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Agenda en adviezen Adviescommissie 
Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) Haarlem 

 

 Vastgesteld: 
      
Commissie ARK Haarlem Aantal adviesaanvragen: 7 

Waarvan herhalingen: 1 
 
 
 

Voorzitter: 
Vergaderdatum 19-07-2021  
Vergaderlocatie Via Microsoft Teams  Secr. Arch: 
   
   
      

Aanwezig Ir. M. Reitsma, (plv. voorzitter/stedenbouwkundige), ir. A. Vermeulen (architect), ir. 
R. de Vries (restauratie architect), ir. D. Alferink (gemandateerd architect), S. van 
Alphen (commissie-coördinator), R. Algra (secretaris), A. van Enk (secretaris) 
 

 
 
 
 
 
  



Verslag grote commissie  
 

1 Aanvraag omgevingsvergunning Aantal voorgaande behandelingen: 0 
 Bouwadres Essenstraat 18-22 
 Soort bouwwerk Nieuwbouw kantoor en twee 

appartementen  
 

 Omschrijving Inbreidingsplan   
 Aanvrager  
 Architect  
 Welstandsnota Binnenstad 
 Code gemeente 

Bestemmingsplan 
2021-03393 
Strijdig met Bestemmingsplan Vijfhoek/Heiliglanden- de Kamp 

 Bevindingen 
19-07-2021 

De opdrachtgever/architect en uitvoerder zijn aanwezig bij de 
planbehandeling.  
 
Het betreft de aanvraag omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een  
een kantoorruimte met daarboven twee tweelaagse appartementen met 
een buitenruimte. De locatie is gesitueerd op de hoek van de 
Essenstraat/Haasstraat tussen de parkeergarage De Kamp en het 
Essenhofje. Het gebouw bestaat uit twee volumes; het volume aan de 
Essenstaat heeft twee lagen met een kap en het volume aan de Haasstraat 
drie lagen met een kap.  
Het ontwerp is een monoliet volume dat geheel opgetrokken is in hard 
gebakken steenstrips op een natuurstenen plint. De hoek wordt 
gemarkeerd door een overhoekse glaspartij met verdiepte schuifdeuren en 
een lichte kleurnuance in het metselwerk.  
Het appartement aan de Haasstraat heeft een buitentrap die is afgesloten 
met een houten deur op verzoek van de buren in verband met de sociale 
veiligheid. De maatvoering van de deuren sluit aan bij de garagedeuren in 
de omgeving.  
De daktuin op de eerste verdieping krijgt een groene gevel.  
 
De plint heeft een hoogte van 3,20 m. Dat is het maximaal haalbare volgens 
de architect. Het bestemmingsplan eist echter een hoogte van 3,5 m.  
 
Bevindingen 
De commissie spreekt haar waardering uit voor het plan dat ondanks de 
krappe hoek toch over heldere volumes beschikt. Gezien de bijzondere 
stedenbouwkundige situatie op een hoek en de openheid naar de buurt 
beveelt zij aan om op deze specifieke locatie af te wijken van het stedelijk 
beleid ten aanzien van plinthoogtes.  
 
De commissie geeft aan het plan aan te houden in afwachting van het 
advies van de afdeling stedenbouw inzake de plinthoogte. Zij stelt voor om 
de tussentijd te gebruiken voor het aanleveren van de volgende 
detailleringen:   

• De aansluiting van de hardstenen plint op de steenstrips  

• De dakdoorvoeren voor eventuele installaties 

• De oplossing voor het onderhoud aan de verdiepte goot  
 

Ze vraagt de architect ook in de uitvoeringsfase het ambitieniveau te 
bewaken; bezuinigingen kunnen afbreuk doen aan de kwaliteit van het plan. 
  
 
 

 Advies   Aanhouden 

2 Aanvraag omgevingsvergunning Aantal voorgaande behandelingen: 0 
 Bouwadres Garenkokerskade 20 
 Soort bouwwerk Kade   
 Omschrijving Vervangen van de kade/oever  
 Aanvrager Gemeente Haarlem 
 Ontwerp  
 Welstandsnota Consolidatie regie (1ste uitbreiding buiten de vestinggracht 1870-1920 )  
 Code gemeente 2021-02459 



Bestemmingsplan Garenkokerskwartier  

 Bevindingen 
20-5-2021 

Advies ARK gemandateerd: 
De aanvraag betreft het vervangen van de kades nabij Garenkokerskade 20 
tussen twee monumentale bruggen. De kades sluiten aan op het brughoofd.  
De aanvraag is beoordeeld op grond van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit van de 
gemeente Haarlem.  
De kleurcontrast tussen de verticale zwarte kunststof delen en de horizontale 
houten constructie bij de aanlanding van de kades bij de brughoofden is 
dusdanig scherp dat het geheel conflicteert met en afleid van het monument 
en zijn omgeving. Daarbij wijzigt het uiterlijk van de kades door de zwarte 
uitvoering van de kade ingrijpend, waardoor deze te weinig onderdeel wordt 
van een integraal ruimtelijk ontwerp passend bij de omgeving.  
Op basis van bovenstaande overwegingen geldt een negatief advies ten 
aanzien van het betreffende bouwplan.  
Geadviseerd wordt de materialisatie en kleurstelling van de constructie en 
kades overeen te laten komen met de huidige situatie conform de criteria uit de 
NRK (verbouw of onderhoud van bestaande bouwwerken zoveel conform 
bestaande). 
 

 Advies Niet akkoord 

 Bevindingen 
19-07-2021 

De projectcoördinator en technisch adviseur en projectmanager van de 
gemeente zijn aanwezig bij planbehandeling.  
 
De aanvraag betreft het vernieuwen van de ca. 200 meter lange kade langs 
de Garenkokersvaart tussen de twee monumentale bruggen: Delftbrug en 
Garenkokersbrug. De bestaande houten damwand is aan vervanging toe. 
Het plan is om daar een nieuwe damwand voor te zetten van gerecycled 
kunststof met een houten deksloof en gordingen. Er is gekozen voor 
kunststof vanwege de langere levensduur. De monumentale bruggen blijven 
ongemoeid.  
 
Bevindingen 
De commissie is enigszins gerustgesteld door de getoonde monsters en 
voorbeeldprojecten, waaruit blijkt dat het contrast van de kunststof delen 
met de kleur van de houten constructie minder groot is en de bruine kleur 
ook nog wat lichter zal worden in de loop van de tijd. 
Zij is echter van mening dat de aanlanding tegen het brughoofd van het 
monument er nog wat rommelig uit ziet en gaat niet akkoord tenzij deze 
wordt uitgevoerd conform de kadewand aan de overkant. 
 
Het aangepaste ontwerp kan aan de gemandateerde architect worden 
voorgelegd. 
 

 Advies Niet akkoord, tenzij 
 
 
 

3 Vooroverleg mbt  weigering 
omgevingsvergunningaanvraag 

Aantal voorgaande behandelingen: 0 

 Bouwadres Schoterweg 14  
 Soort bouwwerk Orde-2   
 Omschrijving Legalisatie (vergrote)  T-mobile antenne op een orde-2 pand  
 Aanvrager  
 Ontwerp   
 Welstandsnota Beschermende regie en bijzondere regie (historische route en bijzondere 

plek )  
 Code gemeente 

Bestemmingsplan 
2020-07678 
Strijdig met BP Frans Hals/Patrimonium 

 Bevindingen  
19-07-2021 

De technisch adviseur en jurist zijn namens de opdrachtgever aanwezig.  
 
Het betreft een vooroverleg voor de legalisatie van een antenne-installatie 
op een orde-2 pand in het beschermd stadsgezicht. De huidige antenne-
installatie staat in het midden van de nok en heeft een totale hoogte van 
17,63 m. 



  
Er wordt een tweetal varianten getoond van de installatie achter op het dak 
voorzien van de volgende camouflage:  

• een lichtgrijze cilinder (diameter 1,0 m)  

• een vierkante koker voorzien van een camouflagedoek met 
baksteen print (1,0 x 1,0m of 2,5 x 1,0m).  
 

De nieuwe antenne-installatie gaat ca. 0,5 m omhoog ten opzichte van de 
oude situatie. Eventueel is het mogelijk om de hoogte van de antenne 0,5m 
terug te brengen tot 1,5 m.     
 
Bevindingen 
De voorkeur van de commissie gaat uit naar een kleine antenne-installatie 
achterop het dakvlak, aangezien deze vanaf openbaar gebied nauwelijks 
zichtbaar zal zijn, maar zij vraagt wel i.v.m. de aangepaste plaatsing op het 
dak om daarbij de straling op de achtergelegen woningen nogmaals te 
controleren. Wat betreft de camouflage van de installatie is zij van mening 
dat een doek met baksteen print niet aansluit bij het Orde 2 pand en een 
lichtgrijze kleurstelling niet goed wegvalt bij de lucht. Ze adviseert een 
cilinder in een donkergrijze kleurstelling   
 
De aanvraag wordt aangehouden in afwachting van een nieuw voorstel. Het 
aangepaste ontwerp kan aan de gemandateerde architect worden 
voorgelegd. 
 

 Advies Aanhouden 

 
5 Aanvraag omgevingsvergunning Aantal voorgaande behandelingen: 0 
 Bouwadres Parkeerterrein ter hoogte van de Kerklaan in Spaarndam   
 Soort bouwwerk Parkeerterrein  
 Omschrijving Omzetten groengebied naar parkeren 
 Aanvrager 

Ontwerp 
Gemeente Haarlem 
 

 Welstandsnota Beschermende regie 
 Code gemeente 

Bestemmingsplan 
2021-02915 
Strijdig met Hekslootgebied/Spaarndam-West  

 Bevindingen   
19-07-2021 

Aanwezig zijn procesmanager en landschapsarchitect van de gemeente en 
de projectmedewerker namens de opdrachtgever.  
 
De commissie besluit het plan aan te houden in afwachting van een 
duidelijke omschrijving van de adviesvraag, aangezien de 
omgevingsvergunning voor het plan reeds is verleend op 5 januari 2021. 
 

 Advies Aanhouden 
 

6 Controle voorwaardelijke vergunning Aantal voorgaande behandelingen: 2 
 Bouwadres Oorkondelaan 3 (Popcentrum in voormalig slachthuisgebouw)  
 Soort bouwwerk Gemeentelijk monument   
 Omschrijving Transformatie/herontwikkeling 
 Aanvrager 

Architect 
 

 Welstandsnota Consolidatie regie, gebieden 1920 – 1960 
 Code gemeente 

Bestemmingsplan 
2020-04868 
N.v.t (is reeds voorwaardelijk vergund)  

 Bevindingen   
02-06-2020 

De verbouwing van het monumentale slachthuis tot popcentrum is als alleen 
in eerste opzet informatief besproken in de commissie. Dit betreft de eerste 
inhoudelijke planbehandeling.   
 
Het slachthuis vormt samen met de stallen, de directeurswoning en de 
personeelskantine het Slachthuiscomplex. Het slachthuis vormt het hart van 
het complex. Door de vele verbouwingen van en latere toevoegingen aan het 
Slachthuis is het moeilijk een duidelijk beeld te krijgen van de monumentale 
waarden van het complex. Het Bouwhistorisch onderzoek uit 2019 geeft hier 
inzicht in, waarbij duidelijk is geworden dat er weinig originele onderdelen 



bewaard zijn gebleven met uitzondering van de koelcel uit 1933 en de 
gietijzeren kozijnen in de voorgevel.   
 
In het noordelijk deel van het hoofdgebouw wordt in het ontwerp het 
Popcentrum gesitueerd, verdeelt over drie bouwdelen waarbij de middengang 
fungeert als ontsluiting voor de verschillende functies. In de rest van het 
hoofdgebouw zijn kantoren en horeca gepland, maar de uitwerking daarvan 
ligt momenteel niet voor.  
In het middelste deel bevindt zich het popcentrum met onderwijsruimten, café 
en grote oefenzaal. De kleinere oefenruimtes en opslagruimtes bevinden zich in 
de twee zij-delen.  
In verband met de zeer hoge eisen wat betreft geluid is er gekozen om de 
ruimtes van het Popcentrum grotendeels als  reversibele “doos-in-doos” te 
construeren. De beleving van de oorspronkelijke slachtruimtes voor kleinvee en 
rundvee, gaat hiermee wel deels verloren. De oorspronkelijke daklantaarns 
worden teruggebracht en de oorspronkelijke gietijzeren ramen op de eerste 
verdieping worden gerestaureerd.    

 
Reactie commissie 
De commissie complimenteert de architect met het in opzet heldere ontwerp. 
Ze mist echter nog een duidelijk beeld van de huidige situatie. Daarom zal ze, 
alvorens het plan te kunnen beoordelen, eerst een bezoek brengen aan het 
plangebied. Vooruitlopend op de inhoudelijke beoordeling van het plan, in een 
volgende vergadering, vraagt de commissie alvast aandacht voor de volgende 
punten:  

• Het Popcentrum bevindt zich slechts in een deel van het 
monumentale hoofdgebouw, echter de keuzes die hier gemaakt 
worden zijn bepalend voor de aanpak van het gehele 
Slachthuiscomplex. Mede om ook later in deze gefaseerde aanpak 
consistente keuzes te kunnen maken wordt de architect gevraagd een 
gedetailleerde restauratievisie, met daarin een restauratie plan van 
aanpak per gebouw en gebouwdeel, ter goedkeuring aan de 
commissie te overleggen.  

