het voorgelegde ontwerp te weinig aanknopingspunten terugkomen. Zonder 

een fundamentele heroverweging van de programmatische druk voor deze locatie, en de vertaling 

daarvan in een gebouw dat zicht ruimtelijk goed plaats op het kavel, zich met de juiste elementen in de 

straatwand voegt, en voor- en achterterrein in een samenhangend ontwerp meeneemt, ziet de 

commissie geen mogelijkheid, om tot een positief advies te komen. 
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         Vastgesteld  

                                                      

 

VERSLAG VERGADERING ADVIESCOMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT VAN  

21 MEI 2019 

 

Commissieleden: 

Drs. A. Lengkeek 

Ir. S. Gall 

Ir. J. Gräber,  

Dr. Ir S.A. Stroux 

Drs. Ing.M.R. van Winsen 

 

Stephensonstraat, gemeentelijk alternatief stedenbouw Remiseterrein, blok 6. 

Eerste planbespreking 

Aanwezig de heer Van der Stelt, stedenbouwkundig medewerker, mw Buisman, procesmanager. 

Presentatie 

De gemeentelijke afdeling stedenbouw ontwikkelde voor het laatste blok in project De Remise een 

alternatief, nadat twee varianten van de ontwikkelaar voor dit blok zijn afgewezen in een quickscan. 

Dat moet dienen als alternatief van een oorspronkelijk meer centraal in het gebied gelegen bouwvlak 

van blok 6, bestemd voor appartementenbouw, waarvan de opdrachtgever, besloten heeft af te zien van 

bouwplanrealisering.  

Vanuit stedenbouw is dit alternatief ontwikkeld  omdat het de wens van opdrachtgever honoreert, én 

zich beter voegt in de beoogde nieuwe stedenbouwkundige structuuropzet van de ontwikkelzone 

zuidwest en het `afmaken` van de Remise. Stedenbouw presenteert een analyse, uitgewerkt in een 

spelregelkaart en bijbehorend toetsingskader, als voorbereiding voor een bespreking met de architect 

van zijn uitwerking hierbinnen in de komende ARK 

Reactie commissie: 

De commissie stemt van harte in met de achtergrond en analyse die leiden tot het alternatief scenario 

dat de stedenbouwkundige presenteert, gezien de logica die het geeft aan de aansluiting op de 

ontwikkelzone. In de uitwerking in de spelregelkaart richt de aandacht van de commissie zich met 

name op de zijde/het bouwdeel langs het `Remiseplein`. Als gevel voor het plein van belang, maar als 

massa voor het gebouw heel beperkt qua mogelijkheden. Met name het aanzicht in westelijke richting 

vraagt aandacht, waarbij de gewenste kappen sterk bij zullen dragen aan het gevoel van een 

schijngevel, en dus ongewenst zijn als ontwerpelement. 

Advies commissie: 

De commissie zal de te presenteren volumestudie beoordelen vanuit de aangereikte spelregelkaart en 

eerder vastgestelde toepassing van de NRK voor het Connexxionterrein. 

 

Schalkwijk Midden, Wonamplot. 

Tweede planbespreking. Eerder besproken 15-01-2019. 

Aanwezig de heren Dam en Waumans, architecten, mw. Egberts, namens opdrachtgever, alsmede de 

heren Schrijnen, voorzitter regieteam en Koreman, conceptbewaker en lid regieteam, mw. Buisman en 

de heer Kapteijn, procesmanager. 

Presentatie 

De architect presenteert een doorgewerkt ontwerp. De glazen transparante plint aan de Europaweg, 

waar woon-/werkruimtes komen, is hoger gemaakt van 4m naar 6m.. Een andere aanpassing is een 

toegevoegde woonlaag op het rechter bouwdeel aan de Europaweg. Daarmee is de hiërarchie tussen de 

stadskant en de boskant verder aangezet. De op de noord/oosthoek gesitueerde fietsenstalling, met een 

nog verder uit te werken verlichtingsplan, wordt over twee lagen uitgevoerd, achter een overhoeks 

verlopende in kleurloos doorzichtig glas uitgevoerde gevelwand. Ook de commerciële ruimtes in de 

uitbouw aan de boskant krijgen een glazen gevelwand  met openingen aan drie kanten voor optimaal 

contact tussen de binnenwereld en de boskant.  

De hoofdentree is gesitueerd in een licht terugliggend aangebracht tussenlid aan de Europaweg. Ook 

de woon-/werkruimtes worden ontsloten aan de Europaweg. Er komen twee nevenentrees in de hoeken 
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aan de achterkant bij de commerciële ruimtes. Het materiaalgebruik,  roodbruine baksteen en 

keramisch materiaal met subtiele kleurverschillen, is verder uitgewerkt in lijn met eerdere presentaties 

Reactie commissie 

De commissie complimenteert de architect met het ontwerp; een karaktervol, alzijdig, geleed gebouw 

dat zich als een zelfstandige architectonisch eenheid gedraagt en zich op een informele wijze voegt in 

het karakter van het boslandschap en de stadsstraat Europaweg. 

De ontwerpkeuzes die het gebouw doet dienen nu uitgangspunt te zijn voor de inrichting van het direct 

naastgelegen landschap. Geadviseerd wordt  de gelijkwaardigheid tussen de noordelijke en de 

zuidelijke nevenentree weg te laten ten gunste van de noordelijke. En om het padenverloop situeren 

direct langs de achtergevels met aanplant van hagen als afscheiding. 

De commissie wijst op de kwetsbaarheid van de van de grote glazen gevel van de fietsenstalling; 

zowel in materiaal als in uitstraling vanuit het achterliggende programma is het beter te verkennen de 

gevel meer gesloten te maken. 

Advies commissie 

Met in achtneming van de door de commissie gemaakte kanttekeningen en consequenties voor het 

landschapsontwerp, adviseert de commissie positief over indiening aanvraag omgevingsvergunning 

voor dit gebouw. 

 

Schalkwijk Midden, Dura-plot, stedenbouwkundige plan. 

Mede aanwezig de heren Schrijnen, voorzitter regieteam, Koreman, conceptbewaker en lid regieteam,  

mw. Buisman en de heer Kapteijn, procesmanagers. 

Presentatie 

Aan de hand van kaartmateriaal en een geschreven toelichting presenteren de heren Koreman en 

Schrijnen een op negen aspecten aangepast stedenbouwkundig plan in doorwerking op de eerder 

bespreking met de commissie. Belangrijke wijzigingen zijn  het verruimen van de bouwenvelop voor 

het beoogde kopgebouw aan de zuidkant van de Europaweg, verschuiven van de parkeervoorziening 

onder het blok aan de Europaweg naar de Amerikaweg in het Multiflexgebouw. Met deze 

aanpassingen krijgt het plan duidelijker overgangen tussen publiek en privaat, mogelijkheid grotere 

bomen te planten en een duidelijker geleding en hiërarchie vanaf de Europaweg en vanaf de zuidzijde. 

De gebouwen moeten gaan fungeren als zelfstandige architectonische eenheden, alzijdig georiënteerd 

met een duidelijke plint. 

Alle gebouwen worden conform het model dat gebaseerd is op het Wonamplot, voorzien van een 

geleding met uitzondering van drie `monolithen`. 

Het Fluorgebouw krijgt rondom een Delftse stoep. Verder zijn in het aangepaste stedenbouwkundig 

plan uitspraken gedaan waar de entrees en ontsluitingen  van het gebied komen. Als gevolg van het 

verplaatsen van de parkeercapaciteit richting Amerikaweg en ontsluiting aan die kant van het gebied, 

wordt een ventweg op eigen terrein aangelegd. Hoe het landschap zich gaat plooien  tussen de 

noordgevel van het Amerikablok en de zuidgevel van het Multiflexgebouw  moet nog  verder 

uitgewerkt worden. 

Bespreking en advies commissie 

De commissie gaat akkoord met het stedenbouwkundig plan voor het DURA-plot, de zuidelijke helft 

van het plan Schalkwijk-Midden, waarbij in dialoog met de ontwerper wordt scherpgesteld op een 

aantal uitspraken in het stedenbouwkundig plan: 

. Alle gebouwen zijn eenduidige, prismatische blokken (Fluor, Mulitiflex) of samengestelde 

bouwvolumes, opgebouwd uit eenduidige volumes met een voeg of tussenlid, met een alzijdige 

oriëntatie, geen duidelijke kopgevels, conform het model dat gebaseerd is op het Wonamplot. 

. Blokken/massa is nadrukkelijk alzijdig, geen herkenbare kopgevels, buitenruimes in het volume of 

ondergeschikt, entrees aan alle zijden met directe ontsluitingen op publieke ruimtes maaiveld, 

aangebouwde  elementen zijn ondergeschikt aan heldere krachtige volumes. 

. Tussenlid conform model; manifeste sprong inbouwvolume, zowel horizontaal als verticaal, in 

principe van ander materiaal of afwijkende architectuur. Blokken en volumes prominent, 

aangebouwde elementen ondergeschikt. 

Op een aantal plaatsen laten de axometrieën en doorzichten VO zien dat de ontwerpers vooralsnog niet 

voldoen aan de principes die het stedenbouwkundige plan stelt: 
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Amerikablok: tussenlid niet als lid afleesbaar, monolitisch karakter blokkenopbouw past niet met 

overhoekse balkons. 

Europawegblok: zuidelijke blok lijkt architectuur van balkons ipv massa, tussenlid maakt te weinig 

contrast. 

Fluorgebouw:  opbouwen lijken losse, paviljoen-achtige elementen, die prismatisch karakter 

doorbreken. 

Vanuit stedenbouwprincipes is het wenselijk het zuidelijke bouwdeel dat haaks op het Fluorgebouw 

staat als massa ook een haaks volume te geven. 

Het blok aan de Amerikaweg staat in een robuust talud, met insnijdingen waar de entrees dat vragen. 

De commissie suggereert  niet bouwhoogtes maar aantal verdiepingen vast te leggen in dit SP, om in 

de toekomst ruimte te houden ineen uitwerking met hogere plint of verdiepingen. 

Ten slotte noteert de commissie de doorwerking van de ventweg, de entree vanuit oost naar het gebied 

en uitwerking parkeeropgave bij het Muliflexgebouw . Hierop neemt dit SP een voorschot zonder dat 

de consequenties ervan geborgd kunnen worden. Deze ontwerpkeuze zou niet mogen leiden tot een 

storende onderbreking van het nieuwe profiel van de Amerikaweg. 

 

Ontwikkelzone Europaweg.  

Mede aanwezig de heren Van den Tillaart, stedenbouwkundige en Schouwenaar, zone-ontwikkelaar. 

Presentatie 

De stedenbouwkundige geeft een toelichting op de concept-visie ontwikkelzone Europaweg. 

De visie richt zich vooral op de Europaweg zelf en de direct naastgelegen bebouwing. Voor de wat 

verder gelegen deelgebieden -  De Entree, Spaarne Gasthuis,”voorzieningenstrook”, Schalkwijk 

Midden en Schalkstad - ligt de planvorming vaak al vast of is al nagenoeg afgerond (Entree West). 

Belangrijkste onderdelen van de visie zijn de transformatie van het noordelijke deel van de Europaweg 

tot stadsstraat, waarvan een vogelvluchtimpressie wordt getoond, en knooppunt Buitenrust waar de 

Schipholweg en Europaweg samenkomen.  

Reactie commissie. 

De commissie constateert dat zich vragen gaan voordoen in de hiërarchie van uitspraken/koers tussen 

aard en profiel Europaweg en de nu “in bewerking” zijnde randen van de plandelen Schalkstad en 

Schalkwijk Midden.  

Uit oogpunt van ruimtelijke kwaliteit adviseert de commissie in de hiërarchie van planuitwerking, 

zoveel als (nog) mogelijk is en met verwijzing naar haar advies van 9 april, jl,, vast te houden aan het 

stadsstraatontwerp. Op de hoek Europaweg/Amerikaweg, waar de Europaweg van 

hoofdontsluitingsroute overgaat in stadsstraat vraagt dit een uitspraak om de voorgenomen bebouwing 

te laten fungeren als markering en te ontwerpen als stedelijk gebouw, in plaats van een landschappelijk 

gebouw. Naast deze cruciale plek in de ontwikkelzone duidt de commissie als tweede focuspunt de 

plek waar Europaweg en Schipholweg samenkomen. Hier benadrukt de commissie de koers die de 

ontwikkelzone ook aanduidt: een stadsontwerp dat deze aansluiting accentueert met massa/bebouwing 

en profiel. Niet het verkeerskundig doorstromen, maar de stedelijke hiërarchie is hier het primaire 

motief. 

 

Schalkwijkwerstraat 156/Hamelinkstraat, bouw van 17 appartementen. 

Eerste planbespreking. 

Mede aanwezig: de heer Van Duyn, architect, hr mw. Vriens en de heer Zeulevoet, opdrachtgevers, de 

heer van den Busken, stedenbouwkundige. 

Presentatie 

De architect geeft een toelichting op het ontwerp; een appartementengebouw op de hoek 

Schalkwijkerstraat/Hamelinkstraat. De nieuwbouw komt te staan in het verlengde van de 

ontwikkelzone Slachthuisbuurt Zuid, en maakt front aan de Schalkwijkerstraat in vijf lagen, aflopend 

naar vier lagen aan de Hamelinkstraat. Het gebouw krijgt een extra hoge plint met deels 

woonprogramma. Parkeren vindt half verdiept  en onder het dak plaats op het binnenterrein. Het 

ontwerp voorziet in een opgetild maaiveld in het binnengebied dat als daktuin wordt ingericht voor 

collectief gebruik. Hoofdentree en adressering komen aan de Schalkwijkerstraat; ontsluiting naar het 

parkeerkelder aan de Hamelinkstraat. Het gebouw wordt opgetrokken in baksteen. 

Reactie commissie 
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De commissie is in de basis heel positief over dit heldere gebouw dat op een bescheiden manier 

gewoon goed is. Het vraagt echter nog een slag in de wijze waarop het de aansluiting op de omgeving 

vormt. 

Om een goed beeld te krijgen hoe het gebouw zich voegt in het stedenbouwkundig patroon - dat ook 

sterk in beweging is - wordt de architect gevraagd bij de volgende presentatie ook de belendingen in 

beeld te brengen. 

In het ontwerp vraagt de aansluiting om twee aanpassingen. Aan de architect wordt verzocht na te 

zonder terugspringend lid aan de noordzijde. Aan de Hamelinkstraat is gekozen voor een haakse hoek, 

terwijl de straat niet in licht scherpere hoek op de Schalkwijkerstraat staat. Het mooiste zou zijn als dit 

lichte verschil in het gebouw wordt opgepakt. Als dit niet kan, vraagt het om een ontwerpoplossing 

van de wig met extra ruimte in het straatprofiel. 

De commissie kan zich in de basis vinden in de gekozen architectuurtaal en het materiaalgebruik. Het 

in aanzet eenduidige en heldere gevelbeeld met gridstructuur, stelt, om de beeldkwaliteit waar te 

maken, hoge eisen aan de detailuitwerking. 

Advies commissie 

Alvorens de aanvraag omgevingsvergunning in te dienen het ontwerp op de besproken 

stedenbouwkundige en architectonische  aspecten verder uitwerken en ter beoordeling aan te bieden. 

 

Aziëpark, bouw van  twee woontorens. 

Tweede planbespreking. Eerder besproken op 19 juni 2018. 

Aanwezig mw. Sejkorova, architect, mw. Kippersluis, procesmanager. 

Presentatie 

De architect geeft een toelichting op het tot op detailniveau en materiaalgebruik doorontwikkelde 

ontwerp. Ten opzichte van de vorig jaar gepresenteerde ontwerp is het gelukt het trafovoorziening 

inpandig op te lossen. Een oplossing voor vluchtluiken en ontluchting ten behoeve van de 

parkeergarage is nog in onderzoek maar wordt in ieder geval niet inpandig worden opgelost. 

Reactie commissie 

De commissie complimenteert de architect met het ontwerp van de twee woontorens,de hoge 

ontwerpkwaliteit van de principedetails en de keuze voor hoogwaardig materiaalgebruik. Echter: de 

commissie vindt het onbegrijpelijk dat deze zorgvuldigheid niet van toepassing is op de oplossing van 

ontluchting en vluchtroute van de parkeergarage, zoals expliciet als samenhangende opgave aangeduid 

in de eerdere advisering en ook door de gemeente expliciet benadrukt in verband met de 

samenhangende integrale kwaliteit van het parkontwerp. 

De aangeboden en nog uit te werken ontwerpoplossing voor de vluchtluiken en 

ontluchtingsmaatregelen voor de parkeerkelder mogen geen afbreuk doen aan de ruimtelijke kwaliteit 

van het Aziëpark. Dat geldt ook voor het ontwerp van de entree naar de parkeerkelder. De 

voorbehouden op toepassing milieu- en veiligheidsvoorschriften dienen in overleg met de bevoegde 

instanties weggenomen te worden op basis van een principeontwerp, alvorens de commissie definitief 

akkoord op de aanvraag omgevingsvergunning kan geven. 

Advies commissie: 

De commissie kan alleen onder voornoemde voorwaarde tot een positief advies komen; het is aan de 

architect en opdrachtgever om dit nu, met medewerking van de plantoetsers, in korte tijd tot een 

ontwerp zonder open eindes te brengen. 

  

Brinkmann, maken van een opbouw, deelontwerp Smedestraat entree. 

Achtste planbespreking. Eerder besproken 22-05-2018 (kaderstelling) 05-06-2018, 19-06-2018,  

26-02-2019, 12-03-2019, 09-04-2019, 07-05-2019. 

Bespreking zonder architect, op basis van ingediende plannen en schriftelijke toelichting. 

De commissie constateert met spijt dat er geen opvolging is gegeven aan advisering voor dit plandeel 

façades, en de woonruimtes in de bovenste lagen van het afwijkend ontworpen bouwdeel met de 

entree naar de appartementen in de hoven op het dak. 

Het resultaat voor dit plandeel aan de Smedestraat blijft hangen in façadearchitectuur die karakter 

ontbeert, en ook niet in lijn  is met de aanpak van de andere gevels in de Smedestraat. 

Hier is immers gezocht naar een expressie van het achterliggend programma in een nieuw, verticaal 

geleed gevelontwerp. In  de advisering van 9 april jl is gevraagd om voor het bouwdeel met de entree 
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naar de bovenwereld op een autonome, niet historiserende koers. Het deel met de bergingen naar de 

fietskelder, tussen beide `extremen` zou in zijn ontwerpbenadering die tussenpositie moeten benutten. 

Tussen het programma (entreegebied, stijgpunt binnenterrein, entree fietsenstalling, bergingen en 

woningen op de hoger gelegen etages) gelding, parcellering en gevelcompositie wordt niet gekozen 

voor een hiërarchie van motieven. Ook in een door de architect geschreven toelichting op het ontwerp 

ziet de commissie geen aanknopingspunten voor samenhangende ontwerpbenadering en een 

koerswijziging ten goede. 

