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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. 

 

 

 

VERSLAG VERGADERING ADVIESCOMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT VAN  

26 MAART 2019 
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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 

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 
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-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 

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:  
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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. 

 