• Wat betreft de nieuwe ramen op de begane grond aan de voorzijde 
begrijpt de commissie de keuze om niet te kiezen voor een exacte 
reconstructie van de oorspronkelijke stalen ramen. Ze is echter niet 
overtuigd van de keuze voor houten kozijnen met roedes en vindt deze 
weinig passend bij het monument en bij de originele gietijzeren ramen 
erboven. Ze adviseert meer aan te sluiten bij deze ramen door voor 
eenzelfde slankheid en verfijning te kiezen. Een moderne uitvoering is 
daarbij denkbaar.  

• De commissie vraagt een visualisatie van de verbindingsgang om zo 
een beter ruimtelijk beeld te krijgen van dit gebied. 

• Tevens wil zij conform het eerdere advies van de ARK graag meer 
informatie over de visie op het monument in combinatie met de 
invulling van de openbare ruimte.  

 

 Advies Collegiaal overleg 

 Advies   
13-07-2021 

De restauratievisie wordt door de architect toegelicht. De analyse van de 
huidige buitengevels wordt toegelicht. Het doel is om de helderheid en het 
ritme van de oorspronkelijke hoofdstructuur weer terug te brengen en 
afleesbaar te maken. De indifferente aanbouwen worden verwijderd zodat de 
footprint van 1907 weer zichtbaar wordt. Op een aantal plekken zijn de 
originele gevels door de naoorlogse verbouwingen nagenoeg onherstelbaar 
beschadigd waardoor het plaatselijk niet haalbaar is om een beeld van de 
originele bouwtijd op te roepen. Het plan is de gelaagde geschiedenis van het 
gebouw zichtbaar te maken met plaatselijk eigentijdse invullingen. 
De gevels zijn in de visie onderverdeeld in:  
-originele gevels met originele kozijnen: deze worden zorgvuldig gerestaureerd 
en hersteld, de bestaande dakranden blijven gehandhaafd en worden hersteld; 
-originele gevelstructuur met plaatselijke beschadigingen en indifferente 
kozijnen: deze gevels worden gerenoveerd en hersteld met in de sparingen 
nieuwe, houten kozijnen. De originele, dichtgemetselde sparingen blijven 
gehandhaafd daar waar transparantie niet functioneel is; 



-gevels met grote beschadigingen met grote indifferente geveldelen en 
betegelde geveldelen: binnen de schaal van het gebouw wordt naar eigentijdse 
invullingen gezocht. De originele penantenstructuur wordt op een eigentijdse 
manier teruggebracht. Daar waar geen dakranden meer aanwezig zijn wordt 
ook naar een nieuwe, eigentijdse dakrand gezocht, vergelijkbaar met het 
historische beeld. De nieuwe dakranden zullen in verhouding aansluiten op de 
bestaande dakranden. 
 
Op bepaalde plekken zijn niet de originele koeldeuren aanwezig. Per positie 
wordt afgewogen of deze ‘incidenten’ gerestaureerd zullen worden naar het 
originele beeld, als deur gehandhaafd blijven om de geschiedenis zichtbaar te 
maken of op deze locatie een eigentijdse invulling te maken.  
De lengte van de Slachtstraat wordt weer zichtbaar gemaakt met het openen 
van de oost- en westelijk gelegen ontsluiting. Hiertoe wordt de indifferente 
aanbouw aan de westzijde verwijderd.   
Op belangrijke locaties worden de daklantarens weer terug gebracht voorzien 
van een eigentijdse uitwerking. 
 
Reactie commissie 
De commissie is blij met deze heldere visie die als onderligger kan fungeren 
voor de advisering. De aandachtspunten zijn: 

• de voorgenomen eigentijdse toevoegingen dienen zorgvuldig 
ontworpen te worden en als zodanig herkenbaar te zijn; 

• er is gesproken over het ‘slempen’ van het metselwerk. De commissie 
kan zich daarin vinden mits daarbij de structuur van het originele 
metselwerk zichtbaar blijft;  

• het toepassen van de combinatie van de kleuren grijs en ivoorwit voor 
de kozijnen kan een ‘lappendeken’ veroorzaken. Wellicht kan het 
historisch kleurenonderzoek helderheid in een keuze geven;  

• de commissie spreekt haar zorgen uit over de genoemde incidenten 
die in het zicht blijven, voornamelijk de koeldeuren. Zij adviseert niet 
te veel elementen van de geschiedenis te willen laten zien in 
verschillende uitwerkingen, al is het voor de afleesbaarheid van de 
geschiedenis wel interessant om enkele elementen te laten zien; 

• graag een meer uitgewerkte visie voor wat betreft de dakranden. 
Deze zijn van belang als verbindend element.   

 

 Advies Collegiaal overleg 

 Bevindingen 
19-07-2021 

De aannemer is aanwezig bij de planbehandeling.  
 
De vergunning is reeds verleend onder de volgende voorwaarden, ter 
controle door de ARK: 

- Een compleet kleurenonderzoek 
- De uitwerking van het inrichtingsplan 
- De technische uitwerking van de kozijnen en daklantaarns  

 
Voor ligt het kleuronderzoek en de technische uitwerking van de kozijnen.  

 
Bevindingen 
De commissie is van mening dat het kleurenonderzoek te mager is en wenst 
een betere onderbouwing. In het rapport staan nog te veel vraagtekens en 
ontbreekt een duidelijke conclusie. De commissie adviseert om een 
archiefonderzoek te doen, waarbij zij op voorhand al aangeeft dat een witte 
kleur geen logische keuze is gezien het tijdsbeeld. De aangeleverde foto’s 
duiden eerder op een donkere kleurstelling.  
 
De aangeleverde renderings van de daklantaarns met en zonder aluminium 
kader lijken weinig verschil te tonen. De voorkeur van de aannemer gaat uit 
naar een daklantaarn zonder kader en de commissie kan daarin meegaan 
omdat deze onderhoudsvriendelijker is. Ook de mockup van de houten 
raamkozijnen met een kader van aluminium geven de commissie 
vertrouwen. Zij is nog wel benieuwd naar het uitgewerkte detail van de 
bevestiging van het alu frame op het kozijn.  
 



De commissie mist nog het inrichtingsplan met o.a. de uitwerking van de 
wadi, de precieze locatie van de fietsnietjes, de verschillende 
groenvoorzieningen en de overgang van de laan naar het hof. Ze vraagt 
deze nog ter goedkeuring te overleggen.  
 
Concluderend is de commissie tevreden over de technische uitwerking van 
de kozijnen en daklantaarns. De aanvraag wordt aangehouden in 
afwachting van het aangepaste kleurenonderzoek met archiefonderzoek, 
het detail van het frame en het inrichtingsplan. Er wordt eventueel nog een 
locatiebezoek gepland met de restauratiearchitect van de commissie, voor 
wat betreft het kleuronderzoek en de mockup. 
 

 Advies Aanhouden 
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Adviezen Adviescommissie 
Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) Haarlem 

 

 Vastgesteld: 
      
Commissie ARK Haarlem Aantal adviesaanvragen: 8 

Waarvan herhalingen: 4 
 
 
 

Voorzitter: 
Vergaderdatum 05-07-2021  
Vergaderlocatie Via Microsoft Teams  Secr. Arch: 
   
   
      

Aanwezig Drs. D. van Hoogstraten (voorzitter/monumenten deskundige), Ir. M. Reitsma, 
(stedenbouwkundige), Ir. A. Vermeulen (architect), ir. R. de Vries (restauratie 
architect), Ir. D. Alferink (gemandateerd architect), S. van Alphen (commissie-
coördinator), R. Algra (secretaris), A. van Enk (secretaris) 
 

 
 
 
 
  



Verslag grote commissie  
 

1 Aanvraag omgevingsvergunning Aantal voorgaande behandelingen: 0 
 Bouwadres Brouwersstraat 3 t/m 13  
 Soort bouwwerk Jaren 80 complex 6 woningen  
 Omschrijving Renovatie en wijzigen gevels 
 Aanvrager  
 Architect  
 Welstandsnota Consolidatie regie, Eerste stadsuitbreiding buiten de vestinggracht (1870-

1920)   
 Code gemeente 

Bestemmingsplan 
2021-04318 
Passend in BP Leidsebuurt  

 Bevindingen   
05-07-2021 

De architect is aanwezig bij de planbehandeling.  
 
Het betreft de aanvraag omgevingsvergunning voor de renovatie en 
gevelwijziging van een jaren ‘80 complex met zes woningen in een zijstraat 
van de Leidsevaart. Onderdeel van de renovatie is het vervangen van de 
voordeuren, kozijnen en hekwerken worden vervangen. De indeling van de 
kozijnen blijft grotendeels gelijk.  
 
Uitgangspunt bij de gevelwijziging is het creëren van duidelijkheid en 
eenvoud door de volgende ingrepen: 

- Het aanbrengen van beplating op de eerste en tweede verdieping 
in één richting;  

- Het benadrukken van de verticaliteit met het hekwerk dat tevens 
door het diepe profiel een eventueel rommelig gevelbeeld 
camoufleert vanaf het zijaanzicht;  

- De keuze voor een rustige kleurstelling met nadruk op donkere 
entrees.  

 
Commissie 
De commissie complimenteert de architect met gekozen aanpak, waardoor 
het oorspronkelijke ontwerp aan kracht heeft gewonnen. Het verwijderen 
van de bestaande luifel boven de entree acht zij voorstelbaar bezien vanuit 
het oogpunt van de sociale veiligheid. Daarnaast heeft de commissie heeft 
de volgende opmerkingen:  

- Zij constateert dat de deuren van kunststof zijn en adviseert te 
kiezen voor vleugeloverdekkende panelen, de architect beaamt dat 
dit al de bedoeling was.   

- Zij vraagt naar de materialisatie van de hemelwaterafvoeren. Deze 
zijn kenmerkend voor het bestaande ontwerp door hun rode kleur 
en verspringingen. De architect geeft aan dat de hwa’s een stalen 
ondereind krijgen en grijs worden. De commissie verzoekt de 
gehele hemelwaterafvoer dan in grijs staal of in zink uit te voeren, 
niet in grijs pvc 

- De witte dakrand van het trappenhuis doet nu mee met betonnen 
vloer. Liever ziet de commissie dat deze van elkaar worden 
gescheiden, door deze bijvoorbeeld donkergrijs te maken.   

 
De aanvraag wordt daarom vooralsnog aangehouden. Het aangepaste 
ontwerp kan aan de gemandateerde architect worden voorgelegd. 
 

 Advies Aanhouden 
 

2 Aanvraag omgevingsvergunning Aantal voorgaande behandelingen: 0 
 Bouwadres Klarenbeekstraat 65 t/m 67 
 Soort bouwwerk Jaren 80 blokje van twee woningen  
 Omschrijving Renovatie en wijzigen gevels 
 Aanvrager  
 Architect  
 Welstandsnota Consolidatie regie, Eerste stadsuitbreiding buiten de vestinggracht (1870-

1920)   
 Code gemeente 

Bestemmingsplan 
2021-04317 
Passend in BP Leidsebuurt 



 Bevindingen 
05-07-2021 

De architect is aanwezig bij de planbehandeling.  
 
Het betreft de aanvraag omgevingsvergunning voor de renovatie en 
gevelwijziging van een jaren ’80 complex met twee woningen in de 
Leidsebuurt. Voor de renovatie wordt dezelfde materiaalkeuze en 
kleurstelling gebruikt als de Brouwerstraat 3 t/m 13, welke tegelijkertijd 
wordt behandeld.  
 
Onderdeel van de gevelwijziging zijn:  

- Het omdraaien van de raamindeling met doorvalbeveiliging en een 
hogere borstwering;  

- Het vervangen van de diagonale luifel voor een transparante gevel 
met luifel voor meer sociale veiligheid; 

- Het doorzette van de hekwerken op de bovenste verdieping.  
 
Commissie 
De commissie complimenteert de architect met de slimme oplossing die is 
gevonden voor het trappenhuis. Zij vraagt nog rekening te houden met de 
volgende punten: 

- Het toevoegen van een raam in de rechterdeur op de begane grond 
zoals in de bestaande situatie;  

- Het ontwerpen van een privacy scherm voor het dakterras;  
- Het toevoegen van een raam in de badkamers op de overloop voor 

het verbeteren van de woonkwaliteit en het gevelbeeld (nu 
nagenoeg geheel gesloten).  
 

De aanvraag wordt daarom vooralsnog aangehouden. Het aangepaste 
ontwerp kan aan de gemandateerde architect worden voorgelegd. 
 