Op grond van de verordening ARK vindt collegiaal vooroverleg in principe niet meer dan drie keer 

plaats. Hiervan kan bij complexe bouwplannen, die een grote impact hebben op de stad, worden 

afgeweken. De commissie acht de aard en impact van de opgave voor de Brinkmann van die aard, dat 

het deze aandacht verdient. Negen planbesprekingen verder is het echter met voorliggend ontwerp nog 

steeds niet zover dat een succesvolle afronding in zicht is. Ook de architectuur van de binnenhoven in 

de bovenwereld is nog niet in de advisering besproken. Vanuit de gemeentelijke organisatie is er ook 

geen begeleiding van de planontwikkeling, aangezien ze binnen de contouren van het 

bestemmingsplan plaatsvinden.  

Op dit punt aangekomen ziet de commissie geen andere mogelijkheid dan het collegiaal vooroverleg 

met de architect te beëindigen. Alleen een wijziging in het programma (geen woonprogramma in het 

bouwdeel met ontsluiting, geen entreehal achter twee schijngevels) kan de condities bieden voor een 

mogelijkerwijs succesvol verder verloop van deze kwestie. De commissie zal deze stand van zaken 

neerleggen bij de verantwoordelijke portefeuillehouder en hem vragen in gesprek met de 

opdrachtgever te treden. 

 

Pastoor van Arskerk en pastorie, Rijksmonument, transformatie tot 4 wooneenheden. 

Vierde planbespreking. Eerder besproken 12-03-2019, 09-04-2019 en 07-05-2019 

Planbespreking zonder architect. 

Overeenkomstig het verzoek van de ark in de vergadering van 7 mei jl. heeft de architect het ontwerp 

doorgewerkt ten aanzien van materiaalgebruik en detaillering. 

Reactie commissie 

De commissie neemt kennis van de voorgelegde stukken. Het valt haar op dat het ontwerp van de 

uitwerkingen meerdere  motieven en ontwerplagen stapelt. 

Wees terughoudend daarin; kies voor enkelvoudigheid en helderheid in beeldkwaliteit. Voor de 

materialisering van de dakkapellen betekent dit in ieder geval: werk met hetzelfde materiaal als het 

dakvlak met terughoudende detaillering en aandacht voor de instekende rand onder de dakkapel. 

Voor de muur wordt nu gewerkt met de geperforeerd stalen luiken, de houten uit- en ombouw en de 

openingen, de insnede met hergebruik carbonsteen voor de dagmaat. Kies hierin één of hooguit twee 

principes, die terughoudend en beheerst worden toegepast voor een resultaat dat meer eenheid en 

helderheid heeft. 

Advies commissie: 

De commissie adviseert om, met verwerking van dit advies in overleg met de afdeling 

monumentenzorg door te werken voor een aanvraag omgevingsvergunning. 

 

DSK II, bouw van 13 woningen. 

Derde planbespreking/ Eerder besproken  12-03-2019 en 07-05-2019 

Bespreking zonder architect. 

Ontwerp: 

Grotendeels aangepast ontwerp naar aanleiding van arkbespreking van 7 mei jl. 

Advies commissie 

De commissie adviseert positief over aanvraag omgevingsvergunning onder voorwaarde dat de op het 

binnengebied gerichte zijgevel, langs de entree van het binnengebied bij de aansluiting op het 

bestaande gebouw, een fundamenteel geslotener karakter krijgt.  

   

Papentorenvest 10, appartementengebouw met 12 appartementen. 

Planbespreking zonder architect. 

29 januari jl. adviseerde de commissie positief over aanvraag omgevingsvergunning voor 

bovengenoemd plan. Eerst nu, bij de doorwerking van het ontwerp voor de vergunningaanvraag, blijkt 
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dat door de ter plekke aanwezige geluidsbelasting, op grond van het bouwbesluit, geluidswerende 

maatregelen vereist zijn. De architect mailt twee voorstellen; maatregelen door het aanbrengen van een 

geluidsscherm of kiezen voor loggia`s. 

Advies commissie: 

De commissie adviseert te kiezen voor de optie een geluidsscherm. 

 

W6, gebouw De Hofmeester, aangepaste detaillering bevestigen gevelpanelen. 

Planbespreking zonder architect. 

Verzoek van de architect van gebouw W6, “De Hofmeester”  aan de ARK om akkoord te gaan met 

aangepaste detaillering bevestigen gevelpanelen. 

Reactie commissie 

De commissie vindt gezien de betekenis van deze materialisering voor het karakter van het ontwerp, 

dit een belangrijke wijziging die op basis van de tekeningen niet afdoende te beoordelen is. Zij 

verzoekt om bemonstering en principedetails, met name om te beoordelen hoe de 

aansluitingenbevestiging van de gevelpanelen zowel overhoeks als binnenhoeks en voor zover dat 

speelt, onder de balkons, wordt opgelost. 
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                              Vastgesteld  

                                                        

 

VERSLAG VERGADERING ADVIESCOMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT VAN  

7 MEI 2019 

 

Commissieleden: 

Drs. A. Lengkeek 

Ir. S. Gall 

Ir. J. Gräber,  

Dr. Ir S.A. Stroux 

Drs. Ing.M.R. van Winsen 

 

Staalstraat 1-15 en 19-33 en De Bazelstaat 15-25 sloop/nieuwbouw tbv drie bouwstroken met 88 

sociale huurwoningen (Omgevingsvergunning) 

Advies commissie: 

De commissie adviseert positief over verlenen omgevingsvergunning, nu het ontwerp in definitieve 

uitwerking identiek is aan de in de vergadering van 9 april jl besproken en goedgekeurde gewijzigde 

gevelaanzichten. 

 

Pastoor van Arskerk en pastorie (Rijksmonument), transformatie tot  vier wooneenheden. 

Derde planbespreking. Eerder besproken 12-03-2019 en 09-04-2019. 

Mede aanwezig mw,. De Bruyn, architect, mw. Temme, architectuurhistoricus,  alsmede de 

opdrachtgevers. 

Presentatie 

De architect geeft een presentatie van het doorgewerkte ontwerp op basis van de hoofduitgangspunten 

“gebouw als machine”, woonfunctie complementair aan de voormalige kerkfunctie, de kenmerkende, 

scherpe en heldere lijnencontour hoofdvolume is sturend; ingrepen in gevels en dak zijn daaraan 

ondergeschikt, behoud oorspronkelijke doorsnede; het toe te voegen programma is daaraan 

ondergeschikt. 

Voor de pastorie is afgezien van de aan te brengen dakkapel. Wel worden twee dakvensters 

toegevoegd. 

Reactie commissie 

De commissie complimenteert de architect met haar heldere analyse van het kerkgebouw en de op 

basis daarvan door haar gemaakte ontwerpkeuzes die resulteren in een geloofwaardig verhaal om oud 

en nieuw bijeen te brengen. 

De te plegen ingrepen in de carbonstenen muur -deuren weggestopt in diepe negges/ramen met luiken 

in een licht naar buiten tredende omkadering – kunnen met de juiste uitwerking benadrukken dat de 

muur gewoon  achterlangs doorloopt. Dat geldt ook voor de visuele continuïteit van het achterdakvlak 

door de in het dakvlak aangebrachte “periscoop-achtige” opbouw. 

Voor beide ingrepen geldt dat het een precaire balans is, die valt of staat met consequent doorzetten 

van de ontwerpkeuzes, zorgvuldige doorwerking van het materiaalgebruik en ontworpen 

principedetails. 

Advies commissie 

Alvorens de aanvraag omgevingsvergunning in te dienen, het ontwerp  uitwerken van principe naar 

ontwerp, aangevuld met materiaalgebruik en detaillering en ter beoordeling aanbieden. Eventueel 

vrijkomende carbonstenen door ingrepen in de muur, voor zover nodig hergebruiken. Collegiaal 

advies; het liggende raam in de muur op gelijke hoogte brengen als het zijraam van de pastorie. 

 

Slachthuishof/Blauwe Wetering 

Derde planbespreking. 

Mede aanwezig de heren Koreman, landschapsarchitect bureau Zus, Van Ommeren, architect 

nieuwbouwdelen 1 t/m5, Van Eldonk, architect Blauwe Wetering, Van Splunter, gemeentelijk 

ontwerper openbare ruimte, Sükür, stedenbouwkundige en Hoogland en Blankenburg namens de 

opdrachtgever Slachthuishof. 
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Presentatie 

Landschapsarchitect Koreman geeft een toelichting op de verdere doorwerking van de 

stedenbouwkundige kaders. Belangrijkste wijziging is een door de gemeentelijke ontwerper openbare 

ruimte ontworpen asymmetrisch profiel voor de Oorkondelaan. Het gekozen formele karakter van de 

Oorkondelaan is daar in vertaald en vastgesteld, waarbij de functie als plek/sfeer belangrijkers is dan 

de begeleiding van het perspectief op het Slachthuis. 

Vervolgens geeft architect Van Ommeren een toelichting op de nieuwbouwblokken. Belangrijkste 

wijziging; de gestapelde woningen zijn meer als woongebouwen ontworpen, de variatie in 

baksteenkleur is gereduceerd, de geels zijn eenvoudiger gemaakt. Passend materiaalgebruik voor de 

binnenwereld wordt nog nader onderzocht nu om praktische redenen wordt afgezien van houten 

gevelbekleding. Uitwerking van blok 6 is afwezig maar volgt in een volgende plandoorwerking. 

Architect Van Eldonk presenteert een verdere doorwerking van het plan De Blauwe Wetering. De 

opening in de straatwand aan de Oorkondelaan is smaller gemaakt. Entree naar de binnenhof via een 

trap met een slingerend verloop. Direct langs de gevels komt een bescheiden strook privé buitenruimte 

met informele overgang naar het collectieve deel. Verder zal sprake zijn van eigen materiaalgebruik. 

Fietsparkeren in het binnenhof wordt onmogelijk gemaakt. 

De plint van de torenbouwelementen is hoger gemaakt en daardoor minder zwaar. De entree naar de 

parkeergarage blijft voorlopig aan de noordzijde, in afwachting van de planontwikkeling van door 

Ymere aan de zuidkant.  

Reactie commissie 

De commissie is akkoord met het stedenbouwkundige schema, dat nu consequent en helder de 

elementen van het plan in hiërarchie en sfeer en ten opzichte van elkaar plaatst. De opzet van de 

nieuwbouw van  Slachthuishof roept echter vragen op. De pergola is gekozen en eerder gepresenteerd 

als structurerend stedenbouwkundig element. Maar hoe vertaalt die functie voor dit element zich in 

materiaal, uitwerking en verschijning? Hoe verhoudt de beweging die de pergola maakt zich tot de 

elementen die de verbijzondering van de bouwblokken vormen (entrees, balkons, en met name ook de 

gekozen uitwerking voor de luifel die volgens het bestemmingsplan nodig is) 

De blokken dreigen in hun relatie tot het Slachthuis overschaduwd te worden door toe te voegen 

elementen en verbijzonderingen. Overweeg daarom de blokken nog meer te ontwerpen als zelfstandige 

bouwblokken, architectonische eenheden met vier zijden en een binnenwereld die elk een eigen 

karakter kennen. De uitgangspunten die qua typologie en ontsluiting vanuit de tender als gegeven zijn 

te beschouwen kunnen daarmee ondergeschikt worden, in plaats van de prominente en onlogische 

betekenis die ze nu in het ontwerp krijgen. 

Blauwe Wetering; de commissie complimenteert architect Van Eldonk met het resultaat dat overtuigt 

in kwaliteit en karakter van de buitenzijdes en binnenwereld. Het plan De Blauwe Wetering kan, met 

nadere doorwerking rond materiaalgebruik en detaillering, ingediend worden als aanvraag 

omgevingsvergunning. 

 

Kleverlaan/Ripperda, bouw van drie kleine appartementengebouwtjes. 

Vijfde planbespreking. 

Mede aanwezig de heer Van den Bosch, architect. 

Presentatie 

De architect presenteert aangepaste geveltekeningen en details. Daarbij is op verzoek van de 

commissie bij de laatste planbespreking, het contrast in open-gesloten-ritmiek per laag en tussen 

straat- en kopgevels meer aangezet. Ook is gekozen voor een meer gesloten gevelbeeld aan de 

Kleverlaankant. Exacte situering van de drie gebouwtjes, direct tegen de achterlangs lopende muur of 

los van de muur en een klein stukje op het trottoir wordt onderzocht in nader overleg met de 

stedenbouwer. 

Reactie commissie 

De commissie complimenteert de architect met de vanzelfsprekendheid van het ontwerp dat nu is 

voorgelegd.  Het karakter van de bouwmassa`s vereist dat de installaties op het dak niet zichtbaar zijn 

vanaf de openbare weg, weglaten van de HWA`s bij de afwatering van de zinken dakkapellen en de 

penanten bij de balkons in de zijgevels iets dikker maken, zodat ze qua massa`s aansluiten bij de 

bakstenen `schil`. 

Advies commissie 
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De commissie adviseert positief over indienen aanvraag omgevingsvergunning met inachtneming van 

de door de commissie gemaakte opmerkingen. 

 

Brinkmann, opbouw en gevelontwerp Barteljorisstraat en Smedestraat. 

Vijfde planbespreking. 

Mede aanwezig de heer van der Lee, architect. 

Presentatie ontwerp 

De architect presenteert doorgewerkte gevelontwerpen van de Barteljoristraat en Smedestraat. 

Reactie commissie 

De commissie gaat akkoord met het geveldeel van de Brinkmann aan de Barteljorisstraatzijde  met 

verzoek om ontwerpaandacht voor het principedetail bij de overgang van het stalenraamkozijn in glas.. 

Voor de Smedestraat is de commissie niet overtuigd. De gewijzigde parcellering/geleding en 

gevelritmiek, lijkt overtuigend maar matcht voor de onderste drie lagen, niet met het achterliggende 

programma. Daar wordt woonprogramma gesuggereerd, terwijl het onderdeel is van de entree naar de 

boven/binnenwereld. De uitwerking van het afwijkende tussenlid, dat de entree naar boven/de 

binnenwereld markeert, is qua vorm interessant naar ook qua programma niet consequent, doordat er 

op onlogische wijze in de hogere verdiepingen toch privaat woonprogramma in komt.  

Advies commissie 

Voor de volgende planbespreking adviseert de commissie de gekozen ontwerpbenadering voor de 

gehele Smedestraat in het ontwerp van de entreepartij en het tussenlid consequent door te zetten en af 

te maken. Zelfs een folly-achtige benadering van het tussenlid zou daarbij kunnen helpen. Zolang 

vorm, programma/functie en samenhang met de gehele straatwand maar op orde gebracht worden. 

 

DSK II, bouw van 13 woningen. 

Tweede planbespreking . Eerder besproken 12-03-2019. 

Mede aanwezig de heren Bakker en Homan, architect, Van den Tillaart, stedenbouwkundige, Gouka, 

namens opdrachtgever. 

Presentatie 

De architect presenteert een doorgewerkt ontwerp waarbij gereageerd is op de reactie van de ark bij de 

planbespreking in de vergadering 12 maart j.l.. Er komen twee grote bomen in het binnengebied; die 

worden op ruime afstand gezet van de binnengevels. 

Reactie commissie 

De commissie acht de voorgelegde ontwerpkeuzes nog niet voldoende. Voor de zuidoosthoek; hoe 

breng je de kopsekant van het scholendeel en het woonprogramma meer bij elkaar.? De kopgevel heeft 

een ambivalente verschijningsvorm; massief noch transparant. Zoek meer de aansluiting bij open-

gesloten gevelritmiek van de school. Probeer ook de gevel beëindiging van het gehele blok onder de 

dakrand af te stemmen op die van de school, door het verspringend metselwerk rond de 

vensteropeningen niet helemaal tot de rand door te laten lopen. 

 Noordoosthoek; ontwerp de gevel met de elementen van het woonprogramma, de grote gevelopening 

en de wijze waarop het gebouw de hoek omgaat sterker vanuit de compositie van het blok. Geef de 

invulling van de geelopening een krachtig kader, dat de latere invulling vanzelfsprekend onderdeel 

maakt van het geheel 

Tot slot; probeer met de baksteenkleur (baksteensoort is goed) en de kleur voeg meer in de buurt van 

de school te blijven. 

Advies commissie 

 De commissie vertrouwt de architect deze laatste ontwerpslag graag toe en ziet uit naar de uitwerking 

hiervan, alvorens de aanvraag omgevingsvergunning in te dienen. Typologie en structuur van het plan 

zijn akkoord.. 

 

Ontwikkelzone Zijlweg e.o  

Eerste planbespreking 

Mede aanwezig de heer Van der Stelt, stedenbouwkundige medewerker 

Presentatie 

De stedenbouwkundige geeft een toelichting op de concept-visie ontwikkelzone Zijlweg e.o. 
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De zone bestaat uit zeven deelgebiedjes met een eigen identiteit, in de directe nabijheid van de 

kruising Westelijke Randweg/Zijlweg. De ambitie is een woonprogramma van 600 woningen voor het 

totaal. Uitgangspunt; “de stad moet er beter van wonden” 

Reactie commissie 

De commissie heeft inmiddels meerdere ontwikkelzones voorbij zien komen, elk met een eigen 

ontwerpende benadering van de opgave. 

Opvallend vindt de commissie dat zowel in absolute aantallen, als in ruimtelijke benadering voor deze 

ontwikkelzone geen klip en klare ambitie op tafel ligt.  

De ontwerpende analyse die hier is gekozen bouwt met name voort op de nogal diverse en heterogene 

kwaliteiten en typen die deze ontwikkelzone kenmerken. 

Anders dan andere ontwikkelzones wordt ervoor gekozen die heterogene kwaliteiten verder door te 

zetten, in plaats van een nieuwe laag aan toe te voegen die de ontwikkelpotentie vergroot, de grootste 

ruimtelijke opgave adresseert (doorsnijding Westelijk Randweg) en ruimtelijke kwaliteit in de 

samenhang zoekt in plaats van in de onderdelen. Dit wordt met name zichtbaar in de benadering van 

deelgebieden 4, 5 en 6. 

 

De Koepel, restauratieplan (omgevingsvergunning). 

Mede aanwezig, mw. Taverne en mw. Van Schaik, architectuurhistorici, mw Jordaan, procesmanager. 

Aanvullende beoordeling naar aanleiding van de door architect Van Stigt op 25 april ingediende, 

gewijzigde geveltekeningen en de op de doorontwikkelde principedetails van het celraam en 

achterzetraam administratiegebouw, als reactie op de planbeoordeling in de commissievergadering van 

23 april jl. 

De commissie ziet de potentie van een benadering die één travee in oorspronkelijke staat laat, maar 

constateert ook, met de gemeentelijke adviseur monumenten, dat dit een afweging is die in samenhang 

met de benadering voor de entrees tot stand komen. Voor de restauratie-benadering valt die 

ontwerpstap nu echter buiten beschouwing en buiten de aanvraag. 

Om voortgang in de vergunning te maken wordt besloten voor de advisering, ten aanzien van de 

aanzichten gevel uit te gaan van de tekeningen van 11 april 2019. 