 Advies Aanhouden 

 
3 Aanvraag omgevingsvergunning Aantal voorgaande behandelingen: 0 
 Bouwadres Koningstraat 35 
 Soort bouwwerk Rijksmonument  
 Omschrijving Splitsen naar twee woningen en vergroten dakterras  
 Aanvrager 

Architect 
 

 Welstandsnota Beschermende regie, historische kernen 
 Code gemeente 

Bestemmingsplan 
2021-02567 
Strijdig met het BP Oude stad  

 Bevindingen   
05-07-2021 

Aanwezig is de adviseur erfgoed van de gemeente.  
 
Het betreft een aanvraag voor de legalisatie van een inpandige verbouwing 
van een rijksmonument. Bij de verbouwing zijn de indeling en ontsluiting 
grotendeels gewijzigd. Na handhaving door gemeente is een architect 
ingeschakeld.  
 
De commissie betreurt het voorval ten zeerste. Zij constateert dat er geen 
stukken zijn aangeleverd over de situatie voor de verbouwing. Daardoor kan 
zij niet beoordelen welke monumentale waarden er in het pand aanwezig 
waren en met de verbouwing verloren zijn gegaan.  
 
De commissie gaat daarom niet akkoord met de aanvraag om te 
legaliseren. Om de aanvraag verder te kunnen beoordelen vraagt de 
commissie om een gedegen bouwhistorisch onderzoek of een nauwkeurige 
reconstructie van de verloren interieuronderdelen. 
 
De commissie adviseert de gemeente om de Rijksdienst Cultureel Erfgoed 
in kennis te stellen van deze situatie. 
 

 Advies Niet akkoord 

 
4 Vooroverleg (intern) Aantal voorgaande behandelingen: 3 
 Bouwadres Harmenjansweg 4 (Hotel Koepelterrein) 



 Soort bouwwerk Gebiedsontwikkeling de Koepel  
 Omschrijving 66 hotelkamers en bijna 600m² horeca verdeeld over het 

administratiegebouw, directeurswoning, adjunct directeurswoning en het 
eerste nieuwbouwblok aan de Papentorenvest (blok A1) 

 Aanvrager Gemeente Haarlem 
 Welstandsnota Historische kernen, beschermende regie 
 Code gemeente 

Bestemmingsplan 
 
Passend in BP de Koepel 

 Bevindingen  
02-01-2021 

Het concept achter het plan voor het toekomstige Koepelterrein wordt aan de 
hand van het Stedenbouwkundig plan (31 okt.2019) en het Beeldkwaliteitsplan 
(31 okt. 2019) door de stedenbouwkundigen van de gemeente aan de 
commissie toegelicht.  
Het complex bestaat onder andere uit twee voormalige gevangenissen: de 
Koepel, georiënteerd op het voorplein aan de Harmenjansweg en de Vest, 
georiënteerd op de Oostersingelgracht. Het meest markante gebouw op het 
terrein is de rijks monumentale Koepel, gerealiseerd rond 1900.  
Het complex wordt omgeven door een veelhoekige buitenmuur, ook die is 
aangewezen als rijksmonument. 
 
Bij het opwaarderen van het complex (transformatie, hergebruik en 
nieuwbouw) en om het terrein onderdeel te laten uitmaken van het 
binnenstadmilieu is de bereikbaarheid van essentieel belang.  
Hiertoe zijn 2 uitgangspunten opgesteld: 

• Koepelterrein in de stad: icoonwaarde, identiteit en plek voor 
herinnering. 

• Openen Koepelterrein: transformatie, inrichting, levendigheid en 
type stedenbouwkundige ruimte. 

 
Van een gesloten, burchtachtig complex dient het een makkelijk bereikbaar, 
open en een verwelkomend stukje stad te worden. Hierin speelt de Koepel de 
hoofdrol. 
Rondom de Koepel dienen gevarieerde stedelijke ruimtes te komen. Van belang 
zijn de inrichting van de ‘vloer’ en het voorplein als eerste ontmoeting met de 
stad.  
Er zal ‘groen’ worden toegevoegd en er zal worden zorggedragen  voor een 
goede afwatering. 
De nieuwe voorzieningen, zoals horeca, bioscoop en onderwijs worden met 
name aan de zuidkant van het terrein geclusterd.  
Naast het renoveren van de bestaande gebouwen wordt er ook gesloopt en 
nieuwbouw binnen het terrein gerealiseerd. Op meerdere plekken wordt tegen 
de muur gebouwd en één gebouw (blok C) komt vrij op het terrein te staan. 
 
De beleidskaders van het BKP geven aan dat een doorgaande stadsvloer van 
belang is voor de ruimtelijke kwaliteit en de samenhang binnen het gebied en 
met de stad. Door een beperkt materiaal- en kleurenpalet toe te passen bij de 
nieuwbouw zal er samenhang zijn tussen de nieuwbouw en de oude gebouwen. 
Het is belangrijk dat het accent vooral komt te liggen op de ruimtelijkheid van 
de openbare ruimte. 
In het plan zijn voor de gebouwen uitwerkingsregels voor de basiskwaliteit 
opgenomen, de uitwerking van de verschillende entrees naar het terrein krijgen 
ieder een andere benadering.  
 
De commissie waardeert de uitleg, het concept is duidelijk. 
Aandachtspunten zijn: 

• gezien de beperkte ruimte tussen de gebouwen is de toe te passen 
architectuur van de nieuwbouw met name bij de noordmuur, blok B 
en bij blok A2 van belang; 

• de commissie spreekt haar zorgen uit over het fietsparkeren, dat zal 
zeer laagdrempelig moeten zijn om te voorkomen dat de fietsen uit 
gemakzucht tegen de gevels aan worden gezet; 

• hoe wordt het verblijfsgebied ingericht, komen er zitelementen voor 
de studenten?  

• De commissie maakt zich zorgen over de openbare ruimte van het 
binnengebied. Ze begrijpt de incidentele versmallingen tussen de 
gebouwen maar is van mening dat er als tegenwicht ook een grotere 



open ruimte zou moeten zijn, ze zet daarom vraagtekens bij de 
situering van blok C. 

 
Concluderend is de inrichting van de openbare ruimte van belang, wat is de 
relatie tussen de verblijfsplekken en de looproutes en het fietsparkeren.  

 Advies Collegiaal overleg 

 Bevindingen  
29-03-2021 

Het betreft een collegiaal vooroverleg met een stedenbouwkundige, een 
adviseur erfgoed en een landschapsarchitect van de gemeente. Zij vormen het 
interdisciplinair team dat zich met het Koepelterrein bezighoudt.  
In de nabije toekomst worden de afzonderlijke plannen voor het Koepelterrein 
aan de gemeente en daarna aan de ARK voorgelegd. Het SP en het BKP 
vormen de toetsingskaders en de gemeente stuurt op samenhang van de 
afzonderlijke projecten. Hoe is de kwaliteit en de samenhang het beste te 
waarborgen wanneer de  afzonderlijke projecten niet tegelijkertijd worden 
voorgelegd / aangevraagd? 
In de openbare ruimte zijn nog een aantal essentiële punten die lijken te 
verdwijnen. Het gaat dan met name om de toegangen naar het terrein, de 
invulling van de openbare ruimte en de aanhechting van het voorterrein op de 
stad.  
Het Koepelterrein wordt gezien als een icoon in de stad, een terrein dat zich zal 
gaan openen naar de stad. Hierbij is het doorlopen van de stadsvloer en de 
ommuring een continue factor en van belang is de overgang tussen de 
bebouwing en de openbare ruimte van zowel het terrein als de stad.  
 
In het BKP zijn uitwerkingsregels opgesteld die de gewenste kwaliteit van de 
drie verschillende terreintoegangen dienen te waarborgen. De drie ingangen 
krijgen elk een eigen karakter. Het gaat om de entrees aan de Harmenjansweg, 
de Papentorenvest en de Oostvest. 
Voor wat betreft de overgangen gebouw – openbare ruimte is de samenhang 
van de stadsvloer van belang.  
Voor de beplanting is transparantie en doorzicht van belang waarbij beplating 
de verschillende zichtlijnen kan begeleiden. 
 
De commissie is positief over de samenwerking binnen de gemeente en wil 
graag aangehaakt blijven bij het kwaliteitsteam. Het plan om het 
Koepelterrein meer bij de stad te betrekken dient collectief door de 
ontwikkelaars aangepakt te worden, hierbij zijn de ingangen een belangrijk 
aandachtspunt. Hoe vanuit de omgeving op het terrein te komen en wat is het 
doel om daar te zijn.  
Vooralsnog wordt het Koepelterrein gezien als een enclave. Het gebied wordt 
nu openbaar en dient opgenomen te worden in de stad. Het eigendom van het 
terrein is in verschillende handen, wat de samenwerking bemoeilijkt. Wellicht 
is het mogelijk dat de verschillende partijen een maquette maken 
(overkoepelend plan) om vanuit een eenheid te kijken naar de inrichting van 
het terrein. 
De aansluiting van het Koepelterrein op de stad is van belang voor de kwaliteit 
van het gebied.  
 
De ARK ziet de verdere ontwikkeling met belangstelling tegemoet en adviseert, 
vanwege het belang met betrekking tot de openbare ruimte van het terrein, de 
individuele plannen een eerste keer integraal met alle betrokken architecten te 
behandelen. Ook vraagt ze bij alle partijen nadrukkelijk aandacht voor de 
opmerkingen uit haar advies van 1-2-2021.  

 Advies Collegiaal overleg 

 Bevindingen 
07-06-2021 

De ontwerpers en opdrachtgevers zijn aanwezig. De gemeente is 
vertegenwoordigd door de betrokken stedenbouwkundige, 
landschapsarchitect en adviseur erfgoed. De focus tijdens deze 
planbehandeling ligt op de openbare ruimte en de integraliteit van de 
individuele plannen. 
Het Koepelterrein is overwegend verhard op het voorterrein en daarbuiten is 
een overwegend natuurlijke setting bedacht. De gemeente heeft ambities voor 
de aanleg van een stadsgracht aan de Papentorenvest. Het terrein krijgt drie 
ingangen: de formele hoofdentree met voorplein op het westen, de 
conceptuele entree aan de zuidkant en de dienstingang ten oosten. Tussen de 



formele hoofdentree en conceptuele entree loopt een informele route met zicht 
over de muur, ontsloten door een trap vanaf het voorplein.  
 
De architect van het totaalplan geeft een overzicht van de individuele plannen 
op het Koepelterrein: 

• Hotel met terras (DO): de directeurswoning (DW), de adjunct-
directeurswoning (ADW), het administratiegebouw (AG) en een 
nieuwbouwgedeelte aan de Papentorenvest (A1) 

• Elan woningen (VO): blokken A2, B4, C en de bewaarderswoning 
(BW). Blok C is een sculpturaal gebouw met houtcomposiet 
gevelbekleding. Het gebouw dient tevens als uitgang voor de 
parkeergarage.  

• De Muur (VO): randvoorwaarden voor renovatie en reconstructie 
van de rijksmonumentale gevangenismuur. Na gedeeltelijke 
sloop volgt een update van de tekeningen.  

• DUWO studenten huisvesting (VO): nieuwbouw langgerekte 
blokken B1 en B2 ten noorden en vierkante blokken A3 en A4 ten 
zuiden. De gevel heeft een oranje baksteen en de achterzijde 
bestaat deels uit rechte en deels uit schuine kappen met 
begroeiing.  

• Parkeergarage (DO): ingang aan de oostzijde had oorspronkelijk 
al een vervoersfunctie. De capaciteit van de parkeerbak blijkt 
onvoldoende om aan de parkeernorm te voldoen. Er komen 20 
parkeerplaatsen tekort.   

Commissie 
De commissie dankt de architect voor de presentatie en de virtuele wandeling 
door het complex. Dit roept associaties op van een Middeleeuws kasteelplein of 
compound, maar ook van een campus. Zij constateert echter dat het voorplein 
zich al sinds de aanleg niet goed voegt naar de rest van het terrein. Dit uit zich 
ook in huidige plan, dit oogt nog niet logisch en overtuigt nog niet. De 
commissie waarschuwt ervoor om het plein te vullen met parkeerplaatsen of 
fietsparkeren. Daarmee wordt de ruimtelijke kwaliteit van het plan 
onevenredig aangetast. Verder is de houten trap nog te weinig passend bij het 
monument, deze maakt nog teveel een tijdelijke indruk en oogt kwetsbaar. De 
commissie vindt het als onderdeel van de conceptuele route een interessant 
idee maar de uitwerking niet passend. Ook is de locatie van het fietsparkeren 
en de verlichting nog niet duidelijk. Tenslotte maakt ze zich zorgen over de 
akoestiek en vraagt daarom een onderzoek naar eventuele galm. 
 
Concluderend ziet de commissie het ontwerp voor het voorplein graag nog een 
keer terug, met in achtneming van bovenstaande opmerkingen en vraagt 
daarbij ook om perspectieven op ooghoogte.  
De nieuwbouwplannen zullen in een volgend stadium individueel behandeld 
worden.  

 Advies Collegiaal overleg 

 Bevindingen   
05-07-2021 

Aanwezig zijn de stedenbouwkundige en adviseur erfgoed van de 
gemeente.  
 
De focus tijdens deze planbehandeling ligt op het hotel 
(administratiegebouw, directeurswoning, adjunct-directeurswoning  en het 
eerste nieuwbouwblok aan de Papentorenvest). Er liggen drie concrete 
vragen voor: 

- De positionering van het nieuwbouwblok dat buiten het bouwvlak 
treedt; 

- De achtergevel van het administratiegebouw met vluchtweg; 
- De kelderverdieping met vide en lichtkoepel in het dakvlak. 

Het plan wordt buiten deze vragen niet inhoudelijk behandeld.  
 
Commissie 
De commissie constateert dat de tekening van de trappartijen aan de 
buitenkant ontbreekt. Daarom is het voor haar niet mogelijk om het 
totaalbeeld te beoordelen. Zij kan wel ingaan op de specifieke onderdelen 
waarover een uitspraak gevraagd wordt:  



- De commissie ziet geen bezwaar tegen de positie van de 
nieuwbouw waarvan de knik parallel loopt aan het binnenterrein. 

- De commissie is positief over het feit dat de route tussen het 
Administratiegebouw en de Koepel beleefbaar blijft. Zij kan zich 
vinden in de brede puien zoals geïllustreerd op p. 29 van de 
ontwerpvisie. Deze wijken overigens af van de gepresenteerde 
geveltekeningen met een smalle pui. De commissie houdt vast aan 
de opzet met brede puien zoals in de 3D beelden te zien is. Dat de 
aanpak van het aanhelen van de gevel met het stucwerk afwijkt van 
die aan de overzijde acht zij geen probleem aangezien het twee 
verschillende gebouwtypen betreffen. Wel geeft zij aan dat de wel 
erg letterlijke sprong in het stucwerk zoals op de 3D beelden te zien 
is wat haar betreft niet nodig is en een rechte lijn mag worden. 

- De stalen brandtrap vindt zij voorstelbaar maar de detaillering 
ontbreekt nog. 

- De dakkoepel op de nieuwbouw lijkt een ondergeschoven kindje. 
De commissie stelt voor om daar een lantaren van te maken als 
referentie naar de koepel.  
 

Concluderend kan de commissie akkoord gaan op deze specifieke 
onderdelen maar dit betekent niet dat ook het hele plan akkoord is 
bevonden. Graag bespreekt zij nog een keer zowel de ingrepen in het 
monument als de inrichting van de openbare ruimte (inclusief de bomen en 
het fietsparkeren), waarbij zij de ontwerper vraagt om een impressie te 
geven van de ervaring op het maaiveldniveau.  
 

 Advies Collegiaal overleg 
 

5 Vooroverleg Aantal voorgaande behandelingen:4 
 Bouwadres Aart van der Leeuw 
 Soort bouwwerk Woningbouwplan   
 Omschrijving 280 sociale huurwoningen 
 Aanvrager  
 Welstandsnota Consolidatie regie met gebiedstype ‘divers’ 
 Code gemeente 

Bestemmingsplan 
 
Aart van der Leeuwstraat e.o. bestemmingsplan ontwerp (2021-03-23) 

 Bevindingen  
19-06-2018 
 

Eerste planbeoordeling 
Mede aanwezig de heer Veldhuis, stedenbouwkundig bureau Must, hr. Rots, 
gemeentelijk stedenbouwkundig, mw Van den Elsen, namens opdrachtgever. 
 
Presentatie 
Het ontwerp is betreft een stedenbouwkundig plan voor sloop/nieuwbouw van 
acht blokken strokenbouw van 224 portiekwoningen in de sociale huursector in 
de wijk Delftwijk-Zuid. De nieuwbouw omvat minimaal 228 sociale 
huurwoningen in vier bouwblokkken, waarvan drie u-vormig en twee stroken 
voor het westelijke gelegen bouwblok. Met uitzondering van deze twee stroken 
portiekwoningen hebben de andere drie blokken een centrale entree, met 
galerij-ontsluiting  De blokken worden  in de rooilijn van de Jan Prinslaan gezet 
met de voorgevel gericht op het Simon Vestdijkpark. In verband daarmee zal 
een nu aanwezig garageblok worden gesloopt. Tussen de woningblokken 
komen, net als nu, collectieve hoven met veel groen en afgesloten met een 
ontworpen hekwerk. Parkeren vindt plaats op straat.  
Heel Delftwijk is destijds opgezet volgens het stedenbouwkundig principe licht 
lucht en water. Begin deze eeuw is Delftwijk-Noord echter getransformeerd 
volgens het stedenbouwkundige principe compacte stedelijkheid. Dit concept 
kent ook nadelen, waarvan verstening van de stad en minder groen, het 
belangrijkste zijn. Omdat de kwaliteiten van het oorspronkelijke 
stedenbouwkundige concept  licht, lucht en ruimte weer aan kracht gewonnen 
hebben, heeft de opdrachtgever, mede in verband met de gewijzigde wettelijke 
taakstelling voor corporaties, besloten  het oorspronkelijke 
stedenbouwkundige concept als uitgangspunt te nemen voor het 
sloop/nieuwbouwplan. 
 
Reactie commissie.  



De commissie bespreekt hoe de wijziging in het planperspectief voor deze 
locatie op een heel logische en prettige wijze wordt opgepakt. Vanuit een 
goede analyse is navolgbaar hoe de stedenbouwkundige komt tot de keuze van 
een aantal doorlopende, groene lijnen, een front aan de Jan Prinslaan en i.v.m. 
de fasering een afwijkend blok. De commissie heeft echter moeite met de 
typologische opzet en positie van de galerijwoningen; die keuze voor typologie, 
oriëntatie en ontsluiting van de woningen is niet consequent gezien de basis die 
in het stedenbouwkundige plan wordt neergelegd. Vanuit het karakter van de 
straatjes in die analyse vindt de commissie dat de straatjes te mager bedeeld  
zijn met groen. Verder is er twijfel over de verkeerscirculatie en uitwerking van 
de parkeeropgave. 
Advies: 
Vanwege de aard van het proces dat de opdrachtgever heeft gekozen, is het 
essentieel om in dit plan glashelder de condities voor architectuur te 
verankeren. De commissie gaat graag in de volgende vergadering in overleg 
met de stedenbouwkundige van Must en opdrachtgever over consequente 
doorvertaling van het stedenbouwkundig plan en programma, straat en 
typologie, ontsluitingstypologie door galerijen, uitwerking parkeeropgave, 
verkeerscirculatie en architectonische  randvoorwaarden 
 
Afspraak; 
Volgende bespreking over twee weken over de hiervoor genoemde aspecten. 

 Advies Collegiaal overleg 

 Bevindingen  
03-07-2018 
 

Tweede planbeoordeling 
Mede aanwezig mw Van den Elsen, namens opdrachtgever. 
 
Bespreking 
Ondanks afwezigheid van de ontwerper, is besloten om in vervolg op de 
bespreking van de voorgaande vergadering toch nu in bespreking de volgende 
stap te zetten. 
In de vorige vergadering sprak de commissie instemming uit met de basis van 
het plan en de daarin verankerde stedenbouwkundige uitgangspunten 
De commissie vraagt echter grote aandacht voor verdere doorwerking van het 
stedenbouwkundig plan ten aanzien van typologie, ontsluiting, karakter 
openbare ruimte en binnenhoven, straatprofielen; daarin is de beoogde 
kwaliteit in het voorliggende plan niet voldoende geborgd. 
 
Commissie is positief over het weghalen van de garages en oriëntatie van de 
nieuwbouw op het wijkpark. Dat komt ook tot uiting in het situeren van de 
entrees in de op het park gerichte koppen. Twijfel is er over de  plekken van de 
bergingen aan de kopse kanten, over de volledige hoogte van het gebouw, met 
als enige motief de aanwezigheid van de te handhaven pluimiepen. 
Met het oog op de doelgroep en het beleid ouderen langer thuis te laten wonen 
is de gekozen woningtypologie een gegeven, zo laat de opdrachtgever weten. 
Galerijen en balkons zullen echter opgenomen worden in de architectuur. De 
commissie daagt de opdrachtgever uit van zo`n gegeven dan ook een 
ontwerpkwaliteit te maken; hoe kunnen die galerijen in de oriëntatie en 
overgangen betekenis krijgen die hun utilitaire karakter ontstijgt? 
 
Een belangrijke en meer uitgesproken ontwerpkeuze die nog gemaakt moet 
worden, is wonen aan de straat of aan de hoven, daarin is het plan nu niet 
helder uitgewerkt. 
Over de straatprofielen merkt de commissie op dat het parkeren nog te 
dominant aanwezig is. De commissie pleit voor een radicale keuze voor de 
kwaliteit van de straten en wijst op de ruimte mogelijkheden om in de 
parkeerbalans d.m.v. o.a. deelautoconcepten veel meer ruimte te vinden. 
 
Advies: 
De commissie adviseert in hoofdopzet positief over de beoogde 
stedenbouwkundige opzet. 
De commissie adviseert de opdrachtgever in nauw overleg met de 
stedenbouwkundige verdere integrale doorwerking consequenties architectuur 
en typologie, hoe de openbare ruimte zich verbindt met de bebouwing en 
straatprofielen en te zorgen voor doorsnedes en straatprofielen, als middel om 



de gekozen typologie van gebouw en buitenruimtes/straten beter op elkaar te 
betrekken.  
Nadrukkelijk wordt de opdrachtgever gevraagd om in samenspraak met de 
gemeentelijk stedenbouwer de ARK consequent en vroegtijdig te raadplegen 
voorafgaand aan de uit te schrijven tender en de daaraan te verbinden 
voorwaarden. 

 Advies Collegiaal overleg 

 Bevindingen  
18 -06-2019 
 

Aanwezig de heren Veldhuis, stedenbouwkundige bureau Must, Rots, 
gemeentelijk stedenbouwkundige, hr. Hooft, namens opdrachtgever. 
 
Presentatie 
Naar aanleiding van een raadsmotie van november 2018 om te onderzoeken of 
meer woningen mogelijk zijn door toevoeging van extra bouwlagen, 
presenteert de stedenbouwkundig Veldhuis van bureau Must een, in nauwe 
samenwerking met de gemeentelijk stedenbouwkundige een aangepast 
stedenbouwkundig plan, bijbehorende spelregelkaart en een 
beeldkwaliteitplan. 
Een belangrijk ruimtelijk en beeldbepalend principe van de huidige situatie  - 
symmetrische opzet  van de wijk met bewust asymmetrische interventies – is 
overgenomen in het nieuwe stedenbouwkundig plan. 
Dat omvat vier bouwkavels met drie van noord naar zuid lopende 
tussenstraten. De middelste tussenstraat onderscheidt zich van de twee 
andere als beoogde `hoofdroute` die het Marsmanplein verbindt met het 
Schoterbos en fungeert in het nieuwe SP daarom als spiegel voor de 
structuuropzet van de ter weerszijden van deze as te realiseren bouwblokken. 
De twee buitenste blokken zijn U-vormig en worden gesitueerd direct aan de 
Jan Prinslaan. De binnenste twee blokken worden terugliggend en iets verder 
naar achter doorlopend gesitueerd en bestaan uit strokenbouw. Met deze 
gebouwencompositie is de nieuwe structuuropzet gelijk aan de bestaande. 
Niet alleen blijft de huidige waardevolle groenstructuur daardoor 
gehandhaafd; door te kiezen voor eenrichtingsverkeer en sloop zonder 
terugbouw van 24 garageboxen, wordt de groenstructuur versterkt (het beter 
tot haar recht komen van vier clustertjes pluimiepen en aanbrengen aan de 
zuidzijde van een groen buffer, die deels een ruiger en een ecologisch karakter 
krijgt met ruimte voor waterberging). 
 
Net als nu is er in de nieuwe opzet sprake van verschil in hoogte met een extra 
laag tussen de buitenste (minimaal 4/maximaal 5 lagen) en de twee binnenste 
bouwblokken ( minimaal 3/maximaal 4 lagen). 
De definitief te kiezenbouwhoogte van het als eerste te realiseren, meest 
westelijke gelegen blok, is bepalend voor de andere blokken. Vervolgens geeft 
de architect aan de hand van de spelregelkaart 7 topeisen met bijbehorende 
verklarende regels, gedetailleerd uitleg over oriëntatie van de blokken, 
programma, typologie, buitenruimtes (balkons/terrassen) privé/openbaar en 
architectuurtaal, materiaalgebruik en detaillering van de blokken.  
 