Op alle onderdelen beschouwd, formuleert de commissie als advies: 

- gevelaanzichten: op basis van de tekeningenset van 11 april 2019, waarbij alle celramen 

worden ingezaagd, met sloop rond entrees, conform tekeningen en handhaving van de entrees 

van het koepelgebouw als bestaand, en, als onderdeel van deze aanvraag, hersel  van de 

gesloopte geveldelen. (Doorwerking travee en verder ontwerp entrees buiten deze aanvraag); 

- principedetail celramen op basis van tekeningen van 25 april 2019; akkoord; 

- isoleren wanden en daken; akkoord conform tekeningen, met aandacht in uitwering voor 

kwaliteit  van afwerking/kaasdoek; 

- wijzigen ramen in het koepeldak; akkoord (uitwering led-verlichting binnenzijde nader te 

beoordelen buiten deze aanvraag); nota bene; lantaarns staat op slooptekeningen, als geheel te 

slopen aangetekend; sloop betreft alleen vervangen lexaan en aanpassing glaslatten met 

handhaving van de constructie; 

- Administratiegebouw: akkoord met principedetail achterzetramen (plaatsen zonnecellen niet 

akkoord en buiten deze aanvraag brengen) 

Advies commissie 

De commissie adviseert daarom, ter completering van het advies van 23 april aldus: Positief 

 

De Koepel, steden bouwkundig model 

Mede aanwezig de heren Van Waveren, architect, Van den Busken, stedenbouwkundig, Van Splunter, 

ontwerper openbare ruimte, Van Joolingen, namen Panopticum, Molenkamp, namens opdrachtgever, 

mw Jordaan, procesmanager. 

Presentatie 

De architect presenteert ontwerpschetsen waarbij de te realiseren nieuwbouw de lijn van de muur 

volgt. Adressering nieuwbouw via de binnenzijde van het koepelterrein, dat aan drie kanten ontsloten 

wordt; via het voorterrein  (en administratiegebouw), de Papentorenvest en de Oostvest net ten 

noorden van gebouw De Vest. Het koepelgebouw zelf wordt losgemaakt is van het 
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administratiegebouw en komt daarmee volledig vrij te staan op het koepelterrein. Verder toont de 

architect een globaal uitgewerkte doorsnede buiten-/binnenzijde van de beoogde nieuwbouw. 

Reactie commissie 

“Open de  Koepel” is een belangrijks schakel in de Ontwikkelvisie Spaarnesprong. Dat hoeft niet in 

contrast te staan met de keuze die juist de muur oplaadt met programma maar vraagt wel een 

ontwerpuitspraak die beide ambities voortdurend in balans houdt; ontwerpmiddelen daarvoor in 

typologie en bebouwing, maar ook in markering muur in het maaiveld, etc. 

Gevraagd wordt uitwerking in typologie van de bebouwing die op elke plek in het plan antwoord geeft 

aan de wijze waarop daar locatie, programma en bebouwing elkaar versterken. Dat is nu niet helder, 

maar wel noodzakelijk om vanuit het principe dat nu op tafel ligt ook echt ontwerpend plekken te 

maken, alvorens in te zoomen op de architectuur. 
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Vastgesteld 

                                                       

VERSLAG VERGADERING ADVIESCOMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT VAN  

23 APRIL 2019 

 

Commissieleden: 

Drs. A. Lengkeek 

Ir. S. Gall 

Ir. J. Gräber,  

Dr. Ir S.A. Stroux 

 

Bestemmingsplan `Reparatieplan B` onderdeel bouwhistorie. 

Eerste planbespreking. 

Mede aanwezig de heren Brink, bestemmingsplanjurist, Alefs, beleidsmedewerker erfgoed en 

Enderman, bouwhistoricus 

Presentatie 

Hoe zijn panden waar geen monumentale status op rust toch te beschermen wanneer er een vermoeden 

van bouw/cultuurhistorische waarde is? 

Door het ontbreken van adequaat juridisch instrumentarium kon in mei 2018 de sloop van het 

binnenstadspand Gierstraat 35, een pand zonder monumentale status, maar met een bouwgeschiedenis 

met nog aanwezige constructieve delen, die teruggaan tot in de 16e eeuw, niet worden voorkomen. 

Daarom wordt na de zomer aan de raad, in de vorm van een bestemmingsplanregeling, aangescherpte 

regelgeving, voorzien van 7 bouwhistorische waardenkaarten, ieder met 7 categorieën met betrekking 

tot aanwezige bouwhistorie, ter vaststelling aangeboden. Bij vermoeden van bouwhistorische waarden 

is in de kaart leesbaar wanneer er onderzoek gevraagd is. De ark en gemeentelijke monumentenzorg 

krijgen hiermee extra instrumentarium bij het beoordelen van bouwplannen waar mogelijk 

bouwhistorische waarden in het geding zijn. 

Reactie commissie; 

De commissie gaat van harte akkoord met de voorgestelde regeling en complimenteert de opstellers 

ervan, in het bijzonder de bouwhistoricus voor zijn gedegen onderzoek en de gekozen methodiek en 

systematiek rond veronderstelde aanwezigheid van bouwhistorische waarden. 

De commissie gaat er vanuit dat in voorkomende gevallen, waarbij de regelgeving conflicteert met die 

van de van het ambtelijk mandaat, de regelgeving over de bouwhistorische waarden prevaleert. 

 

Minckelersweg 2, transformatie Meterhuiscomplex (omgevingsvergunning) 

Tweede planbespreking. Eerder besproken op 12-02-1019. 

Mede aanwezig de heer Van Aerschot, architect. 

Presentatie. 

De architect geeft een toelichting op het door opdrachtgever ingediende tekenwerk ten behoeve van de 

vergunningaanvraag. Als superviserend architect is hij slechts beperkt op de hoogte van de staat en 

stand van het ingediende tekenwerk. 

Reactie commissie: 

De commissie stelt, met de architect, vast dat in het aangeboden tekenwerk niet of nauwelijks 

gereageerd is op de reactie van de commissie op de vorige planbespreking in februari. Ook ontstaat er 

ter vergadering twijfel of de juiste tekeningen nu voorliggen. Wel is duidelijk hoe de oplossing voor 

het verschil tussen maaiveld en het verdiepen van de begane grond in het ontwerp wordt opgepakt. 

De commissie houdt de aanvraag omgevingsvergunning aan in afwachting van door de architect en 

opdrachtgever ter zake te geven opheldering. Dat richt zich op een ontwerpslag voor de nieuwe 

gevelwand in de oerkap (maatvoering deuren, aansluitingen en detaillering in afwijking van het andere 

bouwdeel), de balans tussen transparante uitbouw/opbouw met name bij het trappenhuis en de entree; 

hoe wordt het programma binnen herschikt in relatie tot de gewenste uitstraling in kwaliteit? Hoe 

houdt deze zijde het karakter van het oorspronkelijke ontwerp met gewijzigd programma? En tot slot 

de uitvoering van installaties en lichttoetreding op en in het dak van de oerkap. 
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Vergierdeweg 252-454, restauratie en ged. herbouw oude boerderij, 2 nieuwbouwvolumes en aanleg 

parkeerterrein. (1e fase-aanvraag) 

Eerste planbespreking. 

Mede aanwezig de heer de heer Alkemade, architect, Stevens, bouwtechnicus, Rots, 

stedenbouwkundige, mw. Van Schaijk, architectuurhistoricus. 

Presentatie 

De architect geeft een toelichting op het ontwerp; restauratie van de monumentale boerderij, opnieuw 

optrekken, in aangepaste vorm, van de  bijbehorende stolpschuur,  twee nieuwbouwvolumes, waarvan 

één voor horeca en één voor dagbesteding volwassenen en medisch kinderdagverblijf, aanleg van een 

langwerpig parkeerterrein met 88 pp en een nieuwe inrit en een groenplan. 

Reactie commissie 

Het plan bevindt zich in het gebied dat in de Nota ruimtelijkje Kwaliteit als bijzondere regie wordt 

aangeduid. 

De commissie zet vanuit dat kader  in op integrale, samenhangende planbeoordeling;  van het 

monument, de uitbreidingen van het complex met (nieuwe)bouwvolume, de inrichting van het erf en 

de situering/inpassing in het landschap. 

Ook neemt de commissie de voorgenomen functiewijziging mee in haar planbespreking, nu die afwijkt 

van het bestemmingsplan.   

De commissie zet vraagtekens bij de gebouwencompositie en oriëntatie van de nieuwbouwvolumes 

ten opzichte van de monumentale boerderij. Wat is de hiërarchie? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? 

Het bestaande monument is uitgangspunt, dat moet versterkt worden door alles wat er aan wordt 

toegevoegd. 

De nieuwbouwvolumes dienen zich  meer ondergeschikt te presenteren ten opzichte van de boerderij. 

In het ontwerp dreigt het hoofdvolume echter in de schaduw te komen staan van de bijvolumes. 

Dat heeft ook ongewenste effecten op de oriëntatie, hoe kom je aan? Welke ruimtes worden door de 

vorm en positionering van de gebouwen gemaakt? 

Wees verder bij heroverweging van de gebouwencompositie alert op aanwezige historische en te 

behouden zichtlijnen zowel vanaf de Vergierdeweg als de Vondellaan. 

Werk het restauratieplan van de monumentale boerderij verder uit in nauwe samenwerking met de 

adviseur erfgoed en met inachtneming van de monumentenrichtlijnen voor onderhoud en restauratie 

van de gemeente Haarlem 

De voorgestelde aanpak van de schuur, als een tussenvorm tussen oud en nieuw, wordt niet als 

kansrijk beoordeeld. Zoek daar een benadering die zich aansluit bij de historie. 

Voor de nieuwe gebouwen moet de typologie van een schuur veel krachtiger doorontworpen worden 

om de forse, in het bestemmingsplan toegestane volumes, op een natuurlijke manier in het complex op 

te nemen. 

De op het terrein aanwezige boomgaard dient behouden te worden en bij nieuwe beplanting/inrichting 

moet aansluiting gezocht worden bij het argeloze, niet-formele dat de beplanting van het erf en 

landschap hier kenmerkt. 

Het zeer dominant aanwezige parkeerterrein in haar huidige omvang een ernstige, niet-aanvaardbare 

inbreuk op het landschap. Er lijkt zelfs een damwand voor benodigd te zijn, en een deel van het 

parkeren situeert zich buiten de wijzigingsbevoegdheid.  Geadviseerd wordt te zoeken naar een andere 

oplossing die de parkeerdruk op het complex drastisch vermindert. (eventueel gezamenlijk gebruik van 

de nabijgelegen parkeeraccommodatie van het uitvaartcentrum en crematorium). 

Advies commissie: 

De commissie adviseert negatief over de benodigde functiewijziging tbv horeca in het vigerend 

bestemmingsplan. De verwachte verkeersintensiteit, en de bijbehorende pareerdruk leggen een 

onverantwoord beslag op de kwetsbare omgeving en de uniciteit van het bestaande agrarische 

ensemble, ongeacht de staat waar het nu in verkeert. 

 

De Blauwe Wetering 

Derde planbespreking in samenhang met Slachthuishof..Eerder besproken  12-02-2019 en 26-03-2019. 

Mede aanwezig: de heren van Eldonk en Van der Eerden, architecten, hr. Sükür, stedenbouwkundige. 

Presentatie 
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De architect geeft een toelichting op het doorgewerkte ontwerp en meldt dat periodiek 

afstemmingsoverleg plaats vindt met coördinerend landschapsarchitect Koreman over samenhang en 

inpassing  van De Blauwe Wetering in de structuuropzet van het plan Slachthuishof. Meest opvallende 

toevoeging die nu in de structuuropzet wordt gedaan in het plan De Blauwe Wetering is 

verzelfstandiging van de torenelementen. Overwogen wordt, vooruitlopend op de planontwikkeling 

van Ymere, om de entree naar de parkeergarage, nu gesitueerd in de noordgevel, te verplaatsen naar de 

zuidgevel. Daarmee wordt een deel van het autoverkeer van de Oorkondelaan richting hovenstructuur 

en het Slachthuisgebouw, afgevangen. 

Vervolgens wordt ingegaan op de architectonische uitganspunten die afgestemd zijn op het plan 

Slachthuishof. 

Reactie commissie: 

De commissie constateert opnieuw dat het profiel Oorkondelaan vraagt om een principe-ontwerp. 

Vanuit dat profiel is helderheid aan beide zijden van de straat over aansluiting, inrichting, continuïteit 

en verbijzondering.  

De architect wordt gevraagd de opening van de straatwand aan de Oorkondelaan smaller te maken, 

meer het karakter van een poort van het bok, wat aan de andere zijde van het complex wel goed gelukt 

is. Voor de ontsluiting van de woningen vraagt de commissie de woningen te ontsluiting aan de straat- 

en hofzijde, maat niet (ook) aan de kant van de kopgevels aan beide kanten van de doorgang aan de 

Oorkondelaan. Ook al is dat beredeneerd vanuit de doorgaande route. De commissie ziet dat de 

binnenhof nu echt karakter krijgt, en goed omgaat met de aansluitingen op de privé-buitenruimte. De 

commissie is positief over het verzelfstandigen van de torenelementen maar vraagt aandacht voor de 

abrupte verjonging van het zuidelijk gelegen torenelement. 

Verder wordt de architect gevraagd naar een oplossing die voorkomt dat fietsen massaal gestald gaan 

worden in de binnenhof bij de torenbouw. Ten slotte wordt geadviseerd om meer terughoudendheid in 

de toepassing van het kleurenpalet, en met andere architectonische middelen de overgang tussen de 

verschillende delen leesbaar te maken. Met name de aansluitingen maaiveld zijn daarin cruciaal. Voor 

de oorkondelaan suggereert de commissie dan ook: ofwel echte entrees daar maken, met de 

voorgestelde trapjes, of – als hetgeen echte entrees zijn: ook afzien van de trapjes en een andere 

oplossing van de zone ontwerpen. 

 

De Koepel, stedenbouwkundig plan. 

Eerder besproken 12-03-2019, 26-02-2019, 06-11-2019. 

Mede aanwezig de heren Van Waveren, architect, hr Bron, landschapsarchitect, namens bureau 

Hosper, hr. Van den Busken, stedenbouwkundige, mw. Van Schaik, architectuurhistoricus, hr. 

Molenkamp, namens opdrachtgever. 

Presentatie: 

Uit de ver uitgewerkte set tekeningen en presentatiemateriaal die is toegestuurd, wordt op verzoek van 

de commissie een beperkt aantal analysediagrammen uitgelicht. Deze belichamen de hoofdgedachte 

van het complex dat zich opent naar de stad, met een vrijliggende koepel in het midden en waarbij de 

toe te voegen bebouwing de historische ommuring volgt. 

Reactie commissie 

De commissie onderschrijft deze hoofdgedachte; het combineert de wens van een geopend, stedelijk 

gebied met historische karakteristieken van het gevangenis en het nieuwe programma verhoudt zich op 

een leesbare en goede manier tot het bestaande. 

De vertaling van de ingezette koers naar de beoogde nieuwbouw laat echter op cruciale punten de 

helderheid van het begin los, is te veel doorontworpen en te gedifferentieerd – hoogte, breedte, koppen 

– waardoor het conceptuele uitgangspunt verkruimeld en niet meer leesbaar is. Een heldere hiërarchie 

in hoe de nieuwbouw zich verhoudt tot de historische bebouwing, inclusief gevangenismuur, laat zich 

niet aflezen. De nieuwbouw moet zich oriënteren op het gevangenisgebouw; ontsluitingen en entrees 

vanuit het koepelterrein. 

De open ruimtes die ontstaan wanneer het verloop van de muur preciezer wordt gevolgd, is logischer 

dan wat er nu wordt voorgesteld. Ook de wijze waarop de bebouwing de entrees/openingen markeert, 

vraagt aandacht. De aansluiting op De Vest kan een spannend oud/nieuw opleveren 

 

Advies: 
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Doe een ontwerpstap terug. Blijf dichter bij het basismodel als vertrekpunt. Gevraagd wordt in de 

volgende vergadering nu niet alles opnieuw helemaal tot in de architectuur uit te werken maar langs  te 

komen met schetsontwerpen die de in te steken koers verder verkennen en kunnen verankeren. 

 

Visie Koepelgebouw 

Mede aanwezig de heren Van Waveren en Van Stigt, architecten, mw Van Schaik, 

architectuurhistoricus. 

Presentatie. 

Architect Van Stigt presenteert in vogelvlucht de stand van zaken rond de transformatie van het 

koepelgebouw en het administratiegebouw. De presentatie richt zich vooral op verdere 

ontwerpstappen voor de inbouw in het koepelgebouw en de ondergrondse ruimtes; ingrepen die geen 

deel uitmaken van het hierna te bepreken restauratieplan. 

De glazen en in hoogte verspringende inbouw wordt meer dan voorheen losgehouden van de 

binnenrand maar via enkele eenvoudige glazen loopbruggetjes verbonden met de galerijen van de 

cellen. Aanwezige stalen spiltrappen blijven gehandhaafd. Wel worden enkele stijgpunten in dezelfde 

zone toegevoegd. Positionering van de inbouw is zodanig dat direct bij binnenkomst via de 

oorspronkelijke hoofdentree het kathedrale effect maximaal wordt ervaren over de gehele hoogte. Dat 

blijft ook mogelijk op maaiveldniveau in het hart van de koepel, aldus de architect. Originele 

vloerdelen zijn niet meer aanwezig. Gekozen wordt voor rubbergranulaat met daarin verwerkt het 

oorspronkelijke patroon. 

Vervolgens zoomt de architect in op het restauratieplan. 

 

De Koepel, restauratieplan (omgevingsvergunning). 

Mede aanwezig de heren Van Stigt en Kuiper, architecten, mw. Van Schaik, architectuurhistoricus, hr 

Molenkamp, namens opdrachtgever. 

Presentatie: 

De ter beoordeling voorgelegde “restauratievergunning” met als doel de restauratielening veilig te 

stellen, ziet vooral  op de aanpak van de schil van het koepelgebouw en het administratiegebouw en 

het weghalen en sloop van in de 20e  eeuw gepleegde ingrepen en de in de jaren 80 her en der op het 

koepelterrein gerealiseerde bebouwing. 

Architect Van Stigt meldt zelf verantwoordelijk architect te zijn voor het restauratieplan en geeft 

vervolgens aan de hand van geveltekeningen en principedetails een toelichting op de te plegen 

ingrepen. Daaronder: 

De legramen in het koepeldak worden vervangen door doorzichtig geluidsisolerend glas met dezelfde 

indeling als de historische ramen. Er wordt afgezien van een aanvankelijk aan te brengen tweede ring 

met dakvensters. In plaats daarvan komen er panelen met led-verlichting aan de binnenkant van het 

koepeldak.  

Eveneens aan de binnenkant van het koepeldak, zonder afbreuk te doen aan de zichtbaarheid van de 

karakteristieke stalen gordingen, wordt een bescheiden isolatiepakket aangebracht. Dat wordt bekleed 

met kaasdoek met daarop een print van het oorspronkelijke dakbeschot. 

Een andere ingreep is het terugbrengen van de oorspronkelijke, lagere, stalen balustrade van de langs 

de cellen lopende galerijen door latere opbouwen te verwijderen.  De architect presenteert verder 

aangepaste  principedetails van de tussen de bestaande cellenvensters en de te behouden tralies aan te 

brengen voorzetbeglazing, met een direct daaronder te maken bescheiden vensteropening. Daarbij 

blijft de aanwezige waterslag gehandhaafd. Ten slotte presenteert de architect resultaten van gehouden 

kleurhistorisch onderzoek voor het koepelgebouw.  