Reactie commissie 
De commissie complimenteert de opdrachtgever en de beide 
stedenbouwkundigen met de gekozen variant die uitgewerkt is tot dit 
overtuigende resultaat. De druk van het parkeren in de straten tussen de 
blokken blijft groot. Daarom vraagt de commissie te onderzoeken of het 
mogelijk is om toch nog een aantal parkeerplaatsen uit het gebied te 
verplaatsen naar de rand (Jan Prinslaan) en er op toe te zien dat er bomen van 
de eerste orde in de tussenstraten in de plantvakken komen. In de formulering 
van de topeisen en hun uitwerking wordt de suggestie meegegeven nog een 
keer te beoordelen tot welk niveau de uitwerking in detail in verklarende regels 
nodig is. 
Ten slotte wordt gevraagd de term `klassiek` bij `klassieke gevelopbouw` 
expliciet te laden met de verwijzing naar `wederopbouwklassiek`, zodat er 
geen misverstand kan zijn over de architectuurkenmerken van 
wederopbouwarchitectuur, die zich kenmerkt door een horizontaal karakter, 
repeterende elementen en verbijzondering van entrees, een dakrand die het 
blok omloopt in plaats van alleen een straatwand maakt. 
 



Advies 
De commissie adviseert positief over het stedenbouwkundig plan en verdere 
uitwerking van het beeldkwaliteitplan als beoogd toetsingskader voor 
planbeoordeling. 

 Advies Collegiaal overleg 

 Bevindingen  
07-06-2021 

Aanwezig zijn de architecten, landschapsarchitect, opdrachtgever, 
gemeentelijk stedenbouwkundige en procesmanager van de gemeente.  
De vraag die voorligt aan de ARK is drieledig: het beoordelen van het VO 
bouwplan, het VO inrichtingsplan binnengebieden (tuinen) en het VO 
inrichting openbare ruimte.  
 
Het bouwplan betreft de sloop/nieuwbouw van vier bouwblokken met 
portiekwoningen. De blokken 1 en 2 liggen nu voor. Blok 1 bestaat uit vier 
bouwlagen, de blokken 2a en 2b uit vijf lagen. De oorspronkelijke structuur van 
strokenbouw blijft behouden maar blok 1 krijgt nu een U-vormige plattegrond. 
De metselwerk gevel heeft een donker beige tint. Aan de binnenkant van het 
blok is een galerij voorzien in een witte kleur baksteen. De entree wordt 
geaccentueerd door hoge uitsneden in de gevel die ’s nachts veel licht 
doorlaten. De balkons zijn deels als spijlenhekwerk uitgevoerd, alleen daar 
waar nodig als geluidsscherm worden deze voorzien van glas. Op de begane 
grond is de borstwering uitgevoerd in metselwerk. Blok 2 bestaat uit twee 
langwerpige blokken die qua vormgeving familie zijn van het U-vormige blok. 
Alle daken zijn voorzien van zonnepanelen.  
 
Uitgangspunt voor het inrichtingsplan van de binnengebieden is een 
combinatie tussen de klassieke en nieuwe tuinstad. Voor de binnentuinen zijn 
de ontwerpen van Mien Ruys inspiratiebron geweest. De bestaande 
monumentale bomen blijven behouden. Verder is er een variatie aan kleine 
bomen en hagen voor de biodiversiteit. Het hemelwater wordt door middel van 
een V-profiel opgevangen in een wadi. De tuinen zijn op twee plaatsen 
toegankelijk en zichtbaar en beleefbaar vanuit het openbaar gebied.  
 
Naast de inrichting van de binnengebieden wordt ook de omliggende openbare 
ruimte aangepakt, waaronder ook de overkant van de Jan Prinslaan. In het VO 
is de bestaande symmetrie van het plangebied geborgd. Er is gekozen voor 
gedeeltelijk schuin parkeren in plaats van haaks parkeren. Daardoor kan het 
trottoir verbreed worden. De gekapte bomen worden gecompenseerd.  
 
Commissie 
De commissie spreekt haar waardering uit voor een buitengewoon sympathiek 
plan dat qua programma goed aansluit bij de opgaven van de huidige tijd en 
de aandacht voor de klimaatadaptatie, energietransitie, biodiversiteit. 
De commissie constateert dat de gemetselde balkons op de begane grond een 
harde eis zijn uit het beeldkwaliteitplan. Zij kan de ruimtelijke kwaliteit niet 
goed beoordelen op basis van de aangeleverde visualisaties. 
Aan de binnenkant oogt de architectuur nog hard in zijn soberheid en 
kleurstelling. Daardoor vormen de galerijen een te groot contrast met de tuin. 
Op dit onderdeel behoeft het plan nog een ontwerpslag.  
Tenslotte vraagt de commissie aandacht in de verdere uitwerking voor de 
integratie in het ontwerp van eventuele hemelwaterafvoeren en dakopbouwen 
ten behoeve van installaties .  
 
Concluderend is de commissie op hoofdlijnen akkoord met de opzet van het 
plan. Ze ziet een uitwerking met in achtneming van bovenstaande 
opmerkingen met belangstelling tegemoet.  

 Advies   Akkoord op hoofdlijnen 

 Bevindingen   
05-07-2021 

Aanwezig zijn de architect, opdrachtgever en aannemer.  
 
Sinds de vorige planbehandeling is het ontwerp op de volgende punten 
aangepast: 

- De metselwerk gevels hebben een gele kleur gekregen; 
- De plint van de binnentuin is omhooggetrokken en uitgevoerd in 

tegelverband; 



- Het geluidsscherm aan de straatzijde is overal 1,80 m hoog. Er 
wordt nog gekeken of deze 30 cm lager kan.   

- De dakrand is meer dan 60 cm hoog en steekt 50 cm uit. Daardoor 
zijn de zonnepanelen niet zichtbaar vanaf straatniveau.  

 
De commissie heeft de volgende opmerkingen: 

- Zij adviseert om nog een keer onderzoek te doen naar de 
mogelijkheden om de gevels aan de binnentuin een zachter 
karakter te geven. Als suggesties ten overvloede geeft zij mee om 
de binnengevels of alleen in het vlak tussen ramen en deuren een 
ander, bijvoorbeeld houtgelijkend, materiaal aan te brengen.  

- Daarnaast vraagt zij om het bovenste deel van de gevels aan de 
binnentuin dezelfde dikte te geven als de metselwerk penanten.  

- Tenslotte is de diepte van de neggen nog niet duidelijk.  
 

Concluderend kan de commissie akkoord gaan op hoofdlijnen. Het 
definitieve plan met de definitieve principedetails kunnen aan de 
gemandateerd architect van de commissie worden voorgelegd.  

 Advies Akkoord op hoofdlijnen 
 

6 Vooroverleg (intern) Aantal voorgaande behandelingen: 2 
 Bouwadres Zwemmerslaan, toekomstwijk  
 Soort bouwwerk 140 dure en middeldure 

nieuwbouwwoningen  
 

 Omschrijving Concept SPvE  
 Aanvrager 

Architect 
Gemeente Haarlem 
 

 Welstandsnota  
 Code gemeente 

Bestemmingsplan 
 

 Advies   
30-1-2018 

Mede aanwezig, de heren Van den Tillaart, stedenbouwkundige en Schaap, 
landschapsarchitect, hr  De Waart, stedenbouwkundige. 
Eerste beoordeling. 
Presentatie 
De stedenbouwkundige presenteert een eerste aanzet van (nog verder uit te 
werken) stedenbouw-kundige randvoorwaarden voor de locatie 
Zwemmerslaan. De locatie, ten noorden van het wijkje Park Oosterspaarn,  is 
beschikbaar gekomen na de sloop van een school en wordt eerst tijdelijk in 
gebruik gegeven voor Tiny-huisjes. Het plan is om daarna de kavel te 
bestemming voor circa 100 woningen en 25 zelfbouwwoningen. Uitgangspunt 
is compacte bebouwing in het groen. Van invloed op het rooilijnverloop is de 
aanwezigheid van de Amsterdamse hoofdtransportwaterleiding door het 
gebied Vanuit de raad zijn de thema`s innovatie/zelfbouw/duurzaamheid 
meegegeven. Een harde voorwaarde vanuit de raad is dat parkeren 
ondergronds moet plaatsvinden. Bedoeling is de locatie te tenderen op basis 
van een optiecontract en een periode van ongeveer een jaar waarin de 
ontwikkelaar gezamenlijk met de gemeente tot een uitwerking komt.  
Reactie commissie: 
De commissie  complimenteert de stedenbouwkundige met de heldere 
onderliggende analyse. Om de dynamiek van de tender goed te richten is het 
belangrijkste; zorg voor heldere scherpe randvoorwaarden om te voorkomen 
dat het project vloeibaar gaat worden; maak voor helder wat moet en wat niet 
mag en maak dat ook expliciet in het tekenwerk. 
In de voorgelegde plannen heeft de commissie vragen over de positionering 
van het bovenste blok. Dat zou meer de aansluiting met het wijkje Park 
Oosterspaarn moeten bedienen. Verder pleit de commissie voor een collectief 
landschap waarin gewoond wordt en de consequenties daarvan scherp te 
benoemen en vast te leggen: ondermeer geen private buitenruimtes in het plan 
op te nemen en voor het zelfbouwproject kiezen voor een vorm van collectief 
opdrachtgeverschap waarin niet de individuele expressie naar buiten het 
belangrijkste motief is; dat is immer strijdig met het concept van collectief 
wonen in het landschap. 
 



 Advies   
05-06-2018 

Mede aanwezig hr. Van den Tillaart, stedenbouwkundig en mw. Dieben, 
procesmanager. 
Tweede planbespreking. Eerder besproken op 30-01-2018. 
Bespreking 
Nu de gemeente het voornemen heeft te gaan tenderen op basis van 
optiecontracten, waarbij niet het ontwerp maar een in te dienen visie de 
doorslag geeft, verzoekt de stedenbouwkundige de commissie suggesties aan 
te dragen hoe je daarbij het meest optimale resultaat kunt binnenhalen en 
wanneer en waar in het proces de ARK een rol moet krijgen.   
 
Reactie commissie 
De commissie waardeert de inzet, maar acht de procedure vrij zwaar 
opgetuigd. Om helder te krijgen waar je de procedure op wil inrichten, 
adviseert de commissie eerst scherp te krijgen wáárop de tender met name wil 
koersen: duurzaamheid? Particulieropdrachtgeverschap/zeggenschap? 
Ruimtelijk concept?  grondopbrengst?. 
Vervolgens, bij het opstellen van de randvoorwaarden, eerst denken vanuit de 
inschrijvers, om alert te zijn op valkuilen, slimmigheden en handigheidjes, die 
je later in het proces kunnen opbreken. 
Stel scherpe kaders op, en zoals al bij de vorige planbespreking aangegeven, 
maak helder en eenduidig, wat moet, wat niet mag en maak dat ook expliciet 
in het tekenwerk. 
Zorg vooral dat je de meetbaarheid  goed vastlegt plus de wijze van weging in 
de procedure, omdat ruimtelijke uitgangspunten op zichzelf niet meetbaar zijn. 
Breng hiërarchie aan in de thema`s die je van belang vindt,  bv. identiteit, 
verkaveling (privé/openbaar),  programma, duurzaamheid, 
opdrachtgeverschap, grondexploitatie, tijdpad, enz. alsmede in de 
wegingsfactoren. 
Zoek bij zelfbouw naar een balans tussen mate van ontwerpvrijheid en 
toetsingscriteria. (kavelpaspoort)  
Leg gedetailleerd vast wat moet worden aangeleverd. 
Een rol voor de ARK zou kunnen zijn, vlak voorafgaand aan de bestuurlijk te 
accorderen gunning op basis van de ingediende visie(s) en/of te selecteren 
partijen en een nader te bepalen aantal toetsingsmomenten  tijdens het proces 
van planuitwerking op weg naar de aanvraag omgevingsvergunning. 
 

 Bevindingen   
05-07-2021 

Aanwezig zijn de stedenbouwkundige en procesmanager van de gemeente.  
 
Aanleiding is het concept SPvE voor de Toekomstwijk Zwemmerslaan. De 
locatie is gelegen aan de Groene Zoom en vormt de overgang tussen 
landelijk en stedelijk gebied (Schalkwijk). In het plan zijn 140 woningen 
voorzien, waarvan een deel sociale woningbouw. De stedenbouwkundige 
opzet bestaat uit drie compacte bouwvlakken in west-oostelijke richting 
met collectieve buitenruimte daartussen. Er is beperkt ruimte voor privé 
buitenruimte bij de woningen. Aan de noordkant van het terrein is een 
ondergrondse parkeergarage bedacht. De woningen aan zuidkant kunnen 
parkeren op eigen terrein. De voorziene architectuur is rustig en 
terughoudend met natuurlijke materialen. Het regenwater wordt ter plekke 
opgevangen in een wadi. 
 
Commissie 
De commissie complimenteert de gemeente voor de volledigheid van het 
SPvE. Er is grondig vooronderzoek gedaan en de ambities zijn veelbelovend. 
Over een tweetal punten heeft zij nog zorgen: 

- De bebouwingsdichtheid lijkt niet overeen te komen met de 
referentiebeelden, met name aan de noordkant van het terrein. De 
commissie vraagt zich af of het aantal woningen vast ligt. 

- De verhouding tussen bouwblokken en de groene ruimte oogt krap 
in vergelijking tot de referentiebeelden. De commissie adviseert 
om meer ruimte te creëren tussen de zuidelijke bouwblokken.  