Voor het administratiegebouw  beperkt de vergunningaanvraag zich eveneens tot het weghalen van  

20e eeuwse ingrepen. De oorspronkelijke hoofdstructuur blijft intact. Vensters krijgen 

achterzetbeglazing met geluidswerende capaciteit. De raamindeling is identiek aan bestaand verzekert 

de architect, anders dan de ingediende tekeningen. De andere ingreep omvat het isoleren van het dak 

aan de buitenkant en het aanbrengen van zonnepanelen. Voor deze benadering is gekozen om in het 

interieur de oorspronkelijke kerkzaal met spanten en zicht op het plafond te behouden. 

Nadere doorwerking van aan te brengen installatietechniek, vloerafwerking, de inbouw, zowel boven 

als ondergronds van het koepelgebouw, evenals ingrepen in het interieur van het administratiegebouw, 

komen aan bod in het  tweede deel van de vergunningaanvraag. 
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Advies commissie 

De commissie adviseert positief over de gevraagde ingrepen ten behoeve van de vergunningaanvraag 

dat alleen de schil betreft van het koepelgebouw en het administratiegebouw betreft: 

- strip en sloopwerk, akkoord; 

- isoleren wanden en daken, akkoord met aandacht voor kwaliteit van afwerking/kaasdoek; 

- celvensters, akkoord onder voorbehoud principedetails, en met de overweging voor één travee 

af te zien van toe te voegen onderramen, opdat het oorspronkelijke historische gevelbeeld 

afleesbaar blijft; 

- wijzigen ramen in het koepeldak, akkoord; uitwerking led-verlichting binnenzijde nader te 

beoordelen buiten deze aanvraag; 

- Administratiegebouw, akkoord onder voorbehoud doorwerking principedetail van de 

achterzetramen van het administratiegebouw, heroverweging van het aanbrengen van 

zonnepanelen op het dak. 
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                                                         Vastgesteld  

                    

VERSLAG VERGADERING ADVIESCOMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT VAN  

9 APRIL 2019 

 

Commissieleden: 

Drs. A. Lengkeek 

Ir. S. Gall 

Ir. J. Gräber, 

Dr. Ir S. Stroux 

Drs. Ing M. van Winsen 

 

H. Pastoor van Arskerk en pastorie (Rijksmonument), transformatie  tot 4 wooneenheden. 

Tweede planbespreking. Eerder besproken op 12-03-2019. 

Mede aanwezig mw. De Bruijn, architect, mw. Temme, architectuurhistoricus en de opdrachtgevers. 

Presentatie 

De architect presenteert een ontwerp dat op een aantal punten is verder ontwikkeld. 

Sturend voor de te plegen bouwkundige ingrepen is geweest de monumentale kernwaarde van het 

kerkgebouw - de ruimtelijkheid van de kerkzaal - zoveel mogelijk te respecteren.  Daartoe is gekozen 

voor het zoveel mogelijk vrijhouden van de ruimte onder het dak. Dat leidt tot entresols aan de kant 

van het aflopende deel van het dak, in combinatie met dakkapellen in het dakvlak. Het ontwerp zoekt 

een optimale lichtinval en om de ruimtelijkheid van de kerkzaal, waaronder zicht op een groot deel 

van de binnenkant van het lessenaarsdak, te benadrukken. Voor de achtergevel van carbonsteen 

worden een aantal ontwerpvarianten gepresenteerd. 

Reactie commissie 

De commissie heeft helderheid over de achterliggende gang van zaken en richt zich op de beoordeling 

van het voorliggend ontwerp. 

Daarbij tekent zij aan: 

Vertrek vanuit het uitgangspunt dat de nieuwe functie dienend moet zijn aan het Rijksmonument. 

Kenmerkend voor het ontwerp van Holt is een massief, gesloten, machine-achtig gebouw. Blijf dicht 

bij die karakteristiek in het zoeken van een balans tussen de wens van het woonprogramma en de aard 

van het gebouw. De gekozen verkaveling van de appartementen en de keuze de voorzijde grotendeels 

intact te laten zijn akkoord. De opgave zit in de behandeling van het dak en de gesloten achtermuur. 

De hiërarchie in waardering voor het ontwerp van Holt zit in de muren, het dak en lichtinval vanuit 

één kant. Kies daarom bijvoorbeeld voor één benadering hoe je het aspect van lichtinval wilt 

uitwerken (en niet voor twee zoals in het gepresenteerde ontwerp; door openingen in het dak èn in de 

achtermuur) Verken ontwerpend hoe de carbonsteenmuur als een gesloten vlak blijft werken. 

Onderzoek voor het dak hoe de te plegen bouwkundige ingrepen zich verhouden tot die van Holt - 

denk vanuit Holt. Hoe zou Holt zijn omgegaan met de huidige ontwerpopgave? . Het is dan 

voorstelbaar om niet met één gebaar alles op te lossen, maar per woning te kiezen voor een oplossing 

die de eigenheid van de woning èn het karakter van het monument benadrukt. 

Benader de te plegen ingrepen vanuit de totaliteit: toren, kerk, pastorie en landschapsontwerp; en niet 

op zichzelf staand per geveldeel. 

Wat de pastorie betreft is de commissie niet akkoord met het toevoegen van een dakkapel. 

 

Brinkman, plaatsen van een opbouw. 

Vijfde planbespreking. Eerder besproken 22-05-2018, 05-06-2018, 19-06-2018, 26-02-2019,  

12-03-2019 

Mede aanwezig de heren Hulsker en Van der Lee, architecten. 

Presentatie 

De architecten  presenteren doorgewerkte geveltekeningen van de gevelaanzichten aan de Grote 

Markt, Barteljorisstraat, Schoutensteeg en Smedestraat.  

Reactie commissie; 

De commissie gaat akkoord met de gevelaanzichten aan de kant van de Grote Markt en Schoutensteeg.  

De commissie is in hoofdopzet akkoord met het gevelaanzicht en -indeling aan de kant van de 
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Bartjelorisstraat. De kwaliteit van deze gevel is verbonden met de uitgesproken kwaliteit  in 

detaillering. Zorg voor de dakrand en de kozijnen voor meer verfijning in de detaillering, met als 

materiaalsuggestie te kiezen voor stalen kozijnen. 

Voor het gevelbeeld van de Smedestraat adviseert de commissie  het geveldeel, waar ooit een steeg 

liep, en waar het trappenhuis  naar de bovenwereld komt, komt, meer expressie en eigenzinnigheid te 

geven. Op de hoek met de Schoutensteeg is eerder een ontwerp reeds goedgekeurd. Voor de 

tussenliggende geveldelen is de commissie niet overtuigd. De uitwerking is nog te historiserend en 

biedt te weinig geleding. 

De commissie vraagt een ontwerpslag te maken die zich tussen de eigenzinnige ontsluiting van de 

bovenwereld en de facades met utilitaire functies op de hoek kan verhouden, 

Advies commissie 

De commissie adviseert positief over indiening aanvraag omgevingsvergunning, met verzoek 

tussentijds, in de fase van de ontvankelijkheidtoets, nog verder uit te werken gevelaanzichten voor de 

Smedestraat ter beoordeling voor te leggen. 

 

Staalstraat 1-15 en 19-33 en De Bazelstraat 15-25, sloop/nieuwbouw tbv drie bouwstroken. 

(Omgevingsvergunning) 

Derde planbespreking. Eerder besproken op 03-07-2018 en 26-03-2019. 

Mede aanwezig de heer  Hoogeveen, architect. 

Presentatie 

Op verzoek van de commissie presenteert de architect verder uitgewerkte geveltekeningen van de 

galerijgevels. Gekozen is om de dakrand aan de voorgevel rondom het hele gebouw door te zetten. 

Verder is de open-gesloten gevelritmiek met penanten aan de voorkant ook aan de kant van de 

galerijen geïntroduceerd. De vensters zijn vergroot en de kwaliteit van het hekwerk van de galerijen 

versterkt door het toevoegen van geïntegreerde bloembakken 

Reactie commissie 

De commissie gaat akkoord met het aangepaste gevelontwerp. De architect wordt gevraagd de 

tekeningen toe te voegen aan de documentenset van de vergunningaanvraag, waarna de aangepaste en 

uitgewerkte aanvraag omgevingsvergunning pro forma nog een keer in de commiss zal worden 

behandeld voor positief ARK-advies. 

 

Ontwikkelzone Oostpoort 

Eerste planbespreking. 

Mede aanwezig mw. Peters, gemeentelijk stedenbouwkundige en mw. Van Ummel, 

stedenbouwkundige namens bureau UUM. 

Presentatie 

De stedenbouwkundige presenteren een visie op hoofdlijnen voor gebiedsdeel Oostpoort met station 

Haarlem/Spaarnwoude en directe omgeving als kerngebied, uitwaaierend naar de 

Veerplas/recreatiegebied Spaarnwoude in het oosten en de Oudeweg/Prins Bernhardlaan in het 

noorden en westen. De visie voorziet in een onderscheidend stedelijke milieu, een satellietstad rondom 

het station Haarlem/Spaarnwoude, en moet de nieuwe stadsentree van Haarlem worden komend vanuit 

Amsterdam. De centrale drager van de ontwikkeling is een groen/blauwe scheg die diep het gebied 

insteekt en het door een vergraving in het talud van de weg in verbinding brengt met het buitengebied.  

Gekozen is voor een mixed-use ontwikkeling van stedelijke functies, met accent op woonprogramma 

(ca 1000 woningen), voorzieningen, bedrijvigheid, vooral veel groen, recreatie en duurzame 

mobiliteit.  De gebiedsinvulling start op korte termijn met “placemaking” en tijdelijke functies, 

vooruitlopend op de invulling op middellange termijn. 

Reactie commissie: 

De commissie complimenteert de opstellers met het interactieve proces waar zeer veel partijen met 

uiteenlopende agenda`s elkaar hebben kunnen vinden. 

De vragen van de commissie ten aanzien van het uiteindelijke plan richten zich op twee zaken. 

Allereerst de positionering en maatvoering van de groene scheg en de aanliggende 

bebouwingsvlakken. Is deze positionering ingegeven door de (gemeentelijke) eigendomsgrenzen? Een 

verdere transformatie van het gebied, voorbij de getekende bouwvlekken, zou sterk gestuurd worden 

door te kiezen voor een andere positie (meer Noordelijk) 
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Vervolgens; om met de getekende bouwvlekken de gewenste kwaliteiten waar te kunnen maken is een 

ontwerpvertaling van de bouwblokken nodig. Nu is de commissie nog niet overtuigd van het 

vermogen deze verkaveling om ook echt het gewenste programma te herbergen op een manier die ook 

leidt tot de ruimtelijke kwaliteit die gezocht wordt. 

De commissie ziet dat dit verdere uitwerking en analyse vraagt, en geeft deze overwegingen graag aan 

de opstellers meer om in de komende periode de ambities en mogelijkheden ook echt te verankeren. 

 

Ontwikkelzone Europaweg; structuur stedenbouw en verkeer. 

Eerste planbespreking.  

Mede aanwezig: de heer Van den Tillaart, stedenbouwkundige. 

Presentatie: 

Onderdeel van de ontwikkelzone Europaweg is transformatie van het noordelijk deel van de 

de Europaweg tot stadsstraat. 

Aanleiding daarvoor zijn de grote  programmatische woningbouwopgave en de ruimtelijke ambitie uit 

de Structuurvisie Openbare Ruimte, die deze weg als stadsstraat aanduidt. Aan weerszijde van de 

Europaweg zijn ontwikkelingen te voorzien waarvan er al enkele vrij concreet zijn en voor de korte 

termijn op stapel staan.(locatie Spaarne Gasthuis, Schalkwijk Midden)  

En andere die nog in het beginstadium van planontwikkeling zijn (transformatie kantorenlocaties nabij 

de kruising met de Schipholweg en de bestaande woningbouw  aan de westzijde van de weg). Doel is 

om de stadsstraat de verbindende context te laten zijn die deze ontwikkelingen zich in samenhang tot 

elkaar laat verhouden. 

Het andere deel van de Europaweg, langs Schalkstad aan de oostkant en de Europawijk aan de 

westkant, welke recent is  heringericht, blijft een doorgaande route, die aansluit op de Aziëweg en 

Amerikaweg. 

De stedenbouwkundige presenteert voor de noordzijde twee varianten waarover eveneens is 

geparticipeerd met de wijk.  

Een asymmetrisch model handhaaft de open verkaveling van de huidige bebouwing aan de wetszijde, 

en realiseert een stedelijke wand met adressen aan de oostzijde, conform de huidige plannen van o.a. 

Schalkwijk Midden. 

En een symmetrisch model waarbij de bebouwing direct aan de straat komt te staan en zich daar ook 

op oriënteert/adresseert. 

De voorkeur van de stedenbouwkundige gaat uit naar een asymmetrisch profiel waarbij blijk wordt 

gegeven van waardering voor de kwaliteit en karakteristieken van de positionering van de bebouwing 

uit de wederopbouwperiode. Het systeem van schijven, torens en zichtlijnen blijft hiermee in stand. 

Evenals bij de nieuwe bebouwing aan de oostkant wordt de bebouwing aan de westkant van de weg 

wel aangestuurd, hetzij in transformatie, hetzij in sloop-nieuwbouw, op voorkanten en adressen aan de 

Europaweg. 

In beide varianten is vanuit verkeersoverwegingen gekozen voor een doorgaande busbaan, 

gecombineerd met rotondes op elke kruising, zoals ook gebeurd is bij de kruisingen in het zuidelijke 

deel van de inmiddels grotendeels geherprofileerde  Europaweg. 

De herprofilering van het noordelijk deel van de Europaweg betekent voor Schalkwijk Midden en later 

ook Spaarne Gasthuis betekent dit dat de uitgeefbare grond en rooilijn 3 meter in westelijke richting 

opgeschoven kan worden. 

Een langzaamverkeers-oversteek over de Aziëweg tussen Schalkwijk Midden en Schalkstad lijkt nu 

hier, in het kader van de omleiding van de hoofdstroom voor auto`s over deze route, gekozen te 

worden voor een kruising met verkeerslichten, naar de kruising Amerikaweg te verschuiven. 

Reactie commissie: 

De commissie complimenteert de stedenbouwkundige met de precieze analyse van deze infrastructuur 

als drager/ruggengraat van de ontwikkelzone, waarin zoveel andere plangebieden hun eigen dynamiek 

kennen. 

Zij onderstreept de eerder ingezette koers om het noordelijk deel van de Europaweg te transformeren 

naar een stadsstraat. Daarbij past de keuze voor een symmetrische variant. Voor een stadsstraat stelt de 

commissie heel helder: continuïteit van het profiel gaat boven de dwarskruisingen, beplanting loopt 

daarbij door, adressen aan de straat, ruimtelijkheid gaat boven verkeersefficiëncy. 
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Daarom is de keuze voor rotondes in dit deel oneigenlijk. Temeer omdat de functie en hiërarchie van 

het zuidelijk deel doorloopt in de Aziëweg en Amerikaweg. De Europaweg-noord zet  als stadsstraat 

een ander profiel in. 

De commissie acht de consequenties van de extra meters in het profiel voor de planvorming van 

Schalkwijk Midden van groot belang. Enerzijds om de stadsstraat goed te maken, anderzijds ook 

omdat het de broodnodige extra ruimte in het pan zelf kan brengen. 

De commissie vraag ook expliciet aandacht voor de consequenties van de langzaamverkeers-oversteek 

tussen Schalkwijk Midden en Schalkstad. 

De  positionering daarvan is vanuit de aansluiting van beide ontwikkelgebieden ruimtelijk van groot 

belang. 

 

Schalkstad, stedenbouw Floridablok, bioscoopgebouw. 

Mede aanwezig de heren Coenen, supervisor, Offermans, architect bureau Coenen en Kaldenhoven, 

procesmanager. 

Presentatie 

De supervisor meldt momenteel bijna continu workshopverband actief te zijn met de stakeholders, op 

zoek naar een opzet die helderheid en beweging kan brengen voor Schalkstad.  

De volgorde er dingen loopt anders dan verwacht; `plannen zijn slechts voornemens`. 

De supervisor wijst onder andere op de plotseling opkomende dynamiek in het zuidelijke deel van 

Schalkstad. Op de bij de winkeleigenaren- en ondernemers gegroeide overtuiging dat het winkelareaal 

substantieel teruggebracht en compacter moet worden wat draagvlak voor een nieuwe benadering 

betekent. 

En op het binnenhalen van groen vanuit de Europawijk naar de westrand van Schalkstad en het 

doorzetten van de groenstructuur langs het zuidelijke deel van de Europaweg naar het zuidelijke deel 

van Schalkstad als belangrijk thema. Deze motieven worden gedragen in een nieuw type masterplan, 

dat als tafellaken een onderlegger biedt, en de plaats inneemt van de blokkenstad van het oude 

masterplan. 

Aan de hand van een meegebrachte maquette zoomt de supervisor vervolgens in op de op stapel 

staande ontwikkelingen in het zuidelijke deel van Schalkstad. Daarbij wordt o.a. gedacht aan 

toevoeging van hoogbouw als voortzetting van de bestaande reeks hoogbouwelementen langs de 

zuidzijde van het zuidelijke deel van de Europaweg, en, via de westrand van Schalkstad en de 

transformatie van het VNU-gebouw aan de Amerikaweg. 

Ten slotte richt de presentatie zich op de inmiddels ingediende vergunningaanvragen voor het 

Floridablok en het bioscoopgebouw. Rekening houdend met de nauw omschreven uitvraag van het 

Floridablok en het momentum rond de toekomstbestendigheid/voortbestaan van Schalkstad, adviseert 

de supervisor, ondanks de nodige kanttekeningen, positief over beide ontwerpen met, voor het 

bioscoopgebouw, een voorbehoud ten aanzien van materiaalgebruik (bij voorkeur geen 

glasvezelbetonpanelen) en detaillering. van het bioscoopgebouw. 

Reactie commissie 

Net als tijdens de laatste planbespreking jn december, steunt de commissie de supervisor 

onvoorwaardelijk in zijn zoektocht en tot nu toe ingezette koers over de nieuwe opzet van Schalkstad. 

Eveneens schaart de commissie zich achter de preadviezen van de supervisor over het Floridablok en 

het bioscoopgebouw. 

Wel vraagt de commissie voor het in ontwikkeling zijnde zuidelijke deel van Schalkstad de 

schaalsprongen van de bebouwing direct langs het plein, zoals getoond in de maquette, wat meer in 

harmonie te brengen en alert te zijn op behoud van zichtlijnen naar het centrale plein. 

Advies: 

De commissie neemt het positieve advies van de supervisor voor vergunningverlening van het 

Floridablok en het bioscoopgebouw over, met inachtneming van het door de supervisor gemaakte 

voorbehoud over materiaalgebruik en detaillering van het bioscoopgebouw. 
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VERSLAG VERGADERING ADVIESCOMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT VAN  

26 MAART 2019 

 

Commissieleden: 

Drs. A. Lengkeek 

Ir. S. Gall 

Ir. J. Gräber, 

Dr. Ir S. Stroux 

Drs. Ing M. van Winsen 

 

Mede aanwezig: 

R. Algra, secretaris 

 

Welkomstborden stadentree. 

Eerste planbespreking.  

Mede aanwezig de heren Vroom, procesmanager en Van Splunter ontwerper openbare ruimte. 