 
Concluderend lijkt de spelregelkaart nog af te wijken van de getoonde 
referentiebeelden, voor wat betreft de dichtheid en de collectieve groene 
ruimte. De commissie ziet de volgende keer graag meer passende 



referentiebeelden, onder andere van de overgang tussen het groen en de 
gevels en wat betreft de gewenste architectuur. Als suggestie ten 
overvloede geeft de commissie mee om te onderzoeken of de waterleiding 
ten noorden van het terrein verlegd kan worden zodat het noordelijke 
bouwblok verschoven kan worden om meer tussenruimte tussen de blokken 
te creëren. 

 Advies Collegiaal overleg 
 

7 Vooroverleg  Aantal voorgaande behandelingen: 1  
 Bouwadres Vilniusstraat 2 
 Soort bouwwerk Uitbreiding en nieuwbouw IBKC   
 Omschrijving Uitbreiding schoolgebouw en bouw van een gymzaal 
 Aanvrager Gemeente Haarlem/Wijzer 
 Architect 

Bezoekers 
 

 Welstandsnota Gebiedsdeel Strokenbouw 
 Code gemeente  
 Bestemmingsplan Past niet in BP/buitenplanse ontheffing 
grote 
com. 

Bevindingen 
01-02-2021 

De architect en de procesmanager en stedenbouwkundige van de gemeente 
zijn aanwezig bij de planbehandeling.   
 
Het plan betreft de uitbreiding van een IBKC-school in twee fasen. De eerste 
fase is het bouwen van een nieuwe gymzaal. De tweede fase is de uitbreiding 
van de school. Doel van de planbehandeling is het afstemmen van de 
stedenbouwkundige randvoorwaarden en het presenteren van de eerste 
modellen. Op korte termijn zal een meer gedetailleerde versie van het plan 
terugkomen in de commissie.  
 
De stedenbouwkundige geeft een toelichting op de randvoorwaarden en 
kansen. De school is gevestigd in Schalkwijk op de hoek Engelandlaan – 
Vilniusstraat. De locatie betreft de entree naar de wijk vanaf de Europaweg. 
Deze wordt gemarkeerd door bomen en niet door gebouwen. De school is 
alzijdig en maakt onderdeel uit van een groenzone. De Vilniusstraat vormt de 
scheidslijn tussen buurt en park. Op het schoolplein staat een prominente 
boom. Er zijn kansen voor het verbeteren van de relatie tussen het park en het 
water en het verfraaien van de randen van het schoolterrein. 
 
De architect presenteert de eerste modellen voor de gymzaal en uitbreiding 
van de school. De nieuwe, alzijdige gymzaal komt op de plek van het huidige, 
verwaarloosde schoolplein. Vanaf de straat gezien verdwijnt de nieuwe 
gymzaal met name in de zomer achter de kruin van de bomen. Met het 
afbreken van de oude gymzaal wordt de relatie tussen  het park en het water 
verbeterd. De boom vormt nog steeds het middelpunt van het schoolterrein. 
De uitbreiding van de school komt deels op de plek van de oude gymzaal en 
grenst aan het water. Met het afbreken van de twee noodlokalen ontstaan er 
drie schoolpleinen. Plein 1 is geborgen en grotendeels omsloten. Plein 2 grenst 
aan het water en goed zichtbaar. Plein 3 is meer afgeschermd en beschikbaar 
voor de school (schooltuinen bijvoorbeeld).  
 
De commissie complimenteert de aanvrager met de ruimtelijk analyse en de 
grote mate van vanzelfsprekendheid van het plan. Zij vraagt aandacht voor de 
omvang en materiaalkeuze van de pleintjes en de veiligheid van de leerlingen 
langs het water. Voorkom dat daar alsnog een detonerend hekwerk geplaatst 
moet worden. Tot slot vraagt de commissie nog aandacht voor het nieuwe 
volume van de uitbreiding in verhouding tot de originele school. Dit oogt groot 
en lijkt teveel te gaan domineren. 

 Advies Collegiaal overleg 

 Bevindingen   
05-07-2021 

De architect en stedenbouwkundige en procesmanager van de gemeente 
zijn aanwezig bij de planbehandeling.  
 
De architect presenteert het Definitief Ontwerp voor de nieuwe gymzaal 
(fase 1). Het gebouw vormt een alzijdig object met een rechthoekige 
plattegrond. De schuine lijnen in de metselwerkgevels verwijzen naar het 
lessenaarsdak van het Buurt- en kindcentrum. Deze lijnen lopen ook de 



hoek om en worden doorgezet aan de binnenkant. De zuidoostelijke hoek 
wordt opgetild door een glazen pui voor de entree, van waaruit er vrij zicht 
is op het schoolplein. In de westgevel zitten drie vleersmuiskasten. Het dak 
ligt vol met zonnepanelen en de luchtbehandelingsinstallaties zijn niet 
zichtbaar vanaf straatniveau. 
 
Commissie 
De commissie heeft waardering voor het bijzondere, hoogwaardig 
vormgegeven gemetselde gebouw. Door het open maken van de hoeken en 
de hoge mate van transparantie zal het gebouw ook licht uitstralen in de 
winter. Zij ziet de detaillering met belangstelling tegemoet en pleit ervoor 
dat het hoge ambitieniveau overeind blijft. De volgende keer ziet de 
commissie ook graag de gymzaal in relatie tot Buurt- en kindcentrum en het 
schoolplein.  
 

 Advies Akkoord op hoofdlijnen 
 

Update Zuid- West van Hugo Rots  
West 8 is aangesteld voor het maken van een Masterplan voor het hele gebied, met de intentie om hen ook de supervisie te geven 
voor de uitwerking van de deelgebieden.  
 
Daarnaast is Rob van Kalmthout ingehuurd voor de privaatrechtelijke omgang met alle eigenaren. Belangrijke partij is 
Ontwikkelcombinatie Spoorzone West (HBB Groep en Hoorne Vastgoed).  
 
Het Masterplein, inclusief Beeldkwaliteitsplan, moet eind 2021 gereed zijn. De ARK zal tussentijds verschillende keren gevraagd 
worden om input te leveren, onder andere op de toetsingscriteria, programma van eisen en het concept masterplan.   
 
De commissie verzoekt om goede afspraken te maken over de verhoudingen tussen de ARK, stadsarchitect en supervisor.  

 
8 Vooroverleg Aantal voorgaande behandelingen: 0 
 Omschrijving Plintenstrategie  
 Bevindingen   

05-07-2021 
Aanwezig zijn de stedenbouwkundige en planologen van de gemeente. 
Insteek is een open gesprek over de invulling van levendige plinten in de 
ontwikkelzones. De planoloog van de gemeente geeft een presentatie van 
verschillende soorten plinten, de uitdagingen en een aantal geslaagde en 
minder geslaagde voorbeelden.  
 
Commissie 
De commissie dankt voor de overzichtelijke presentatie en stelt voor om 
deze uit te breiden met de volgende punten: 

- Onderscheid tussen dag en nacht, soorten winkelen en stedelijke- 
en buurtfuncties, met name in relatie tot de capaciteit van de 
binnenstad.  

- Samenhang met het bestaande reclamebeleid en nota 
hoogbouwprincipes (p. 37) 

- Beleefbaarheid van plinten in relatie tot de openbare ruimte 
- Aandacht voor de locatie van parkeren en fietsenbergingen 

 
Zij merkt op dat een levendige plint in sommige gevallen moeilijk te 
bereiken is maar dat leegstand voorkomen moet worden. Bijvoorbeeld door 
vanuit mobiliteit te bekijken waar voorzieningen goed passen.  
 
Afgesproken wordt om het gespreksverslag en presentatie onder de 
aandacht te brengen bij het gemeentebestuur. 
 

 Advies Collegiaal overleg 
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Verslag grote commissie  
 

1 Omgevingsvergunning Aantal voorgaande behandelingen: 1 
 Bouwadres Brinkmann passage 
 Soort bouwwerk Verbouw woningbouw  
 Omschrijving Optoppen van Brinkmann-complex voor realisatie 5 woningen 
 Aanvrager Ludwig Vastgoed BV  
 Architect Heiko Hulsker  
 Welstandsnota Historische kernen - Gebiedsvisie Brinkmann 
 Code gemeente 

Bestemmingsplan 
2020-07001 
Strijdig met BP, uitgebreide procedure, OMB wil in overleg met ARK over 
medewerking met afwijken van BP 

 Bevindingen  
15-03-2021 

De architecten, technisch projectmanager en de stedenbouwkundige van de 
gemeente zijn aanwezig bij de planbehandeling. De aanvraag betreft het 
optoppen van het Brinkmanncomplex met een zesde bouwlaag bestemd voor 
vijf appartementen. Het plangebied is gelegen tussen de Grote Markt, 
Schoutensteeg, de Barteljorisstraat en de Smedestraat.  
 
Een deel van het bouwplan (het Brinkmannbouwblok) is reeds vergund en in 
uitvoering. Het Brinkmancomplex heeft nu een plat dak. De ambitie van de 
aanvrager is om iets toe te voegen aan het daklandschap met meer variatie en 
kleine korrelgrootte. In het voorgestelde ontwerp staan alle gevels onder een 
hoek, afgezien van een aantal hogedakopbouwen met rechte gevels. De 
maximale hoogte varieert van 5,6m, 5,1 m en 4,2 m tot 3,2 meter. De architect 
toont de zichtlijnen vanuit het hofje van Oorschot, Koningstraat, Grote 
Houtstraat, Lepelstraat en Riviervismarkt.  
 
N.B. De gemeente heeft aandacht voor het historisch daklandschap benoemd 
als randvoorwaarde voor beeldkwaliteit in de Gebiedsvisie Brinkmann (2009).  
 
De commissie waardeert het onderzoek en complimenteert de aanvrager met 
de wijze waarop het plan met de voorgestelde optopping in beeld is gebracht. 
De kap en de gekozen vormentaal zijn voorstelbaar maar de voorgestelde kleur 
en materialisering behoeft meer differentiatie en nuance. 
 
De commissie is van mening dat de kap een toevoeging kan zijn voor de stad en 
begrijpt dat de hoogte nodig is om een ook van de straat af zichtbaar 
daklandschap met schuine daken waar te maken. Echter, de verticale 
dakopbouwen zijn op dit moment als rechtstandige gevels nog te hoog en 
prominent aanwezig en vragen om een ontwerpslag. De aanvraag wordt 
daarom voorlopig aangehouden. Tot slot vraagt de commissie extra aandacht 
voor het wegwerken van installaties. Deze mogen niet ten koste gaan van het 
daklandschap. 

 Advies Aanhouden 

 Bevindingen 
07-06-2021 

De architecten en technisch projectmanager zijn aanwezig bij de 
planbehandeling. Het ontwerp is aangepast conform de opmerkingen van 
de commissie van d.d. 15-3-2021: 
- De maximale hoogte van de dakkapellen is teruggebracht tot 3,8 m 

(minimale hoogte inpandig 2,7 m) waardoor deze minder zichtbaar is 
vanaf het maaiveld. 

- Er is meer variatie aangebracht in de kleurtinten van het zink en 
detaillering (felssysteem en roefensysteem).  

- De installaties van zowel de commerciële ruimtes in de plint als de 
appartementen daarboven zijn weggewerkt in het nieuwe 
daklandschap. 

  
Commissie 
De commissie is onder de indruk van de presentatie. Alle vragen van de 
vorige keer zijn beantwoord en gevisualiseerd. De vormgeving van het 
geheel geeft nu een rustig en eenduidig beeld. Ook is er een goede 
oplossing voor de installaties.  
Wat betreft de detaillering kan de commissie zich voldoende vinden in de 
opzet ervan.  



Concluderend is er voldoende tegemoet gekomen aan de opmerkingen van 
de vorige keer waardoor de commissie de gemeente adviseert akkoord te 
gaan met de aanvraag. 
 
Als suggestie ten overvloede geeft de commissie nog mee om de kozijnen 
uit te voeren in aluminium vanwege de slanke detaillering en minder 
onderhoud. Ook vraagt ze aandacht voor het wegwerken van 
ontluchtingspijpjes in de dakkappelen en de geluidsbelasting van de 
installaties op de gevels. Ze gaat er bij de beoordeling vanuit dat 
aangegeven omkadering ervan door eventuele eisen niet zal worden 
verhoogd. 
 

 Advies Akkoord  
 
 

2 Omgevingsvergunning Aantal voorgaande behandelingen: 1 
 Bouwadres Zaanenlaan 102 t/m 112 en 120 
 Soort bouwwerk Orde-2 ensemble   
 Omschrijving Zonnepanelen op beeldbepalend ensemble in beschermd stadsgezicht  
 Aanvrager J.A. Borkhuis  
 Architect  
 Welstandsnota Nota Dak 
 Code gemeente 

Bestemmingsplan 
2021-03549 
Sinnevelt en Planetenwijk 

 Bevindingen  
15-03-2021 

Twee adviseurs van de vakgroep erfgoed van de gemeente zijn aanwezig bij 
het overleg. Naar aanleiding van een aanvraag betreft het plaatsen van 
zonnepanelen op zes Orde-2 woningen in het beschermde stadsgezicht 
(Haarlem Noord) wordt een mogelijke aanpassing van de Nota Ruimtelijke 
Kwaliteit voorgelegd. Aanleiding is de Regionale Energie Strategie (RES) en het 
Actieplan Schone Energie (1.6 beschermd stadsgezicht). Het beschermd 
stadsgezicht van Haarlem heeft een relatief groot oppervlak en is daarom 
potentieel zoekgebied. 
 