Presentatie: 

De procesmanager geeft een presentatie van het vervangen van de 30 jaar oude welkomst-/informatie-

borden bij de stadsentrees van Haarlem door LED-schermen. Er zijn twee varianten onderzocht; één 

waarbij gebruik gemaakt wordt van de bestaande stalen constructie, en een nieuw ontwerp op één paal.  

Reactie commissie: 

De voorkeur van de commissie gaat uit naar een nieuw ontwerp dat minstens zo lang mee kan als het 

huidige ontwerp. Ondanks dat het getoonde nieuwe ontwerp voldoet aan het programma van eisen en 

de NRK en HIOR, is het nogal generiek; het onderscheidt zich niet van een commercieel/privaat 

reclamebord. 

De commissie herinnert aan de aanpak van de bebording voor de rondvaartboten, die ook is opgepakt 

als een familie van  publieke informatiedragers in de publieke ruimte. Het voorliggend voorstel is 

utilitair benaderd. De commissie adviseert een ontwerp van de welkomst-/informatieborden te maken 

dat uniek en typisch voor Haarlem is, en in ontwerp en uitvoering bij binnenkomst van de stad direct 

duidelijk maakt; dit is (van) Haarlem. 

In het kader van de thema`s terughoudend en ingetogen, wordt geadviseerd de ledverlichting `s avonds 

te dimmen en het welkomst-/informatiebord vanuit richting Heemstede niet in de hout maar bij de 

Blauwe Brug te plaatsen.   

 

Slachthuishof/Blauwe Wetering 

Tweede planbespreking. Eerder besproken 12-02-2019. 

Mede aanwezig de heren Koreman, landschapsarchitect van bureau ZUS, de diverse architecten van de 

deelplannen, heren Tjerkstra en Sükür, stedenbouwkundigen, heren Hofland en Blanckenburg namens 

opdrachtgever. mw. Verburg, procesmanager Blauwe Westering. 

Presentatie 

Na een inleiding door de stedenbouwkundige over de context van de plannen, ontstaansgeschiedenis 

en doorontwikkeling van het slachthuisterrein en de stedenbouwkundige visie van de gemeente voor 

het gebied, geeft de landschapsarchitect een toelichting op de stedenbouwkundige en, samen met 

architect Van Ommeren, architectonische uitgangspunten van het ontwerp. Er is door alle partijen 

gezamenlijk gewerkt aan een stedenbouwkundige benadering die de Blauwe Wetering en 

Slachthuishof tot één gebied maken. 

Reactie commissie  

De commissie stemt in met de voorgestelde analyse en uitgangspunten, die duidelijke hiërarchie en 

sferen in het plangebied introduceert. In dat geheel adviseert zij echter de uitwerking voor de 

Oorkondelaan vrijer te benaderen. In het plan wordt voor deze lijn een karakter gesuggereerd dat zeer 

formeel is, een `Haussmann-boulevard` die in noordelijke richting eindigt bij het watertorentje in het 

shared space gebiedje om het slachthuisplein en in zuidelijke richting, in een smal, bescheiden 

tussenstraatje, haaks op de Schipholweg. De commissie adviseert deze lijn meer als plek te 

behandelen, analoog aan de benadering van het slachthuisplein en de hovenstructuur en voor de hele 
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lengte een asymmetrisch profiel te tekenen. Beide zijden kennen een andere overgang naar de straat 

(margestrook, trapjes) de ene zijde heeft een pergola die aan de andere zijde verplicht is 

-Ontwerp een ontspannen asymmetrisch profiel dat de overgangen naar de andere sferen/ruimtes 

eenvoudig kan maken, en dat niet geforceerd de sterk verschillende typologieën aan weerszijden met 

elkaar verbindt. 

Verder pleit de commissie collegiaal voor de aandacht voor de mogelijkheid een van noord naar zuid 

lopende langzaam verkeers-route, parallel lopend aan de Gouwwetering en via de stedelijke binnenhof 

lopend door het plandeel De Blauwe Wetering.. Daarnaast wordt gesuggereerd om de toe te voegen 

oeververbinding meer in zuidelijke richting op te schuiven naar de zuidgevel van gebouw 4. 

 

Staalstraat 1-15 en1 9-33 en De Bazellaan 15-25 e.o., sloop/nieuwbouw tbv drie bouwstroken met 

77 sociale huurwoningen (Omgevingsvergunning). 

Tweede planbespreking. Eerder besproken 03-07-2018. 

Mede aanwezig de heren Hoogeveen, architect, Sükür, stedenbouwkundige, Hooft, namens Pré Wonen 

en Penders, namens bouwbedrijf KBM 

Presentatie: 

De architect presenteert een ontwerp  voor de bouw van drie woonblokken met galerijontsluiting. De 

woningen worden binnen de huidige stedenbouwkundige structuur en envelop gerealiseerd. 

De op de straten georiënteerde hoofdentrees van de drie blokken, waar ook de bellentableaus en 

brievenbussen zitten, zijn de centrale ontsluiting voor alle woningen, ook de woningen op maaiveld. 

Anders dan de huidige blokken, waarbij de volledig gesloten plint alleen uit bergingen bestaat, wordt 

nu deels, aan de koppen, gewoond op straatniveau, wat voor een meer levendig straatbeeld zorgt. Over 

herinrichting van de aansluitende buitenruimte, nu nog niet aan de orde en geen onderdeel van de 

vergunningaanvraag, gaat Pré Wonen in nader overleg met de gemeentelijke ontwerper openbare 

ruimte als op termijn ook de herontwikkeling van het voorlopig nog te handhaven blok 4 op het 

programma staat. 

Reactie commissie: 

In eerdere behandeling is voor het plan vastgesteld dat het geen nieuwe stedenbouwkundige eenheid 

introduceert en dus de bestaande oriëntaties en aansluitingen zal volgen. Na die basis is het plan niet 

meer besproken, en ligt nu ter beoordeling voor in het kader van de omgevingsvergunning. 

De commissie ziet in de presentatie hoe de alzijdige oriëntatie van het blok door de centrale entree 

wordt ondervangen. En stemt daarmee in. Vanuit begrip voor de s6trakke en bescheidden budgetten 

die inherent zijn aan de bouw in de sociale huursector is echter de vraag waarom alle ontwerpingrepen 

zich aan de straatzijde concentreren. 

De zijde van de galerijen is naar oordeel van de commissie beneden de redelijke eisen van welstand; 

geen compositie, geleding, geen leesbaarheid. 

De  architect wordt gevraagd meer ontwerpmiddelen aan deze zijde in te zetten en ook rekening te 

houden met een bijpassend verlichtingsplan voor de galerijen, om in ieder geval de stap naar de 

redelijke eisen van welstand te maken. 

 

Tjadenterrein, bouw van 32 woningen. 

Vijfde planbespreking. Eerder besproken 30-08-2016/28-02-2017/28-03-2017/28-08-2018. 

Mede aanwezig de heren Van der Ploeg, architect, Van der Heide, extern stedenbouwkundige, Van 

Hulten, namens opdrachtgever. 

Presentatie: 

De architect presenteert een verdere architectonische doorwerking – aangepast VO definitief - van de 

zes woningtypologieën naar aanleiding van de door de commissie gemaakte opmerkingen bij de 

vorige planpresentatie. 

De stedenbouwkundige voegt hier aan toe graag nog een keer terug te komen in de commissie met een 

integraal ontwerp van woningen en landschap.  

Reactie commissie: 

De commissie complimenteert de architect met het definitief ontwerp van de architectuur. Het advies 

uit de vorige beoordeling om enkelvoudiger, meer archetypisch te ontwerpen is goed opgepakt en leidt 

tot krachtige en vanzelfsprekende architectuur. Deze architectuur biedt bewoners veel ruimte en 
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verdraagt zich als ensemble niet met opties of latere uitbouwen. De commissie kijkt uit naar de 

presentatie van de integrale planuitwerking/samenhang landschap en architectuur in uitwerking. 

Advies:  

De commissie adviseert om plannen ui te werken en in te dienen voor aanvraag omgevingsvergunning 

en ziet in die fase van het proces tevens de integrale planuitwerking woningbouw/landschap met 

vertrouwen en belangstelling tegemoet. 

 

Grote Kerk, verlichtingsplan. 

In opdracht van de Vrienden van de Grote Kerk is er een verlichtingsplan ontwikkeld voor exterieur en 

interieur van de Bavo op de grote Markt. 

Doel van het verlichtingsplan is zichtbaar maken van de architectuur en volume van de kerk alsmede 

aanpassing interieurverlichting zodat ook van binnenuit architectuur en detaillering beleefbaar wordt. 

Geen van de gemeentelijke adviseurs is in staat of gelegenheid over het initiatief en voorliggend 

schetsontwerp te adviseren. In een gezamenlijk advies aan het gemeentebestuur formuleren ARK en 

adviseurs erfgoed en stedenbouw als volgt: 

De ARK stelt vast dat beoordelingskaders voor een dergelijke ingreep ontbreken; het gaat om beperkte 

fysieke verandering aan en om een monument, maar om een grootschalige verandering in beleving en 

zichtbaarheid. 

Ook ontbreken kaders voor beoordeling in de context Grote Markt; anders dan defensief/bescherend. 

Verder; op drie niveau`s geven de voorliggende schetsplannen te denken: 

Interieur: 

Basaal principe bij de kerk (licht kom van boven) wordt omgekeerd. 

Alle elementen die nodig zijn/bevestigd moeten worden in en aan het monument voor de ingreep 

vanuit deze benadering. 

Momenten: lichtplan gaat uit van `s avonds de kerk van binnen aanlichten/uitstralen naar buiten. 

Exterieur: 

Keuze om het totaal te verlichten en daarbij horizontaliteit te benadrukken. 

Alle elementen worden los aangelicht, maar de daken niet. 

Alle elementen die nodig zijn op en om de kerk voor bevestiging, plus onderhoudsvoorzieningen. 

Palen en spots in de grond in de openbare ruimte die vanuit deze benadering nodig zijn. 

Ensemble; 

Hoe verhoudt deze benadering van de Bavo zich tot het ensemble van de Grote Markt? 

Waarom de Bavo wel in vol licht?; wat betekent dat voor het stadhuis en de Vleeshal? 

 Advies commissie: 

Gezien wat er nu ligt is er urgentie om het wél te kunnen beoordelen. Zonder kaders zal dat per 

definitie defensief en, terughoudend zijn 

Daarom gezamenlijk verzoek van de ARK en adviseurs erfgoed en stedenbouw: 

. Wil het gemeentebestuur zich allereerst uitspreken over de  wenselijkheid  van deze ontwikkeling: 

een uitgebreid verlichtingsplan plan voor één van de beeldbepalende monumenten aan de Grote 

Markt? 

. Wil het gemeentebestuur een opdrachtgever tot het formuleren van een beoordelingskader? 
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                                                    Vastgesteld  

                            

 

VERSLAG VERGADERING ADVIESCOMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT VAN  

12 MAART 2019 

 

Commissieleden: 

Drs. A. Lengkeek 

Ir. S. Gall 

Ir. J. Gräber, 

Dr. Ir S. Stroux 

Drs. Ing M. van Winsen 

 

Mede aanwezig: 

R. Algra, secretaris 

 

Dolhuys, herinrichting, verplaatsen entree. 

Vierde planbespreking. Eerder besproken 04-12-2018, 15-01-2019, 29-01-2019 en 12-02-2019. 

Mede aanwezig de heren  Van Dijk, architect, Perdok, bouwkundig ontwerper, mw Adolph, 

gespecialiseerd adviseur ARK, discipline restauratietechniek, de heer Looijen, namens opdrachtgever. 

Presentatie: 

Aan de hand van een meegebrachte maquette en renderings presenteert de architect een verdere 

doorwerking van het ontwerp. 

Door een compositie van gesloten vlakken en glas, ontstaat een coulissewerking en staan de 

toevoegingen  zowel qua vorm als materiaalgebruik in contrast met de oudbouw. Daarmee wordt niet 

alleen de verzelfstandiging van de functies benadrukt maar is ook de beleving en afleesbaarheid van 

een complex, samengesteld uit diverse bouwdelen, versterkt. De ruimtelijkheid van de binnenhoven 

wordt door deze benadering beter gerespecteerd. Eenzelfde benadering laat zich toepassen op alle 

nieuwe onderdelen, entree en foyer, expeditie en nieuwe lift. 

Reactie commissie: 

De commissie vindt dat nu een stevige basis ligt die vertrouwen biedt voor verdere uitwerking richting 

vergunningverlening. Het concept is ruimtelijker én accommodeert de nieuwe functionele 

programma`s  beter. Door één benadering op alle nieuwe bouwdelen toe te passen wint het hele 

complex aan kracht. Uitwerking in materiaalgebruik en detaillering zijn echter cruciaal. De 

maquettepresentatie toont een beeld  dat zelfs Rietveld maar zelden kon realiseren. De commissie 

daagt de architect uit, mede gelet op de Nederlandse bouwpraktijk, vertaling naar materialisatie en 

techniek te maken die het concept laat landen. Een slimme benadering van wensen en eisen aan het 

binnenklimaat kan daarbij ruimte voor eenvoudig, robuuste oplossingen in materialisatie bieden. 

 

Brinkmann,  plaatsen van een opbouw. 

Vierde planbespreking. Eerder besproken 22-05-2018, 05-06-2018. 19-06-2018 en 26-02-2019. 

Mede aanwezig: de heren Hulsker en Van der Lee, architecten, Rots, stedenbouwkundige. 

Presentatie 

Volgens afsprak in de vorige commissievergadering presenteert de architect gevelbeelden en de 

opbouw vanuit de vier zijden van het gebouw en perspectieftekeningen, gezien vanuit de Koningstraat, 

Grote Houtstraat, Lepelstraat en Riviervismarkt. 

Reactie/Advies commissie: 

Grote Markt, gevelbeeld; aller belangrijkste is de individualiteit van de panden aan de markt. Volg de 

parcellering van de individuele panden ook in het kappenplan, verhoog de kappen in de eerste laag niet 

om louter zicht op de achterliggende nieuwbouw te ontnemen; zorg voor doorzichten en voorkom een 

sterk overheersende horizontale lijn. 

Barteljorisstraat: als de opgave is er visueel één pand van te maken, onderzoek dan de juiste 

verhouding tussen basement, tussenstuk en kap. In het voorliggend ontwerp is die balans zoek. Bij de 

keuze voor twee panden, kan het maken van een verspringing een goed gekozen ontwerpmiddel zijn. 

Het bewerken van de kapvorm kan daar ook weer uit volgen. 
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Schoutensteeg: benadering hier is om de binnenwereld naar buiten te doen komen, omdat het karakter 

van de steeg verdere aanknopingspunten ontbeert. Dringend advies: onderzoek de mogelijkheid om 

met de eigenaar van de plint een samenhangend, integraal gevelbeeld te maken.  

Smedestraat, gevelbeeld; on-Haarlemse parcellering. Volg qua volume, parcellering en opbouw meer 

de logica van de straatwant van de Smedestraat. Meer spel en sprong, minder massief en massaal. 

Vanuit het perspectief van de Rieviervismarkt; maak de opbouw op de kop minder hoog of verzacht de 

harde vorm bijvoorbeeld door een afschuining. 

 

Jansstraat 46 (vm kantongerecht), Jansstraat 48/50 en beeldkwaliteitplan herinrichting 

Wijngaardtuin.  

Mede aanwezig: de heren Hulsker en Van der Lee, architecten, hr. Van Splunter, gemeentelijk 

landschapsarchitect, hr Rots. stedenbouwkundige. 

Presentatie 

De landschapsarchitect presenteert een globale uitwerking van een aangepast inrichtingsplan van de 

Wijngaardtuin en aangrenzende buitenruime van de panden aan de Jansstraat 46 en 48/50. Het ontwerp 

voorziet in het plaatsen van drie losse volumes voor in totaal 50 fietsen. De volumes worden 

gesitueerd voorbij de oostrand van de Wijngaardtuin, haaks op de bebouwing aan de Jansstraat en zijn 

alleen bereikbaar via de Jansstraat De fietsenbergingen worden 30 cm verdiept aangebracht. 

Verder worden er twee  parkeerplaatsen aan de Jansstraat ter hoogte van de hoofdentree van nr 46 

bestemd voor fietsparkeren. 

In aansluiting hierop laat de architect weten de vormgeving van de kap van nr 50 nog iets meer te 

hebben afgestemd op dat van net omliggende dakenlandschap. 

Reactie commissie: 

De commissie gaat akkoord met het integrale planontwerp en laat de keuze over de positionering van 

de fietsenberging achter Jansstraat 46 (haaks op de bebouwing of daaraan parallel lopend over aan de 

landschaparchitect en de architect. Met nadruk adviseert de commissie meer parkeervakken aan de 

Jansstraat vrij te spelen voor het stallen van fietsen. De commissie vraagt in de uitwerking aandacht 

voor de route van de `Zocherpaden` naar de entrees. Paden en onderbeplanting zijn daarbij middelen. 

Geadviseerd wordt af te zien van muurtjes. De strook voor de woningen  langs blijft collectief 

Advies commissie: 

De commissie adviseert positief over indiening aanvraag omgevingsvergunning. 

 

H. Pastoor van Arskerk en pastorie (Rijksmonument), transformatie tot 4 wooneenheden. 

Mede aanwezig mw De Bruyn, architect, alsmede de opdrachtgever. 

Presentatie 

De architect presenteert een ontwerp voor de transformatie van de Pastoor Van Arskerk tot drie 

wooneenheden en verbouw van de naastgelegen pastorie tot één wooneenheid. 

Reactie commissie; 

De commissie neemt kennis van de plannen en de achterliggende cultuurhistorische waardestelling. 

Gezien de status van Rijkmonument is de commissie in hoge mate in verlegenheid met het 

voorliggende plan. De transformatie van een dergelijk gebouw tot woningen is in voorkomende 

gevallen de laatst gewenste optie. Wanneer geen alternatief gebruik mogelijk is, vraagt wonen in een 

dergelijk monument grote concessies aan het traditioneel woonprogramma om karakteristieke 

ruimtelijkheid, opbouw en materialiteit te handhaven. 

De te plegen bouwkundige ingrepen verdragen zich op geen enkele manier  met de gangbare 

uitgangspunten voor monumentenzorg en leiden tot een ernstige aantasting van de monumentale 

waarden. De keuze voor inbouwen in de binnenruimte en de snede met de dakkapel in het grote dak, 

de omgang met de muur van carbonsteenbrokken, de omgang met het dak van de pastorie  

Dit klemt te meer nu het om een Rijksmonument gaat met een hoge mate van authenticiteit; een 

markant voorbeeld van een in modernistische stijl opgetrokken kerkgebouw en pastorie met een 

traditiedoorbrekend pionierskarakter, zowel ten aanzien van het exterieur als het interieur, en uniek in 

het oeuvre van architect Holt. In haar waardering voor het object spreekt de RCE niet voor niets van 

een “Gesammtkunstwerk’ 
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De commissie beseft dat dit zware signaal door geen enkele andere partij tot nu toe is afgegeven, en 

zal zich ter zake de procesgang verstaan met de afdeling erfgoed. Tot die tijd houdt zij haar advies 

over het gepresenteerde transformatieplan aan.  

 

Barendsestraat/Palmstraat, bouw 13 woningen (omgevingsvergunning). 

Tweede planbespreking. Eerder besproken  30-01-2018 

Mede aanwezig mw. Brand en de heer Van der Horst, namens opdrachtgever, hr. Van der Stelt, 

stedenbouwkundig medewerker. 