Volgens de huidige beleidslijn zijn zonnepanelen alleen toegestaan wanneer 
deze niet zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte of, in geval van nieuwbouw, 
goed geïntegreerd zijn in het ontwerp. Binnen het beschermd stadsgezicht 
komen twee type gebieden in aanmerking voor plaatsing van zonnepanelen in 
het zicht: de naoorlogse stadsvernieuwingsprojecten en de wooncomplexen in 
Haarlem Noord uit het Interbellum. Monumenten blijven in principe buiten 
beschouwing tenzij maatwerk een goede oplossing mogelijk maakt. Er wordt 
overigens geconstateerd dat  er al zonnepanelen op daken in andere delen van 
het beschermd stadsgezicht aanwezig zijn. Reden hiervoor is dat deze panelen 
er al lagen voor de aanwijzing als beschermd stadsgezicht of Orde 2/ 
monument, of dat zij zijn geplaatst zonder vergunning.  
 
De commissie heeft een positieve grondhouding ten opzichte van het 
ontwikkelen van beleid voor het plaatsen van zonnepanelen binnen het 
beschermd stadsgezicht maar geeft aan dat maatwerk het uitgangspunt blijft. 
Zonnepanelen hebben een grote impact op het uiterlijk en de cultuurhistorische 
waarde van woningen en andere bebouwing in beschermd stadsgezicht. 
Daarom is het nodig om per straat of ensemble criteria te ontwikkelen, die 
rekening houden met aspecten als zichtbaarheid, impact op de 
cultuurhistorische waarden en de terugverdientijd. Er kunnen richtlijnen 
ontwikkeld worden, zoals plaatsing minimaal 50 cm. uit de nok/goot, 
toepassing van gelijke typen zonnepanelen (bijv. all black) en alleen in 
aaneengesloten vlakken. De commissie wijst er op dat in de Nota Ruimtelijke 
Kwaliteit al criteria voor de plaatsing van zonnepanelen zijn opgenomen, en 
adviseert bovendien om ook naar de criteria van andere gemeenten te kijken 
(Rheden, Leiden, Amsterdam etc.). Voor wat betreft het ontwikkelen van 
beleid vraagt de commissie ook in te zetten op een integrale aanpak bij 
verduurzaming van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing, waarbij ook 
isolatie en andere maatregelen van belang kunnen zijn. Daarnaast bieden 
collectieve oplossingen mogelijk kansen om eigenaren van panden in 



beschermd stadsgezicht de mogelijkheid te bieden bij te dragen aan het 
bestrijden van de klimaatverandering (bijv. door de postcoderoos).  

 Advies Collegiaal overleg 

 Bevindingen 
07-06-2021 

De aanvrager en adviseurs erfgoed van de gemeente zijn aanwezig voor een 
toelichting op het ontwerp.  
 
Het betreft de aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 
zonnepanelen op het voordakvlak van een ensemble Orde 2 woningen 
(huisnummer 102 t/m 112 en 120) aan de Zaanenlaan, die in beschermd 
stadsgezicht gelegen is. Het legplan bestaat uit twee doorlopende zones 
boven en onder de dakkapellen. Per woning gaat het om twee keer drie 
aangesloten liggende panelen. Niet alle woningeneigenaren in het 
ensemble doen mee.. De panelen zijn uitgevoerd in effen all-black, 
aansluitend bij de kleur van het dak. Het voorgestelde legplan gaat er vanuit 
dat alle toekomstige panelen binnen het ensemble steeds op vergelijkbare 
wijze geplaatst worden. Daarvoor wordt nog een afwegingskader gemaakt 
waarop de commissie kan toetsen.  
 
Bevindingen 
De vraag die voorligt aan de commissie betreft niet alleen dit ensemble, 
maar betreft ook een principe uitspraak over de vraag of zonnepanelen op 
het voordakvlak van Orde 2 panden binnen beschermd stadsgezicht, 
zichtbaar vanaf de openbare weg, mogelijk zijn. De commissie adviseert 
nadrukkelijk dat het plaatsen van zonnepanelen binnen het beschermde 
stadsgezicht te allen tijde maatwerk moet  blijven en per gebouw en 
dakvlak apart bekeken dient te worden. Zij stelt voor om de eisen aan 
afmetingen, kleur en type goed vast te leggen in het toekomstige 
afwegingskader. Ook waarschuwt de commissie ervoor dat in de toekomst 
dit type paneel mogelijk niet meer leverbaar is en technische vooruitgang 
heel snel gaat waardoor alsnog verrommeling van het dakvlak kan ontstaan. 
 
Wat betreft het voorliggend plan acht de commissie deze oplossing 
denkbaar mits de onderste panelen centraal in het dakvlak tussen dakkapel 
en goot wordt geplaatst zodat voldoende afstand wordt gehouden van de 
dakgoot. Hiervoor dient eventueel de bestaande dakdoorvoer ten behoeve 
van de installaties te worden omgelegd. De aanvraag wordt daarom  
vooralsnog aangehouden, het aangepaste ontwerp kan aan de 
gemandateerde architect worden voorgelegd.  
 

 Advies Aanhouden 
 

3 Vooroverleg Aantal voorgaande behandelingen: 3 
 Bouwadres Surinameweg 4 (RVB gebouw)  
 Soort bouwwerk Verbouw kantoorgebouw & 

aanbouw 
 

 Omschrijving Informeren Schets Ontwerp   
 Aanvrager Gemeente Haarlem 
 Architect MVSA architecten, Space Encouters en Copijn Landschapsarchitecten 
 Welstandsnota BKP Stad tussen de bomen, Notitie Kwaliteitsborging Schalkwijk-Midden en 

Ontwikkelkader Stad Tussen de Bomen: bestaande uit plotregels, identiteit 
en handboek’’ NRK (Transformatie regie – divers)  

 Code gemeente 
Bestemmingsplan 

 

 Bevindingen 

10-5-2021 

De stedenbouwkundige en procesmanager van het regieteam zijn aanwezig 
voor een toelichting. Aanleiding is het schetsontwerp (SO) voor de renovatie 
van het kantoorgebouw van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) aan de 
Surinameweg. Het RVB heeft de ambitie om de kantoorfunctie voor in ieder 
geval 15 jaar op deze plek te behouden. Het SO is op hoofdlijnen akkoord 
bevonden door het regieteam (RT). Zij vinden dit passend binnen het concept 
van “Stad tussen de Bomen”. Doel van de bespreking is het informeren van de 
commissie en het maken van afspraken over de overdracht tussen het RT en de 
ARK, conform de eerder besproken notitie kwaliteitsborging.  
 



De locatie maakt onderdeel uit van het plan Schalkwijk-Midden en is gelegen 
aan de Europaweg. Het bestaande kantoorgebouw uit 1981 (oorspronkelijk 
ontworpen door architectenbureau Arnold Numan Oyevaar)  is alzijdig en heeft 
een gesloten karakter. Het pand bestaat uit geschakelde achthoekige blokken 
op een U-vormige plattegrond. De gevel is opgebouwd uit betonnen 
elementen, typerend voor de tijd waarin het gebouw is gerealiseerd, met 
terugliggende én uitkragende driehoekige verticale gele erkers.  
 
Voorgestelde plan 
Het bestaande gebouw wordt getransformeerd door de bestaande verticale 
erkers te vervangen door licht uitkragende rechte erkers en een uitbreiding op 
de begane grond aan de zuidkant waardoor een patio ontstaat. De aanbouw 
wordt voorzien van een daktuin. Op de begane grond wordt rondom de patio 
een Community Floor gerealiseerd. De ontsluiting aan de Amerikaweg wordt 
verplaatst naar de Europaweg. Daardoor blijft de autoluwe corridor behouden. 
De bestaande parkeergarage blijft gehandhaafd.  
 
Commissie 
De commissie is van mening dat door het verwijderen van de bestaande erkers 
en het toevoegen van nieuwe rechte erkers het originele karakter en  dynamiek 
van het gebouw te veel verloren gaan. Hierdoor ogen deze vlak en mist het 
geheel plasticiteit. Andere bespreekpunten vanuit de ARK zijn:  

- De commissie mist een onderzoek naar de kwaliteiten van de bestaande gevels 
dat als basis kan dienen voor toekomstige ingrepen die het karakter van het 
gebouw respecteren. De commissie vindt een nieuwe toevoeging van erkers 
denkbaar mits deze de originele architectuur voldoende complementeren. 

-  
- De relatie van de Community Floor met zijn omgeving is nog te weinig 

gedefinieerd (waaronder de beplanting). De commissie kan zich voorstellen dat 
deze verbijzondering in het programma aanleiding is voor een verbijzondering 
in de architectuur, bijvoorbeeld door de oorspronkelijke gevelopbouw te 
handhaven. Graag ziet de commissie hierover ook een duidelijke doorsnede. 

-  
- De invloed van de verplaatsing van de ontsluiting op de bereikbaarheid van de 

parkeergarage ten opzichte van de nieuw ontwikkelen wijk is de commissie nog 
niet duidelijk ; 
 
Afgesproken wordt om de architect uit te nodigen voor een nadere toelichting 
en gezamenlijk te kijken waar architectonische kwaliteit kan worden behouden 
of versterkt. Vooruitlopend vraagt de commissie alvast om een analyse van de 
gevel voor te bereiden die als basis kan dienen voor toekomstige 
ontwerpstudies.  

 Advies  

 Bevindingen 
17-5-2021 

Aanwezig zijn de architect, opdrachtgever, projectmanager, 
engineeringsmanager, supervisor en procesmanager van de gemeente. 
 
De architect toont een analyse van het bestaande gebouw en zijn omgeving, 
de ambities en het concept, het ontwerp van het landschap, het interieur en de 
architectuur, voorstel voor kleur- en materiaalgebruik en enkele 
detailfragmenten. De aandacht gaat uit naar de erkers in deze 
planbehandeling. 
 
De architect geeft aan dat de opdrachtgever meer ruimte vraagt dan in het 
huidige gebouw past. Er is gekozen voor het maken van erkers om te 
voorkomen dat extra volume toegevoegd moest worden. Het regieteam staat 
achter deze oplossing. De erkers volgen de verticale structuur van het gebouw 
en brengen tevens meer licht naar binnen. Qua vormgeving is gekozen voor 
aluminium vliesgevelprofielen in kleur champagne. De aluminium kozijnen 
krijgen een anodiseerlaag (ALUGOLD). 
 
Op de schuine hoeken van het complex worden geen erkers toegevoegd. De 
erkers aan de buitenkant hebben geen middenstijl, de erkers aan de patio wel, 
ten behoeve van het scheiden van werkruimtes. Aan de buitenkant komt geen 
zonwering. Deze wordt van binnen opgelost met lichtwering. Er is een aantal 



opstelpunten voorzien voor de hoogwerker van een glazenwasser. Een andere 
optie is een gondel ter plaatse van de patio consoles. Die is alleen zichtbaar 
tijdens gebruik.   
 
Commissie 
De commissie complimenteert de aanvragers met het plan dat in veel 
opzichten zorgvuldig is uitgewerkt. Zij vindt echter de oplossing van rechte 
erkers te veel afbreuk doen aan het originele karakter van het pand en is 
beducht voor het verlies van de herkenbaarheid en plasticiteit van de gevels. 
Zij vraagt zich daarbij af waarom de erkers zo breed over de muuropeningen 
worden geplaatst en of er ook is overwogen om (eventueel een deel van) de 
terugliggende erkers om te klappen? De commissie wordt een volgende keer 
graag meegenomen in een studie naar de kwaliteiten van de oorspronkelijke 
gevels die als basis kan dienen voor toekomstige ingrepen die het karakter van 
het gebouw respecteren.  
 

 Advies Aanhouden 

 Bevindingen 
07-06-2021 

Aanwezig zijn de architect, opdrachtgever, engineeringsmanager, 
stedenbouwkundige van het kwaliteitsteam en procesmanager van de 
gemeente.  
 
Er is gekozen voor de variant van erkers met spuiramen aan de zijkanten. 
Met deze variant blijft de betongevel gehandhaafd, is er meer bruikbaar 
vloeroppervlak zodat er slechts een minimale uitbreiding nodig is en is er 
meer daglichttoetreding en uitzicht naar buiten voor de gebruiker.  
 
Sinds de vorige planbehandeling is het ontwerp op de volgende punten 
aangepast:  

- De erkers worden transparanter; 
- De indeling van de erkers is gewijzigd doordat de middenstijl is 

komen te vervallen;  
- De erkers op de koppen zijn komen te vervallen om hun robuuste 

karakter te benadrukken.   
 