Reactie commissie: 

Commissie adviseert positief over vergunningverlening met het collegiale advies te kiezen voor een, 

ten opzichte van de rijtjeshuizen, afwijkende deur (model en kleur) voor het afgeschuinde pand op de 

hoek als herinnering aan de vroegere winkelbestemming.   

 

DSK II/Van Zeggelenplein, bouw 13 grondgebonden woningen. 

Eerste planbeoordeling. 

Mede aanwezig, de heer Bakker, architect, de heer Van den Tillaart, stedenbouwkundige, hr Pelt en hr. 

Gouka, namens opdrachtgever. 

Presentatie: 

De architect presenteert een ontwerp voor de bouw van 13 grondgebonden woningen. Het 

woonprogramma moet een integraal onderdeel gaan vormen van het scholenblok Van Zeggelenplein. 

Reactie commissie: 

De commissie adviseert de oriëntatie en gevelritmiek van de woningen meer de hoek om te zetten en 

te laten doorlopen in de kopgevels. Breng daar meer compositie aan in raamverdeling en metselwerk. 

Verder wordt gevraagd een verdiepingsslag te maken voor het door de opening van de gevelwand 

zichtbare deel van de binnengevel alsmede voor de naar het binnengebied doorlopende dakrand. Is de 

buitenrand een schil of massief? Zorg voor een vloeiende, doorlopende continuïteit in materiaal- en 

kleurgebruik en detaillering van de dakrand naar die van de school. 

Ten slotte wordt gevraagd een ontwerpopgave te maken van het aan te brengen hekwerk in de hiervoor 

genoemde opening in de gevelwand.   

Advies commissie: 

Werk eerst het ontwerp op de besproken aspecten uit en presenteer het resultaat alvorens de aanvraag 

omgevingsvergunning in te dienen. 

 

Orionzone. 

Eerste planbespreking 

Mede aanwezig hr De With en Rots, stedenbouwkundigen,  hr.Käss, landschapsarchitect. 

Presentatie: 

Op basis van 800 opgehaalde reacties uit de buurt, presenteren de stedenbouwkundigen twee  

uitgewerkte stedenbouwkundige modellen voor ca 600 woningen langs de Planetenlaan  vanaf de kop 

ter hoogte van het Noorder Sportpark, via het Planetenplein overgaand in het westelijke deel van de 

Orionweg en via de Randweg doorlopend tot in woonwijk De Krim naar station Bloemendaal. Model 

“Landgoed” voorziet in een concentratie van bebouwing aan de kop van de Planetenlaan en deels in 

het Noorder Sportpark, in hoogte variërend van 3 tot 7 lagen.  Bij het `Hovenmodel` is de bebouwing 

meer gelijkmatig gepositioneerd langs de gehele route en in hoogte variërend van 3 en 4 lagen met 

incidenteel 5 lagen aan de kopse kanten van de Planetenlaan en  Orionweg. Het Hovenmodel voorziet 

verder in een grondige herprofilering van de Planetenlaan met toevoeging van veel groen, doorlopend 

tot in de hoven. Verder presenteren de stedenbouwkundigen referentiebeelden van drie denkbare 

bouwstijlen (Nieuwe Haagse School, Groen en Duurzaam, Modernistisch)  

Reactie commissie 

De commissie is bijzonder ingenomen met de kracht en helderheid waarmee de gemeentelijke 

stedenbouwers hier hun vakgebied inzetten. In hun verhaal komt dat het sterks tot uitdrukking in het 

Hovenmodel omdat daar een stevige, krachtige en evenwichtige stedenbouwkundige structuur wordt 

neergezet. Het maakt het een geheel eigen, nieuwe kwaliteit, die sterk onderscheiden karakters van de 

wijken aan weerszijden een antwoord geeft. 
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Eventueel zou, wat de commissie betreft, het Hovenmodel gecombineerd kunnen worden met het 

stedenbouwkundig concept voor het Noordersportpark; nieuwe functies geven ook nieuw en 

intensiever gebruik aan deze ruimte. Maar draag dan wel zorg voor de sterk uiteenlopende wensen van 

woonkwaliteit en verkeersdruk op momenten dat de sportvoorzieningen gebruikt worden. 

In de hiërarchie van gebiedsontwikkeling zou de prioriteit moeten liggen bij herinrichting van de 

openbare ruimte en herprofilering van de Planetenlaan/Orionweg. De naar de  Planetenlaan gerichte 

openingen van de hoven, moeten een zodanige maatvoering krijgen dat boomaanplant van de eerste 

categorie mogelijk is. 

De commissie suggereert dat het gebruik van referentiebeelden in deze fase moeilijk is – ze 

communiceren immers maar zeer beperkt over de karakteristieken en kwaliteiten waar het nu over 

moet gaan. 

 

Raaks III, bouw 34 woningen (omgevingsvergunning) 

Derde planbeoordeling. Eerder besproken 13-02-2018 en 03-07-2018 

Advies commissie:   

De commissie adviseert positief over het bouwplan. De commissie is echter niet akkoord met het 

inrichtingsplan Boereplein.  Gezien de functie in het weefsel van het gehele Raakscomplex wordt 

nogmaals gevraagd het pleintje in zijn geheel te ontwerpen als publiekelijk toegankelijk onderdeel van 

de openbare ruimte. De omschreven oplossing met een deels afgesloten onderdeel past niet in die 

inzet.    
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                                                   Vastgesteld      

                        

 

VERSLAG VERGADERING ADVIESCOMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT VAN  

26 FEBRUARI 2019 

 

Commissieleden: 

Drs. A. Lengkeek 

Ir. S. Gall 

Ir. J. Gräber, 

Drs. Ing M. van Winsen 

 

Mede aanwezig: 

R. Algra, secretaris 

 

Tempeliersstraat/Raamsingel, sloop/nieuwbouw tbv  50 woningen. 

Negende planbespreking 

Mede aanwezig de heren Swarte, ontwerper, Van Eeden en van Heummen, architecten, Bron, 

landschapsarchitect namens bureau Hosper, Van der Stelt, stedenbouwkundig medewerker en 

Molenkamp, namens opdrachtgever. 

Presentatie 

De ontwerper en architecten presenteren een doorontwikkeld ontwerp VO-niveau, tonen meegebrachte 

bemonstering en geven een toelichting op de principedetails. In aansluiting daarop geeft de land-

schapsarchitect een toelichting op het groenontwerp.  

Reactie commissie 

De commissie complimenteert de ontwerpers met het resultaat. Op één aspect wordt gevraagd het 

ontwerp consequent de ontwerpkwaliteit te geven die de inzet waar maakt; 

detaillering van de dakranden/overstekken van de kappen materialisering goot rondom om de 

abstractie van de dakvlakken daarin ook af te maken. 

Daarnaast vraag de commissie aandacht voor de uitstraling van de travee aan de Tempeliersstraat, die 

toegang biedt naar de fietsenstalling. Zorg dat die ondanks het totaal andere programma ook inderdaad 

dezelfde uitstraling blijft houden als de naastgelegen traveeën. 

Over het groenontwerp ligt voor de commissie het zwaartepunt op het pleintje aan de 

Tempeliersstraat; de hof verrast de commissie in z`n nogal met vorm overladen karakter in relatie tot 

de heldere eenvoud die het hele project kenmerkt. 

Belangrijk is het te zorgen voor meer contrast tussen de hoftuin en het pleintje aan de 

Tempeliersstraat; richt het pleintje meer in als onderdeel van de publieke ruimte. Dat adviseert de 

commissie ook voor het voorlangs lopende strookje van het bouwdeel aan de Tempeliersstraat. Kies 

daarbij goed waar de lijn ligt die de overgang naar de materialen van het straatprofiel markeert, en 

richt het terras op het publieke domein in plaats van het weg te steken. 

Advies commissie 

De commissie adviseert het ontwerp op de besproken onderdelen verder uit te werken en in te dienen 

als aanvraag omgevingsvergunning. 

 

Brinkmann,  plaatsen van een opbouw. 

Derde planbespreking 

Mede aanwezig: de heren Hulsker en Van der Lee, architecten, Rots, stedenbouwkundige mw. 

Taverne, architectuurhistoricus. 

Presentatie 

De architect laat weten dat opdrachtgever persisteert bij enkel het toevoegen van woonprogramma 

binnen de bestemmingsplancontour en is voor nu niet bereid  meer ambitie in  programma en 

ontwerpkracht te leggen om iets van meerwaarde toe te voegen aan het historische dakenlandschap. 

Reactie commissie: 

De commissie neemt kennis van deze inzet en spreekt af in een volgende vergadering de beoordeling 

van de plannen te doen die binnen de contouren van het bestemmingsplan zijn ontwikkeld. Daartoe 
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verzoekt zij de architect in de volgende vergadering vanuit de vier zijden van het gebouw de 

straatgevels te tonen en te voorzien in perspectieftekeningen om een beter beeld te krijgen wat de 

impact van materialisering en geleding van de opbouw op en achter de historische bebouwing is vanuit 

de Koningstraat, Grote Houtstraat, Lepelstraat en Riviervismarkt. 

 

Jansstraat 46 (vm kantongerecht), Jansstraat 48/50 en beeldkwaliteitplan herinrichting 

Wijngaardtuin.  

Mede aanwezig: de heren Hulsker en Van der Lee, architecten, mw. Van Schaik en mw Taverne, 

architectuurhistorici, hr. Van Splunter, gemeentelijk landschapsarchitect, hr Rots. stedenbouwkundige. 

Op uitdrukkelijk verzoek van de ARK wordt de planontwikkeling van twee projecten aan de jansstraat 

in samenhang met de plannen voor de Wijngaardtuin in de commissie gebracht. Daartoe is door de 

architect vooraf ook de inmiddels ingediende aanvraag omgevingsvergunning opgeschort. 

Presentatie 

De architect geeft een toelichting op zowel het verder doorontwikkelde ontwerp transformatie vm 

kantongerechtsgebouw (Jansstraat 46), als de voorgenomen verbouw van de naastgelegen panden nrs 

48/50 tot 15 appartementen. 

Herbestemming van het tuinhuis wordt tot nader order buiten de planontwikkeling gehouden. 

Vervolgens presenteert de gemeentelijke landschapsarchitect een nog globale doorwerking van het 

herinrichtingsplan voor de Wijngaardtuin. 

Reactie commissie: 

t.a.v. Jansstraat 45; 

De commissie stelt vast dat in hoofdopzet goede vervolgstappen gezet zijn in het transformatieproces 

van de kantonrechtbank. Dat toon zich in respect voor het karakter en de structuur van het 

Archiefgebouw, het daklandschap op de rechtbankvleugel en het programma van kleine 

appartementen die de structuur van het rechtbankgebouw volgt. Alsnog, na overleg met de 

gemeentelijke architectuurhistoricus, wordt voor de zalen met monumentale interieurs een 

herschikking van de appartementen voorgesteld die de structuur van het gebouw volgen. Deze aanpak 

biedt ruimte om tzt de monumentale interieurs in het belang van de voortgang buiten de definitieve 

aanvraag te plaatsen. 

Aandacht wordt gevraagd voor het waarborgen van het collectieve karakter van de achter het 

rechtbankgebouw aan de kant van de Wijngaardtuin te maken buitenruimte; deze ruimte kan niet 

geprivatiseerd worden door de individuele gebruikers van het pand, dus de overgangszone vraagt 

zorgvuldig ontwerp. 

t.a.v. Jansstraat 48; 

Ook ten aanzien van de naastgelegen panden Jansstraat 48/50 gaat de commissie in hoofdopzet 

akkoord met het ontwerp en is gecharmeerd van de hybride vorm van ontsluiting met binnenhof. Wel 

is twijfel over de enigszins on-Haarlemse kapvorm. De programmatische puzzel  van het achterhuis 

wringt nogal. De commissie adviseert met name een andere oplossing te zoeken voor de stalen trap die 

toegang biedt naar het dakterras van het achterhuis achter nr 48.en meer te werken aan deze opgave als 

“een voorkant die een achterkant is”. 

t.a.v. beide projecten; 

Grootste struikelblok is de manier waarop het fietsparkeren is vormgegeven. Er is beperkt ruimte voor 

40m2 fietsparkeren in de tuin. Het huidige voorstel gaat daar ruim overheen. 

De commissie gaat niet akkoord met uitwerking van de fietsparkeeropgave in de openbare en semi-

openbare ruimte van de Wijngaardtuin en aangrenzende collectieve buitenruimte achter nr. 46. Het 

fietsparkeren dient – met uitzondering van de in het bestemmingsplan daarvoor gereserveerde ruimte – 

inpandig of elders te worden opgelost. Voor het karakter van de Wijngaardtuin is het noodzakelijk dat 

de ontsluiting van het fietsparkeren niet via de Wijngaardtuin zal zijn. 

Op voorstel van de stedenbouwkundige zal er een workshop georganiseerd worden naar aanvullende 

ontwerpvarianten in uitwerking van het fietsparkeren in het ontwikkelgebied Wijngaardtuin en directe 

omgeving. De architect zegt toe te ontwerpen aan een variant die het fietsparkeren naar binnen het 

gebouw haalt, in afwachting een eventuele duurzame oplossing elders. 
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De Koepel, stedenbouwkundig plan/landschap en omliggend terrein. 

Mede aanwezig: de heren Van Waveren, architect, Bron, landschapsarchitect namens bureau Hosper 

Van den Busken, stedenbouwkundige, Van Splunter, gemeentelijk landschapsarchitect mw. Taverne, 

architectuurhistoricus, mw Adolph gespecialiseerd deskundige ARK, discipline en restauratiearchitect, 

mw. Jordaan, procesmanager, hr Molenkamp, namens opdrachtgever. 

Presentatie 

Met een vijftal conceptuele uitgangspunten als basis, presenteert de architect een doorontwikkeld 

stedenbouwkundig plan voor het koepelterrein. Aansluitend volgt een presentatie van een aan de hand 

van thema`s samengesteld inrichtingsplan openbare ruimte door de landschapsarchitect van bureau 

Hosper. 

Reactie commissie 

De commissie herkent zich goed in de eerste drie conceptuele uitgangspunten van de architect; ruimte 

voor de koepel en dus alle bebouwing denken vanuit de muur, drie heldere verbindingen met de stad 

en vervolgens manipulatie/verbijzondering op onderdelen. Deze drie geven een krachtige basis, 

hetgeen ook door de afdeling stedenbouw/OMB wordt gezegd.  

Echter, vanaf het deelconcept schaal volumes en bouwhoogten en compositie nieuwbouwwoningen 

langs de muur, vindt de commissie dat het totaalconcept uit elkaar valt en zichzelf gaat tegenspreken. 

Zorg voor meer eenduidigheid en helderheid in de wijze waarop je het koepelgebouw op z`n plek zet. 

Compositie van de nieuwbouwvolumes in verbijzondering vraagt om nauwkeurige en precieze 

ontwerp-uitspraken ten aanzien van massa, oriëntatie, typologie en ontsluiting. 

Vanuit die invalshoek valt de compositie van gebouwdeel D en het ten noorden daarvan te realiseren 

groenstrookje niet te begrijpen. Ook de grote mate van perforatie van de muur naast de drie 

hoofdverbindingen en de oriëntatie van programma`s vanuit de muur naar buiten ondermijnt de 

kwaliteiten die in de eerste drie principes zo krachtig worden benoemd 

De commissie deelt de ambitie van de architect naar differentiatie in beleving van stedelijkheid.  

Werk dat meer uitgesproken en contrastrijker uit in de relatie binnen en buiten de muur. Zorg voor 

smallere poortachtige openingen als entree naar het koepelterrein om het verrassingseffect in 

gedifferentieerde stedelijke beleving meer effect te geven de muur. De commissie refereert aan de 

colleges van Oxford die besloten zijn en toch sterk openbaar van karakter. 

Realiseer dat behalve de oorspronkelijke bebouwing ook de gevangenismuur een rijksmonumentale 

status heeft. De grote reeks van aangebrachte openingen resulteert in een grove aantasting van de 

monumentale waarde en herkenbare aanwezigheid en beleving van de muur. 

Zoek vanuit de belangrijke kwaliteiten meer differentiatie in de bebouwingstypologie. 

Zorg voor ononderbroken zichtlijnen vanuit de omgeving, in het bijzonder vanuit de zuidwesthoek, 

naar het architectonische silhouet van het  koepelgebouw. Zoek een andere oplossing van de aldaar 

gesitueerde bouwmassa door bijvoorbeeld in het gebouwdeel D meer massa te realiseren. De 

commissie is zich bewust van het argument dat programma aan deze zijde raakt aan de belangen van 

bewoners maar meent dat de ruimtelijke kwaliteit van het gehele complex hier sterk door kan winnen. 

Ten slotte; de commissie spreekt graag verder nadat een volgende stap is gezet in samenspraak met 

stedenbouw/OMB. Zij staat altijd open voor gemotiveerde afwijking in consistentie in uitwerking van 

de conceptuele uitgangspunten onder voorwaarde dat sprake is van overtuigingskracht in ruimtelijke 

kwaliteit. 

 

De Koepel gebouw, transformatie/restauratie 

Mede aanwezig: de heren Van Waveren, architect, Bron, landschapsarchitect namens bureau Hosper, 

Van den Busken, stedenbouwkundige, Van Splunter, gemeentelijk landschapsarchitect, mw Adolph, 

gespecialiseerd deskundig ARK, discipline, restauratietechniek,  

Presentatie: 

De architect meldt in zijn toelichting op het ontwerp dat de doorontwikkeling van het ontwerp sinds de 

vorige presentatie in de arkvergadering van september 2017, min of meer on hold gezet is. 

Reactie commissie 

De commissie benadrukt dat vanaf het begin, al bij de eerste kennismakingssessie van de commissie 

met het plan in de vergadering van juli 2017, de planbesprekingen gericht zullen zijn op integrale, 

samenhangende planontwikkeling van buiten – hoe verhoudt  het koepelterrein zich met de 

stedenbouwkundige structuur van de historische binnenstad – naar binnen (transformatie, verbouw, 
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restauratie van het koepelgebouw, administratiegebouw, De Vest, directeurswoningen en de 

gevangenismuur Papentorenvest). 

De commissie wil daarom scherp krijgen hoe de gemaakte ontwerpkeuzes van het stedenbouwkundig 

ontwerp doorwerken in het ontwerp voor de transformatie van het koepelgebouw. Nu stedenbouw-

kundig een heldere, maar heel andere benadering, is gekozen dan in de voorgaande situatie, is ook een 

herijking van het ontwerp van de koepel zelf aan de orde. 

Met het voorliggend ontwerp herhaalt de commissie de bezwaren die eerder op onderdelen al zijn 

geuit; het aanbrengen van een extra ring van daklichten, laag gepositioneerd in de kap van het 

koepelgebouw, mist noodzaak en doet afbreuk aan het karakter van de binnenruimte en de 

icoonwaarde van het koepeldak binnen de context van het historische dakenlandschap.  

Nergens wordt met de combinatie van verdiepte navel en inbouw het ‘kathedrale effect’ van de gehele 

ruimte meer gehandhaafd. De wijze waarop de waarop de inbouw is doorontwikkeld, leidt tot een 

aantasting van het als zelfstandige monumentale waarde erkende kathedrale effect van het 

koepelgebouw. 

Advies commissie: 

In eerdere besprekingen is aangeduid dat de stapeling van ingrepen voor de commissie niet navolgbaar 

is en ook niet op z`n noodzakelijkheid onderbouwd is. Dat wil niets zeggen over de individuele 

ingrepen, die als bouwstenen in een heldere benadering stuk voor stuk bespreekbaar kunnen zijn. De 

hiervoor benodigde beweeglijkheid in het ontwerp en helderheid in de benadering is echter niet ter 

tafel gekomen, terwijl hiertoe herhaaldelijk door de commissie is gevraagd in de opeenvolging van 

verdere besprekingen. Behoefte aan beide  zijden is om nu vanuit een helder punt de gesprekken over 

de koepel aan te gaan. Via de procesmanager zal de commissie daartoe voorzien in een overzicht van 

de argumentatie die is opgebouwd in eerdere besprekingen., 

 

Zuid Schalkwijkerweg 57, bouw van een woning. 

Eerste planbeoordeling. 

Mede aanwezig; de heer Kokkelkoren, opdrachtgever. 

Reactie commissie:   

De commissie adviseert  met het voorliggende ontwerp van de woning als basis meer 

gebiedsspecifieke kenmerken te geven die karakteristiek zijn voor bebouwing in dit deel van het 

landelijk gebied rond Haarlem. Sluit aan op de omliggende bebouwing ten aanzien van kapvorm en 

hellingshoek, hiërarchie in hoofd- en bijvolume, de maat van gevelopeningen in voor- en zijgevel, 

materiaalgebruik, kleurgebruik en (ontworpen) detaillering. Identieke, eventueel te hergebruiken  

baksteen en baksteenkleur als dat van het huidige, te slopen huis, valt daaronder, en is akkoord. 

Advies 

Pas het ontwerp aan op de genoemde aspecten, leg het ambtelijk ter beoordeling voor om vervolgens 

naar verwachting probleemloos de aanvraag  omgevingsvergunning in te dienen. 
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                                                      Vastgesteld 

 

VERSLAG VERGADERING ADVIESCOMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT VAN  

12 FEBRUARI 2019 

 

Commissieleden: 

Drs. A. Lengkeek 

Ir. S. Gall 

Ir. J. Gräber,  

Drs. Ing. M.R. van Winsen 

 

Kerklaan 2, bouw van een schuur (Omgevingsvergunning). 

Eerste planbespreking. 

Reactie commissie: 

De commissie meent dat een bijgebouw, dat naar zijn aard dienend of ondergeschikt aanwezig hoort te 

zijn, lager moet zijn in verhouding tot het monumentale hoofdvolume. De commissie waardeert echter 

de gekozen architectuurtaal, materiaalgebruik en zorgvuldige detaillering. Om in vormgeving en 

volumeopbouw van het karakter van de archetypische schuur te waarborgen, adviseert de commissie 

de goothoogte te verlagen. 

Advies commissie: 

De commissie adviseert positief over het ontwerp onder voorwaarde dat de goothoogte verlaagd 

wordt. 

 

Damiatelocatie, woningbouw 

Derde planbespreking Eerder besproken 17-07-2018 en 04-12-2018. 

Mede aanwezig mw. De Jong, architect, de heer De Graaf, stedenbouwkundige, de heer De Vor, 

namen sopdrachtgever, de heer keizer procesmanager CPO-woningen, mw Zeelenberg, proces-

manager. 

Presentatie 

Voorafgaand aan een in een volgende ARKvergadering te presenteren doorontwikkeld Definitief 

Ontwerp, inclusief inrichting van de openbare ruimte, geeft de architect een toelichting op de 

conceptuele wijziging om per volume een duidelijk “blok” te maken. Dat is vertaald in 

stedenbouwkundige uitgangspunten t.a.v. rooilijnverloop, eenduidiger volumeopbouw, samenstelling 

plint, afleesbaarheid typologieën en uitgangspunten inrichting openbare ruimte, waaronder een ‘harde` 

kadewand aan de Floris van Adrichemlaan). Voor het CPO-blok wordt dezelfde benadering 

gepresenteerd, die bestaat uit een heldere buitenrand en een meer open invulling aan de binnenzijde. 

Vervolgens worden, mede aan de hand van gepresenteerde doorsnedes, de regels en vrijheden van het 

kavelpaspoort voor de zelfbouwwoningen toegelicht.   

Reactie commissie 

De commissie gaat  voor de stedenbouwkundige hoofdopzet akkoord met de volgende 

aandachtspunten: 

Breng met name in het blok langs de Amerikavaart, met verspringende balkons, meer hiërarchie aan 

zodat de dakrand hier niet ondersneeuwt.  

Heb in het ontwerp naar DO aandacht van de poortdoorgang en aansluiting inrichting binnengebied 

van het bouwblok aan de Floris van Adrichemlaan. 

De commissie ondersteunt de keuze om Rijnboutt vanuit de stedenbouw te voorzien in een informele 

begeleiding  in de geest van het plan bij de plandoorwerking van de zelfbouwwoningen en geeft aan 

wanneer het resultaat naar tevredenheid van initiatiefnemers en Rijnboutt is, de commissie zich daar 

ook mee zal kunnen verbinden. 

De commissie ziet de verdere uitwerking van de inrichting openbare ruimte met belangstelling 

tegemoet. Over uitwerking van de kade adviseert de commissie in overleg met de gemeentelijke 

landschapsarchitect aansluiting te zoeken bij de landschappelijke inrichtingsprincipes van het concept 

“Dwars door Schalkwijk”/recreatieve route/waterloop Floris van Adrichemlaan. 

Advies commissie 
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Alvorens de aanvraag omgevingsvergunning in te dienen, een laatste bespreking van uitgewerkte 

plannen in hun samenhang, met nadruk op de besproken aspecten.. 

 

Slachthuishof 

Eerste planbespreking. 

Mede aanwezig: mw. Manoch en de heren Hofland en Blanckenburg, namens opdrachtgever, 

ontwerpers van het plan de heren Koreman, landschapsarchitect, Van Heeswijk, architect en Van 

Ommeren, architect, de heer Tjerkstra, gemeentelijk stedenbouwkundige, de heer Dijk, 

procesmanager. 

De aard van deze bespreking is een eerste verkenning met het plan op verzoek van de winnaars van de 

tender, meldt de commissievoorzitter. Vanuit de gemeentelijke visie Slachthuisterrein, de 

uitgangspunten en selectiecriteria van de Tender komen we tot een eerste kennisneming van/oriëntatie 

op het plan door de commissie, als aftrap voor stapsgewijze doorontwikkeling en integrale 

planbeoordeling en -bespreking in het ontwerpproces. 

Presentatie 

Na een toelichting op de conceptuele uitgangspunten door opdrachtgever/stadsontwikkelaar de heer 

Hofland, geven de respectievelijke ontwerpers een toelichting op hun aandeel met de bijbehorende 

onderliggende thema`s, in het totaalontwerp. Dat wordt gefaseerd, over een periode van vier jaar, 

uitgevoerd. Aansluitend laat de opdrachtgever weten dat het niet gelukt is met Ymere afspraken te 

maken om ook het naastgelegen corporatiebezit mee te nemen in de gebiedsontwikkeling en is ook 

niet duidelijk wat de planontwikkeling wat de planontwikkeling voor de Blauwe Wetering is. 

Reactie commissie 

Vanuit een positieve grondhouding ten aanzien van de basis die in de tender is neergelegd, ziet de 

commissie voor de uitwerking een nader gesprek dat met name zich zal richten op de hiërarchie en de 

leesbaarheid van de verschillende ruimtes en onderdelen van het plan. In het voorliggend plan vraagt 

dat met name in de uitwerking van de aansluitingen en ruimtes  rondom het “steelpannetje” nog nadere 

doorwerking in ontwerp. De commissie gaat graag nader met de ontwerpers in gesprek op zoek naar 

een goede, evenwichtige balans tussen structuur en plek en eenheid en verscheidenheid in het plan 

Omdat aansluitingen tussenbebouwing/typologie en buitenruimte daarin zo cruciaal is suggereert de 

commissie te opteren voor integrale, samenhangende planuitwerking van de bebouwing én inrichting 

van de openbare ruimte. 

Overigens voorziet de commissie dat de planontwikkeling/transformatie van het naastgelegen complex  

De Blauwe Wetering, gezien de plannen die tot vorig jaar in ontwikkeling leken, op gespannen voet 

kan komen te staan met de gewenste structuuropzet voor het plan Slachthuishof, gezien met name ook 

de stedenbouwkundige aansluitingen op o.a. Oorkondelaan en over de Gouwwetering. 

De commissie is in hoofdopzet positief over de voorgenomen transformatie van het monumentale 

slachthuiscomplex met een slimme functionele zonering en fasering van de onderdelen in de tijd. 

Nader bouwhistorisch onderzoek gaandeweg het proces als imput voor ontwerp en beoordeling vraag 

nauwe afstemming tussen gemeentelijk monumentenzorgers, ontwerper en commissie 

Advies 

Doorschakelen naar VO-fase met integratie van architectuur en stedenbouw/landschap, 

geveltekeningen, doorsnedes, profielen.  

 

Dolhuys, herinrichting, verplaatsen entree. 

Vierde planbespreking. Eerder besproken op 04-12-2018, 15-01-2019 en 29-01-2019. 

Mede aanwezig de heer Van Dijk, architect, mw. Temme, architectuurhistoricus, hr. Hoogland, 

opdrachtgever, hr. Rijsdijk, ambtelijk opdrachtgever. 

Presentatie: 

Vanuit de ontwerpprincipes die in de vorige vergadering zijn afgestemd, onderzoekt de architect 

een variantenstudie van de nieuwe entree in de binnenplaats en een doorontwikkeld, visueel meer 

losstaande glazen uitbouw in de binnentuin ten behoeve van de  foyer. Planuitwerking voor een 

liftinbouw en expeditieruimte volgt later.  

Reactie commissie: 

De heldere uitgangspunten van het vorige gesprek zijn niet bedoeld om ingrepen terug te dringen en te 

minimaliseren. Herkenbaarheid van open ruimtes, bebouwing en nieuwe ingrepen staat centraal. Het 
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programma vraagt de ruimte; vertaal dat naar een ontwerp zoals bij het expeditiegebouw. Ga meer 

uitgesproken te werk bij de inzet van ontwerpmiddelen. Het idee van de coulissewerking is daarbij 

interessant voor een benadering die meer op beweging/de doorloop zich richt. Durf in die beweging 

afscheid te nemen van het luifelconcept en ontwerp drie ingrepen allen vanuit dezelfde logica. 

 

Meterhuiscomplex 

Eerste planbespreking. 

Mede aanwezig mw Blomjous, namens opdrachtgever, de heer Van Aerschot, architect, de heer 

Sitzen, architect, mw.  Taverne, architectuurhistoricus, mw Zeelenberg, procesmanager. 

Presentatie 

De opdrachtgever schetst de achtergrond en totstandkoming van het Ontwikkelingsplan Haarlemmer 

Stroom en de plek en rol daarin van de transformatie van het Meterhuiscomplex. 

Vervolgens zoomt architect van Aerschot in op het plan zelf waarbij als vertrekpunt is genomen het 

van zijn hand opgestelde stedenbouwkundige  plan 2001, het huidige vigerende bestemmingsplan 

bestemmingsplan en de in  periode 2002-2004 verleende vergunningen voor de Oerkap, Meterhuis en 

Zuiveringshal. 

In verband met gebruikerswensen is het de bedoeling dat de verleende vergunningen op vijf aspecten 

worden gewijzigd. 

Reactie commissie. 

De commissie heeft haar vragen bij de mate waarin de te plegen ingrepen afbreuk doen aan de 

oorspronkelijke vergunde ontwerpkwaliteit. Dat geldt bij de Oerkap vooral het vervangen van de 

lichthappers door een lichtstraat en de oorspronkelijke markante glazentoegangsdeuren, en bij het 

Meterhuis/Zuiveringshal voor het aanpassing van het vloerniveau. 

De commissie begrijpt de wens van opdrachtgever en de toekomstige gebruikers, maar meent 

dat de architectonische uitwerking daarvan, in het voorliggende ontwerp, niet overeenstemt met het 

rauwe industriële karakter van het Meterhuiscomplex. 

Advies commissie 

De architect wordt uitgedaagd zich vóór indiening omgevingsvergunning, zich nog eens te beraden op 

de herinterpretatie van de opgave, met een meer uitgesproken en expressieve architectonische 

uitwerking te komen die zich op ontwerpende wijze verhoudt tot wijzigingen in programma en de 

aansluiting op het nieuwe stedenbouwkundige veld.. 

 

Entree Oost, blok O1 appartementenbouw. 

 Mede aanwezig de heer Van Eldonk, coördinerend architect, mw. Stefanova, architect kavel O1, de 

heren Van Spengen en Sleegers, namens opdrachtgever. 

Eerder besproken 17-07-2018. 

Presentatie 

Ter introductie van het te bespreken ontwerp O1, presenteert coördinerend architect Van Eldonk een 

aanzet van de lopende ontwerpen stedelijke wand Schipholweg - blokken O2 en O3, geleding, plint, 

woontyplogieën, platte gronden, ontsluiting -  zodat de commissie indruk krijgt hoe blok O1 zich 

verhoudt tot die stedelijke wand. 

Aansluitend laat de opdrachtgever weten dat de verkaveling en stedenbouwkundige uitwerking van het 

in de vorige commissievergadering besproken plan 18-twee-onder-één-kapwoningen,alsnog in 

overeenstemming gebracht is met het door de commissie op 25/09/2018 goedgekeurde 

stedenbouwkundige plan van architect Van Eldonk. 

Vervolgens zoomt architect mw Stefanova in op het appartementenblok O1. 

Reactie commissie: 

De commissie adviseert, in lijn met de ontwerpen aan de zijde van de Entree West, zorg te dragen voor 

het alzijdig karakter van het hoekaccent. Werk daarvoor aan de open/gesloten-verhouding van het 

gevelbeeld aan alle zijdes, en neem in dat perspectief ook de afschuining opnieuw in ogenschouw. 

De commissie adviseert de afschuining op de hoek Amerikaweg/Schipholweg te beperken tot de 

onderste twee lagen en geeft coördinerend architect Van Eldonk mee ook bij de blokken O2 t/m O4 

consequent kiezen voor afschuining op de hoeken naar de tussenstraatjes. 

De keuze voor een platte afdekking met dakterrassen van het bouwdeel aan het tussenstraatje, haaks 

op de gevelwand Schipholweg, is voor de commissie trendsettend voor de overige, aan de 
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tussenstraatjes op te trekken bebouwing haaks op de stedelijke wand Schipholweg. Dus geen 

kapopbouw. 

Twijfel is er, ook bij de architect, over toepassing van een grijze, sombere baksteentint van het 

hoekgebouw.  

Verder een verzoek om meer finesse en rijkheid in ontwerpkwaliteit van straatgevel van het 

naastgelegen laagbouwdeel aan de Amerikaweg. 

Ten slotte aandacht voor situering van het hekwerk in het tussenstraatje ter hoogte van de entree naar 

het parkeerterrein en het collegiale advies de gevelopening bij voorkeur daar wat smaller te maken. 

Advies commissie. 

Ontwerp op de besproken onderdelen verder uitwerken en indienen als aanvraag omgevingsver-

gunning. 

 

Rijksstraatweg 374, (gemeentelijk monument) transformatie schoolgebouw tot tien woningen. 

(Omgevingsvergunning). 

Eerder besproken 31-01-2017, 28-02-2017, 23-09-2018 

Reactie commissie. 

De eerdere planbesprekingen spijt is door de architect nauwelijks tot geen beweging gemaakt in het 

verbeteren van de monumentale en ruimtelijke kwaliteit van het ontwerp. Ook in het nu ter  

beoordeling voorgelegde ontwerp is het (overladen) programma in sterke mate sturend geweest voor 

de gemaakte ontwerpkeuzes en niet het denken vanuit het karakter en de sfeer van het monument, is 

gekozen voor deels individuele ontsluiting van een van oorsprong collectief gebouw met een 

karakteristieke, gemeenschappelijke entree, opdeling van de monumentale gangstructuur, een 

doorgang dwars door de gymzaal en een schoolplein, bijna volledig ingericht voor autoaparkeren en 

dat deels zelfs in twee lagen. 

Advies commissie  

De commissie adviseert negatief over vergunningverlening wegens ernstige aantasting van de 

monumentale waarden van het vm schoolgebouw met bjjbehorend schoolplein, aantasting  

van de ruimtelijke kwaliteit voor de omgeving met een onaanvaardbare fysieke functieverstoring van 

het vm schoolplein, door de gekozen- en door het programma afgedwongen – parkeeroplossing, te 

midden van een door woonbebouwing omsloten omgeving.  
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          Vastgesteld  

                                                       

 

VERSLAG VERGADERING ADVIESCOMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT VAN  

29 JANUARI 2019 

 

Commissieleden: 

Drs. A. Lengkeek 

Ir. S. Gall 

Ir. J. Gräber, 

 

Dolhuys, herinrichting/verplaatsen entree/ uitbreiding. 

Derde planbespreking. Eerder besproken op 40-12-2018 

Presentatie door de heer van Dijk, architect. 

Mede aanwezig  mw. Temme, adviseur erfgoed en mw. Adolph, gespecialiseerd adviseur ARK, 

discipline restauratietechniek, hr. Looyen, opdrachtgever, hr. Rijsdijk, ambtelijk opdrachtgever. 

Presentatie: 

De architect geeft in vogelvlucht een overzicht van het plan, vertrekkend vanuit enkele zeer globaal 

uitgewerkte diagrammen/schetstekeningen, als reactie op de door de commissie ter overweging 

meegegeven richtinggevende ontwerpkeuzes. 

Leiden is daarbij versterking van het karakter van de individuele ruimtes, betere afleesbaarheid en 

consistentie in tijdlagen bij het maken van ontwerpkeuzes, binnenplaatsen fungerend als schakels 

binnen het complex. Dat geeft ook al zicht op de verdere routing in de museumopstelling. 

Reactie commissie: 

De commissie wil met de architect komen tot een helder begrip van de opgave, als basis voor verdere 

besprekingen.  We oriënteren ons daarbij op de principes die in de diagrammen zijn geschetst. Daarbij 

is er waardering voor de gekozen benadering. Het gesprek richt zich op de toepassing daarvan in 

keuzes op de volgende punten: 

- de vormgeving van het onderscheid binnen-/buitenruimtes: balans en overgangen; met name 

bij de entree en het nieuwe hart van het gebouw. 

- hoe de kwaliteit van de binnenruimte, leesbaarheid van het complex en de routing een win-win 

kunnen opleveren. 

- karakter en kwaliteit van de open ruimtes vraagt om betekenis/programmering/activering: 

- het karakter van een omsloten/besloten complex, en hoie dat ok met name bij de entree wordt 

uitgewerkt. 

- hoe de zelfstandigheid/eigenstandigheid van het expeditiegebouw tot keuzes in de vorm, van 

materialisering leidt. 

Op basis van deze verdere bespreking ziet de commissie uitwerking en nieuwe ontwerpvoorstellen met 

belangstelling tegemoet.  

 

Schalkwijk-Midden, DURA-plot, stedenbouwkundig plan. 

Presentatie door de heer Schrijnen, voorzitter regieteam. 

Mede aanwezig mw. Peters, stedenbouwkundige, lid regieteam, de heren Koschuch en Supèr, 

architecten, hr Van Hoof, namens opdrachtgever, 

mw Buisman en de heer Kapteijn, procesmanagers. 

Presentatie 

De voorzitter van het regieteam presenteert een concept Stedenbouwkundig plan van het DURA-plot 

dat aan het college van B&W ter vaststelling en aan de raadscommissie ter informatie zal worden 

aangeboden. Bedoeling is dat het concept SP verder in het proces zal gaan fungeren als basis voor de 

uitwerking naar VO`s voor bouwplannen. 

Reactie  commissie 

In zijn algemeenheid merkt de commissie op dat het stedenbouwkundig plan nog geen echt antwoord 

geeft op een aantal van de bezwaren die een jaar eerder reeds zijn geuit, waardoor een aantal 

problemen naar voren worden geschoven in de uitwerking, en het op andere punten wellicht juist al te 

veel vast legt. Verder inzoomend op het plan; 
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Programma aan de Europaweg/Amerikaweg: 

De herhaalt de noodzaak te zoeken naar een  alternatieve plaatsing van het kopgebouw, het effect van 

de ver doorlopende parkeerbak, en in samenhang daarmee een duidelijke uitspraak in het SP over 

geleding en contour van dit blok. Dat geeft ook helderheid over de hiërarchie van de ruimtes. 

Ook is er twijfel over situering van de entrees en de uitwerking parkeerentree en ontsluiting via de 

Europaweg in de noordkop, direct tegenover de parkeerentree van het Wonamplot 

Bebouwing Amerikaweg 

De commissie complimenteert het regieteam met de uitgewerkte helderheid over de aangebrachte 

geleding in de voorgenomen bebouwing aan de Amerikaweg. Het ontwerp presenteert zich nu meer als 

één gebouw, bestaande uit een plint met drie hoogteaccenten. De commissie heeft vragen bij peilmaten 

in de doorsnedes en de parkeeroplossing die praktisch op maaiveld is gesitueerd. Zij heeft goede nota 

genomen dat de aan de Amerikaweg aan te brengen balkons niet hoger dan op 1,6 m boven 

maaiveldniveau  worden aangebracht. De commissie is echter ook voor de bebouwing aan de 

Amerikaweg niet gelukkig met de uitwerking aan de noordkop van de parkeeropgave, concentratie van 

verkeersactiviteiten en de hellingbaan op maaiveldniveau in de zuidzijde van het parkeergebouw. 

Daardoor wordt geen recht gedaan aan de ruimtelijke kwaliteit uitwerking van de openbare ruimte aan 

deze primaire route. Verder ontbreekt op deze plek nog steeds de helderheid over hiërarchie in ruimtes 

en uitwerking van de muur op de hoek waar het landschap het hoogteniveau richting het gebouw moet 

overbruggen, waar de commissie eerder om heeft gevraagd in één van de voorafgaande 

planbesprekingen. 

Fluorgebouw 

Ten slotte ontbeert het concept stedenbouwkundig plan nog steeds heldere uitspraken over situering 

van de oriëntatie entrees Fluorgebouw, al dan niet aanwezige Delftse stoep en relatie met de 

padenstructuur. Voor dit gebouw heeft de commissie goede nota genomen van het feit dat de eerste 

twee lagen gevrijwaard blijven van (uitkragende) balkons. 

Verder is in de uitwerking nog onvoldoende duidelijk hoe de corridor gaat aansluiten op de te maken 

langzaam verkeersroute door Schalkstad. 

Advies commissie: 

De huidige stedenbouwkundige uitspraken bieden naar het oordeel van de commissie nog niet de juiste 

kaders voor VO/uitwerking bouwplannen. Regieteam en commissie spreken af dat het regieteam met 

aanpassingen komt. 

 

Papentorenvest, 10 en 24-40, bouw van twee appartementengebouwen, resp, 12 en 8 app.. 

Eerder besproken op 25-09-2018 en 23-10-2018. 

Mede aanwezig de heren Lijbers, architect en Van Steenbergen, namens opdrachtgever. 

Presentatie 

De architect presenteert een verdere doorwerking met principedetails en bemonstering van de twee aan 

de Papentorenvest  te realiseren appartementengebouwen. 

Reactie commissie: 

De commissie complimenteert architect en opdrachtgever met het resultaat waarmee zij in eerdere 

vergadering in hoofdopzet al akkoord was. In de uitwerking komen een aantal zaken aan het licht die 

niet in lijn zijn met die hoofdopzet. Gevraagd wordt het ontwerp op de volgende onderdelen nog wat 

verder uit te werken; 

. kies voor een rijkere uitwerking van de dakgoten van beide gebouwen , meer verscholen en wellicht 

door een lichte uitkraging of ophoging; 

.situeer de trappen, die nu ingevoerd worden tussenbeletage en kelder niet langs de gevel, maar elders 

in de platte grond; 

. kies ook voor het appartementengebouw ter plaatse van nrs 34-50 voor een roodbruine baksteen.   

Advies commissie: 

De commissie adviseert het ontwerp op de hiervoor besproken aspecten aan te passen en daarmee een 

definitieve aanvraag omgevingsvergunning in te dienen. 
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Slachthuisbuurt Zuid, blokken VII en VIII 

Vierde planbespreking. 

Mede aanwezig de heren Van Rijn en Abdul, architectenbureau ENZO, hr. Van der Ploeg, architect 

bureau FARO, hr. Van den Tillaart, stedenbouwkundige, hr Wessel, namens opdrachtgever. 

Presentatie 

De architecten presenteren een doorwerking in twee varianten van hoe het woonprogramma zich zou 

kunnen voegen in het stedenbouwkundige patroon van de Slachthuisbuurt Zuid. Gekozen is voor een 

smaller straat[profiel van de Hamelinkstraat, en daarmee meer ruimtelijkheid in het binnengebied, met 

in het midden van de Hamelinkstraat een geknikt verkoop, waarbij op verzoek van stedenbouw – 

variant 2B – ter hoogte van de knik een pleintje is ontworpen, dat via een getrapt rooilijn verloop over 

gaat in het tussen de twee bouwblokken lopende smalle straatje haaks op de schipholweg. Ook aan het 

westelijk gelegen uiteinde van de Hamelinkstraat is door de ontwerpers een pleintje gedacht als 

voorzet op de gestarte planontwikkeling van de nog resterende hoekkavel 

Schipholweg/Schalkwijkerstraat. 

Reactie commissie: 

In het kielzog van de stedenbouwkundige gaat de voorkeur van de commissie eveneens uit naar variant 

2B (met pleintjes) omdat dit de minste aansluitings- en variatieproblemen geeft. 

Aanvullend het verzoek aan de architecten om in samenspraak met de stedenbouwer, alvorens door te 

schakelen naar de architectuur, het ontwerp op de volgende onderdelen typologisch verder te 

onderzoeken en uit te werken: 

Ontmoeting/aansluiting laagbouw met het gelede hoekaccent ter hoogte van het centrale 

pleintje/getrapte rooilijnverloop/tussenstraatje. 

Stedenbouwkundige doorwerking hoekbebouwing Hamelinkstraat/Graafschapstraat; 

Optrekken naar > 2 meter van de muur als belangrijk stedenbouwkundig element (muur met 

geïntegreerde deuren ipv een door deuren onderroken muur) 

Gezien de schaal van de opgave en de stedenbouwkundige principes voor de Schipholweg, suggereert 

de commissie vanaf dit punt ook sterker in te zetten op twee onderscheiden blokken, die ieder qua 

ontwerp een andere uitwerking krijgen. 

 

Entree Oost, bouw 18 twee-onder-één-kap woningen (Omgevingsvergunning) 

Mede aanwezig de heer van den Tillaart, stedenbouwkundige en de heer Van Spengen, namens 

opdrachtgever. 

Tweede planbespreking. Eerder besproken 05-06-2018. 

Het ontwerp voor de 18 woningen, qua typologie, architectuurtaal, materialisering en detaillering 

identiek aan de inmiddels gerealiseerde woningen aan de zuidkant van het bassin,  is door de 

commissie in juni 2018 in hoofdopzet goedgekeurd. De particuliere en publieke verkaveling alsmede 

de positionering van vier bergingen is echter niet conform de stedenbouwkundige opzet van het 

noordelijke deel van de Entree Oost (Stedelijke wand Schipholweg) zoals door de 

ontwikkelcombinatie en haar ontwerpers voorgelegd en goedgekeurd in de commissievergadering van 

25 september 2018. Deze achteloosheid wordt met name zichtbaar in de situering/positionering van de 

bergingen en tuinmuren waarmee achterliggende hofjes gevormd zullen worden. Ook de situering van 

de groenstroken en asymmetrische aansluiting van de weg vormden in de stedenbouw kleine maar 

wezenlijke schakels. 

Advies commissie: 

De commissie adviseert positief over vergunningverlening onder voorwaarde dat de verkaveling van 

de 18 woningen en positionering van de vier bergingen, als essentiële stedenbouwkundige elementen  

op de overgang naar de achtergelegen hovenstructuur, in overeenstemming gebracht worden met het 

door de commissie in haar vergadering van 25-09-2018 goedgekeurde structuuropzet Stedelijke Wand 

Schipholweg, gebiedsdeel noord Entree Oost. 
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                                                       Vastgesteld 

 

VERSLAG VERGADERING ADVIESCOMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT VAN  

15 JANUARI 2019 

 

Commissieleden: 

Drs. A. Lengkeek 

Ir. S. Gall 

Ir. J. Gräber, 

Drs. Ing M. van Winsen 

 

Schalkwijk-Midden, voortgangsoverleg. 

Mede aanwezig de heer Schrijnen, voorzitter regieteam, de heer Koreman, lid regieteam en 

conceptbewaker, mw Buisman en de heer Kapteijn, procesmanagers. 

Presentatie 

De heer Koreman presenteert een verdere uitwerking van de stedenbouwkundige principes en 

doorsnedes toegesneden op het DURA-plot. Volgende stap, zo laat de voorzitter van het regieteam 

weten, is een door DURA op te stellen, een door B&W goed te keuren en voor inspraak vrij te geven 

stedenbouwkundig programma van eisen en een “informerende” presentatie door het regieteam van de 

DURAplannen in de volgende arkvergadering. 

 

Schalkwijk Midden, Wonamplot 

Eerste planbeoordeling. 

Mede aanwezig de heren Dam en Waumans, architecten, mw. Egberts, namens opdrachtgever, de heer 

Schrijnen, voorzitter regieteam, hr. Koreman, conceptbewaker en lid regieteam mw. Buisman en de 

heer Kapteijn, procesmanagers. 

Presentatie. 

De architect geeft een toelichting op het ontwerp; een geleed woongebouw van circa 150 

appartementen bestaande uit samengestelde volumes, in hoogte verspringend in respectievelijk 7, 10 

en 12 lagen, een verbindend terugliggend tussenlid in  hoogte verspringend van 3 naar 5 lagen en ver 

doorlopend naar achter in het stadsbos. Het gebouw heeft grotendeels een glazen plint voor 

commercieel gebruik, waar het groen deels doorheen vloeit, getrapte grasdaken, waaronder een 

gemeenschappelijk dakterras. De samengestelde volumes worden geaccentueerd door metselwerkreliëf 

in verschillende aardse tinten afgestemd op het stadsbos 

Autoparkeren vindt verdiept plaats, via de Europaweg. Fietsparkeren op maaiveldniveau in twee lagen,  

ondergebracht in de noordgevel.  

Vanuit het regieteam wordt toegevoegd dat het ontwerp in overeenstemming is met de plotregels 

Reactie commissie 

De commissie complimenteert architect en regieteam met het bereikte resultaat en gaat in hoofdopzet 

akkoord met het ontwerp dat zichtbaar maakt hoe de aansluiting tussen gebouw en gebiedsconcept 

wordt gemaakt. Wel wordt gevraagd om dat op een aantal punten nog steviger te maken met meer 

ontwerpkwaliteit. Dit betreft situering en ontsluiting van het fietsparkeren in het noordelijk bouwdeel, 

in samenhang met de inrichting/oriëntatie/adressering van de begane grond. 

Ook wordt gevraagd om  de hiërarchie te benadrukken tussen de stadskant en de boskant, door de plint 

aan de stadsstraat meer hoogte en allure te geven. In uitwerking wordt aandacht gevraagd de 

geschetste kwaliteit van het groen op de daken te borgen en wordt de architect gevraagd te 

heroverwegen of het doorzetten van de geleding inmetselwerk nodig is. 

Advies commissie: 

Positieve grondhouding. Geef nog eenmaal een doorwerking op bovenstaande punten, alvorens de 

aanvraag omgevingsvergunning in te dienen. 

 

 

Diverse locaties, plaatsen bebording op- en afstapplaatsen rondvaartboten.  

Mede aanwezig de heren Karssen en De Vlugt, ontwerpers en de heer Van Splunter, gemeentelijk 

landschapsarchitect. 
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Eerste planbeoordeling. 

Presentatie 

Aanbieder van rondvaartdiensten plaatsen hun eigen borden met informatie in de openbare ruimte in 

de stad. Om die uiting te bestrijden  maar de behoefte te bedienen, heeft de gemeentelijke havendienst 

opdracht geformuleerd om een gemeentelijke informatiedrager te ontwikkelen. 

De ontwerper presenteert een ontwerp voor een op 11 plekken te plaatsen informatiepaal met daarop 

de vertrek- en aankomsttijden van de rondvaartboten.  Ontwerpendeweg constateert de ontwerper dat 

de opdracht eigenlijk breder getrokken moet worden; niet alleen het info over het vaarschema 

rondvaartboten maar ook andere vervoersactiviteiten, toeristische informatie van op loopafstand 

aanwezige bezienswaardigheden, aankondiging evenementen e.d..  Door bundeling van wisselende, 

digitale informatie, zou de historische binnenstad opgeschoond kunnen worden van in de loop der tijd 

ontstane wildgroei aan bebording. Door de begrensde formulering van de opdracht en de grote 

tijdsdruk is die ruimte er niet. Ook het scharrige budget biedt onvoldoende ruimte voor het leveren van 

duurzame ontwerpkwaliteit. 

Reactie ark 

De commissie herkent de opgave en ondersteunt de benadering van de ontwerper en opdrachtgever; dit 

is een publiek product. Om ook met die kwaliteit te kunnen realiseren, adviseert de commissie de 

(gemeentelijke) opdrachtgever herformulering van de ontwerpopgave. 

Ook wordt gevraagd om een meer budget en meer tijd te nemen om het (generieke) ontwerp zowel qua 

vormgeving als materiaalgebruik, beter af te stemmen op de plaatsing in de beschermde, historische 

binnenstad.  Geen huisstijl maar de stijl van het huis moet het adagium zijn. 

Tot die tijd adviseert de commissie, gezien de druk op een oplossing, vóór het komende vaarseizoen, 

te voorzien in een tijdelijke, provisorische oplossing voor het vaarschema van de rondvaartboten. 

 

Haarlem-Stroom, vm Nieuwe Energie, transformatie Meterhuiscomplex (gemeentelijk monument) 

Mede aanwezig de heer Sitsen, architect, mw. Taverne, architectuurhistoricus, mw. Zeelenberg, 

procesmanager. 

Introductie door architect aan de hand van fotomateriaal 

Vooruitlopend op aan de commissie ter beoordeling voor te leggen ontwikkelingsplan van het vm 

EBH-terrein, wil de nieuwe ontwikkelaar zo snel mogelijk een start maken met de transformatie van 

het in zeer slechte staat verkerende Meterhuiscomplex,(gemeentelijk monument). 

Voor de herontwikkeling van het Meterhuiscomplex, naar een ontwerp van Max van Aerschot 

architecten, is in 2003 een vergunning verleend maar daar is nooit uitvoering aangegeven. Het ontwerp 

dat de opdrachtgever voor ogen staat, gaat voort op die vergunning is grotendeels gericht op 

instandhouding van het in slechte staat verkerende complex, herstel van authentieke, verloren gegane 

details en enkele bouwkundige ingrepen op verzoek van de potentiële huurders. 

Reactie commissie: 

Alvorens het plan te kunnen beoordelen wil de commissie helderheid over relatie tussen 

opdrachtgever, de presenterend architect en Max van Aerschot, zijnde de architect van het vergunde 

ontwerp 

Verder tekenwerk van de situatie zoals nu bestaand, in aanvulling op de situatie vergund. Vanwege de 

status van het gebouw als gemeentelijk monument, verzoekt de commissie ook, indien aanwezig om 

bouwhistorisch onderzoek. 

Afgesproken wordt verdere behandeling vooralsnog even op te schorten, totdat bovenstaande 

duidelijk/beschikbaar is. 

 

INTERN: Dolhuys, herinrichting/verplaatsen entree. 

 Mede aanwezig: mw Temme en mw. Taverne architectuurhistorici, mw Adolph gespecialiseerd 

deskundige ARK, discipline en restauratiearchitect, mw. Jordaan, procesmanager. 

Bespreking 

Naar aanleiding van de op 04/12/2018 door de architect gegeven informerende presentatie en door een 

delegatie van de commissie op 18/12/2018 aan het Dolhuys gebrachte bezoek, zoeken commissie en 

gemeentelijk architectuurhistorici naar een gezamenlijke benadering voor beoordeling en begeleiding 

van dit project. 
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Er is behoefte aan een duidelijk, samenhangende benadering van het samengestelde complex, en het 

leesbaar maken van de gestapelde cultuurhistorische ontwikkeling. De uitvraag waarin verplaatsen 

entree werd gevraagd, wordt als gegevenbescho0uwd; het gesprek met de commissie zal zich richten 

op de wijze waarop dit wordt ontworpen. 

Commissie en gemeentelijk monumentenzorgers formuleren daarbij: 

.   ga uit van de benadering van een omsloten complex; 

.   dat complex is samengesteld uit bouwdelen, waarbij bebouwing en open ruimtes samen het     

    karakter bepalen; 

.   ga uit van zelfstandigheid en leesbaarheid van de gebouwen die het complex vormen. 

Deze benadering voorkomt een dominant aanwezige en logistiek generieke museumindeling en sfeer 

en biedt aanleidingen voor het vinden van de juiste balans in vormgeving van de nieuwe entree. 

De uitnodiging aan opdrachtgever en architect is om op schetsniveau dit in samenhang te presenteren 

indien mogelijk  op korte termijn in de volgende vergadering. 

 

Duitslandlaan 3, Rudolf Steinercollege, bouw van en schoolgebouw (omgevingsvergunning). 

De commissie neemt met waardering kennis van het uitgewerkte ontwerp inclusief de aangeduide 

ondergeschikte wijzigingen en adviseert positief over vergunningverlening.  

Gezien het belang dat de commissie ook bij andere scholen hecht aan de samenwerking tussen 

schoolgebouw en buitenruimte wordt collegiaal gevraagd een nog wat verder uitgewerkt groenplan   

ter kennisneming te sturen. Hetgeen in de tekeningen wordt getoond geeft vertrouwen, maar de 

commissie ziet graag nog de verankering van de definitieve groen- en boomaanplant paden-verloop en 

materialisering en de niet-zichtbare situering van de fietsenstalling achter een haag of groenaanplant 

anderszins. 

 