Commissie 
De commissie waardeert de heldere analyse van het bestaande gebouw en 
de stap die nu gemaakt is. Het aangepaste ontwerp geeft een rustig beeld 
door de meer transparante erkers zonder middenstijlen. Ook blijft het 
karakter van oorspronkelijke gebouw voldoende overeind door het 
weghalen van de erkers op de koppen. Zij vraagt zich wel af hoe het zit met  
de veiligheid van de naar binnen openslaande ramen. 
Concluderend kan de commissie op hoofdlijnen akkoord gaan. De 
uitwerking van het plan, inclusief de detailtekeningen kunnen worden 
voorgelegd aan de gemandateerd architect.  
 

 Advies Akkoord op hoofdlijnen 
 

4 Vooroverleg Aantal voorgaande behandelingen: 2 
 Bouwadres Harmenjansweg 4 (De koepel)  
 Soort bouwwerk Gebiedsontwikkeling de Koepel  
 Omschrijving Transformatie/gebiedsontwikkeling 
 Aanvrager Gemeente Haarlem/Elan Wonen/DUO-studentenhuisvesting 
 Welstandsnota Historische kernen, beschermende regie 
 Code gemeente 

Bestemmingsplan 
 

 Bevindingen  
02-01-2021 

Het concept achter het plan voor het toekomstige Koepelterrein wordt aan de 
hand van het Stedenbouwkundig plan (31 okt.2019) en het Beeldkwaliteitsplan 
(31 okt. 2019) door de stedenbouwkundigen van de gemeente aan de 
commissie toegelicht.  
 
Het complex bestaat onder andere uit twee voormalige gevangenissen: de 
Koepel, georiënteerd op het voorplein aan de Harmenjansweg en de Vest, 



georiënteerd op de Oostersingelgracht. Het meest markante gebouw op het 
terrein is de rijks monumentale Koepel, gerealiseerd rond 1900.  
Het complex wordt omgeven door een veelhoekige buitenmuur, ook die is 
aangewezen als rijksmonument. 
 
Bij het opwaarderen van het complex (transformatie, hergebruik en 
nieuwbouw) en om het terrein onderdeel te laten uitmaken van het 
binnenstadmilieu is de bereikbaarheid van essentieel belang.  
Hiertoe zijn 2 uitgangspunten opgesteld: 

- Koepelterrein in de stad: icoonwaarde, identiteit en plek voor 
herinnering. 

- Openen Koepelterrein: transformatie, inrichting, levendigheid en type 
stedenbouwkundige ruimte. 
 

Van een gesloten, burchtachtig complex dient het een makkelijk bereikbaar, 
open en een verwelkomend stukje stad te worden. Hierin speelt de Koepel de 
hoofdrol. 
 
Rondom de Koepel dienen gevarieerde stedelijke ruimtes te komen. Van belang 
zijn de inrichting van de ‘vloer’ en het voorplein als eerste ontmoeting met de 
stad.  
 
Er zal ‘groen’ worden toegevoegd en er zal worden zorggedragen  voor een 
goede afwatering. 
 
De nieuwe voorzieningen, zoals horeca, bioscoop en onderwijs worden met 
name aan de zuidkant van het terrein geclusterd.  
 
Naast het renoveren van de bestaande gebouwen wordt er ook gesloopt en 
nieuwbouw binnen het terrein gerealiseerd. Op meerdere plekken wordt tegen 
de muur gebouwd en één gebouw (blok C) komt vrij op het terrein te staan. 
 
De beleidskaders van het BKP geven aan dat een doorgaande stadsvloer van 
belang is voor de ruimtelijke kwaliteit en de samenhang binnen het gebied en 
met de stad. Door een beperkt materiaal- en kleurenpalet toe te passen bij de 
nieuwbouw zal er samenhang zijn tussen de nieuwbouw en de oude gebouwen. 
Het is belangrijk dat het accent vooral komt te liggen op de ruimtelijkheid van 
de openbare ruimte. 
In het plan zijn voor de gebouwen uitwerkingsregels voor de basiskwaliteit 
opgenomen, de uitwerking van de verschillende entrees naar het terrein krijgen 
ieder een andere benadering.  
 
De commissie waardeert de uitleg, het concept is duidelijk. 
 
Aandachtspunten zijn: 
- gezien de beperkte ruimte tussen de gebouwen is de toe te passen 

architectuur van de nieuwbouw met name bij de noordmuur, blok B en bij 
blok A2 van belang; 

- de commissie spreekt haar zorgen uit over het fietsparkeren, dat zal zeer 
laagdrempelig moeten zijn om te voorkomen dat de fietsen uit 
gemakzucht tegen de gevels aan worden gezet; 

- hoe wordt het verblijfsgebied ingericht, komen er zitelementen voor de 
studenten?  

- De commissie maakt zich zorgen over de openbare ruimte van het 
binnengebied. Ze begrijpt de incidentele versmallingen tussen de 
gebouwen maar is van mening dat er als tegenwicht ook een grotere 
open ruimte zou moeten zijn, ze zet daarom vraagtekens bij de situering 
van blok C. 

 
Concluderend is de inrichting van de openbare ruimte van belang, wat is de 
relatie tussen de verblijfsplekken en de looproutes en het fietsparkeren.  

 Advies Collegiaal overleg 



 Bevindingen  
29-03-2021 

Het betreft een collegiaal vooroverleg met een stedenbouwkundige, een 
adviseur erfgoed en een landschapsarchitect van de gemeente. Zij vormen het 
interdisciplinair team dat zich met het Koepelterrein bezighoudt.  
In de nabije toekomst worden de afzonderlijke plannen voor het Koepelterrein 
aan de gemeente en daarna aan de ARK voorgelegd. Het SP en het BKP 
vormen de toetsingskaders en de gemeente stuurt op samenhang van de 
afzonderlijke projecten. Hoe is de kwaliteit en de samenhang het beste te 
waarborgen wanneer de  afzonderlijke projecten niet tegelijkertijd worden 
voorgelegd / aangevraagd? 
In de openbare ruimte zijn nog een aantal essentiële punten die lijken te 
verdwijnen. Het gaat dan met name om de toegangen naar het terrein, de 
invulling van de openbare ruimte en de aanhechting van het voorterrein op de 
stad.  
Het Koepelterrein wordt gezien als een icoon in de stad, een terrein dat zich zal 
gaan openen naar de stad. Hierbij is het doorlopen van de stadsvloer en de 
ommuring een continue factor en van belang is de overgang tussen de 
bebouwing en de openbare ruimte van zowel het terrein als de stad.  
 
In het BKP zijn uitwerkingsregels opgesteld die de gewenste kwaliteit van de 
drie verschillende terreintoegangen dienen te waarborgen. De drie ingangen 
krijgen elk een eigen karakter. Het gaat om de entrees aan de Harmenjansweg, 
de Papentorenvest en de Oostvest. 
Voor wat betreft de overgangen gebouw – openbare ruimte is de samenhang 
van de stadsvloer van belang.  
Voor de beplanting is transparantie en doorzicht van belang waarbij beplating 
de verschillende zichtlijnen kan begeleiden. 
 
De commissie is positief over de samenwerking binnen de gemeente en wil 
graag aangehaakt blijven bij het kwaliteitsteam. Het plan om het 
Koepelterrein meer bij de stad te betrekken dient collectief door de 
ontwikkelaars aangepakt te worden, hierbij zijn de ingangen een belangrijk 
aandachtspunt. Hoe vanuit de omgeving op het terrein te komen en wat is het 
doel om daar te zijn.  
 
Vooralsnog wordt het Koepelterrein gezien als een enclave. Het gebied wordt 
nu openbaar en dient opgenomen te worden in de stad. Het eigendom van het 
terrein is in verschillende handen, wat de samenwerking bemoeilijkt. Wellicht 
is het mogelijk dat de verschillende partijen een maquette maken 
(overkoepelend plan) om vanuit een eenheid te kijken naar de inrichting van 
het terrein.  
 
De aansluiting van het Koepelterrein op de stad is van belang voor de kwaliteit 
van het gebied.  
 
De ARK ziet de verdere ontwikkeling met belangstelling tegemoet en adviseert, 
vanwege het belang met betrekking tot de openbare ruimte van het terrein, de 
individuele plannen een eerste keer integraal met alle betrokken architecten te 
behandelen. Ook vraagt ze bij alle partijen nadrukkelijk aandacht voor de 
opmerkingen uit haar advies van 1-2-2021.  
 

 Advies Collegiaal overleg 

 Bevindingen 
07-06-2021 

De ontwerpers en opdrachtgevers zijn aanwezig. De gemeente is 
vertegenwoordigd door de betrokken stedenbouwkundige, 
landschapsarchitect en adviseur erfgoed. De focus tijdens deze 
planbehandeling ligt op de openbare ruimte en de integraliteit van de 
individuele plannen. 
 
Het Koepelterrein is overwegend verhard op het voorterrein en daarbuiten 
is een overwegend natuurlijke setting bedacht. De gemeente heeft ambities 
voor de aanleg van een stadsgracht aan de Papentorenvest. Het terrein 
krijgt drie ingangen: de formele hoofdentree met voorplein op het westen, 
de conceptuele entree aan de zuidkant en de dienstingang ten oosten. 
Tussen de formele hoofdentree en conceptuele entree loopt een informele 
route met zicht over de muur, ontsloten door een trap vanaf het voorplein.  



 
De architect van het totaalplan geeft een overzicht van de individuele 
plannen op het Koepelterrein: 

- Hotel met terras (DO): de directeurswoning (DW), de adjunct-
directeurswoning (ADW), het administratiegebouw (AG) en 
een nieuwbouwgedeelte aan de Papentorenvest (A1) 

- Elan woningen (VO): blokken A2, B4, C en de 
bewaarderswoning (BW). Blok C is een sculpturaal gebouw 
met houtcomposiet gevelbekleding. Het gebouw dient tevens 
als uitgang voor de parkeergarage.  

- De Muur (VO): randvoorwaarden voor renovatie en 
reconstructie van de rijksmonumentale gevangenismuur. Na 
gedeeltelijke sloop volgt een update van de tekeningen.  

- DUWO studenten huisvesting (VO): nieuwbouw langgerekte 
blokken B1 en B2 ten noorden en vierkante blokken A3 en A4 
ten zuiden. De gevel heeft een oranje baksteen en de 
achterzijde bestaat deels uit rechte en deels uit schuine kappen 
met begroeiing.  

- Parkeergarage (DO): ingang aan de oostzijde had 
oorspronkelijk al een vervoersfunctie. De capaciteit van de 
parkeerbak blijkt onvoldoende om aan de parkeernorm te 
voldoen. Er komen 20 parkeerplaatsen tekort.  

  
Commissie 
De commissie dankt de architect voor de presentatie en de virtuele 
wandeling door het complex. Dit roept associaties op van een Middeleeuws 
kasteelplein of compound, maar ook van een campus. Zij constateert echter 
dat het voorplein zich al sinds de aanleg niet goed voegt naar de rest van het 
terrein. Dit uit zich ook in huidige plan, dit oogt nog niet logisch en overtuigt 
nog niet. De commissie waarschuwt ervoor om het plein te vullen met 
parkeerplaatsen of fietsparkeren. Daarmee wordt de ruimtelijke kwaliteit 
van het plan onevenredig aangetast. Verder is de houten trap nog te weinig 
passend bij het monument, deze maakt nog teveel een tijdelijke indruk en 
oogt kwetsbaar. De commissie vindt het als onderdeel van de conceptuele 
route een interessant idee maar de uitwerking niet passend. Ook is de 
locatie van het fietsparkeren en de verlichting nog niet duidelijk. Tenslotte 
maakt ze zich zorgen over de akoestiek en vraagt daarom een onderzoek 
naar eventuele galm. 
 
Concluderend ziet de commissie het ontwerp voor het voorplein graag nog 
een keer terug, met in achtneming van bovenstaande opmerkingen en 
vraagt daarbij ook om perspectieven op ooghoogte.  
 
De nieuwbouwplannen zullen in een volgend stadium individueel behandeld 
worden.  
 

 Advies Collegiaal overleg 
 

6 Vooroverleg Aantal voorgaande behandelingen: 3 
 Bouwadres Aart van de Leeuw 
 Soort bouwwerk Woningbouwplan   
 Omschrijving 280 sociale huurwoningen 
 Aanvrager Gemeente Haarlem/Pré Wonen 
 Welstandsnota Consolidatie regie met gebiedstype ‘divers’ 
 Code gemeente 

Bestemmingsplan 
 
Aart van der Leeuwstraat e.o. bestemmingsplan ontwerp (2021-03-23) 

 Bevindingen  
19-06-2018 
 

Eerste planbeoordeling 
Mede aanwezig de heer Veldhuis, stedenbouwkundig bureau Must, hr. Rots, 
gemeentelijk stedenbouwkundig, mw Van den Elsen, namens opdrachtgever. 
 
Presentatie 
Het ontwerp is betreft een stedenbouwkundig plan voor sloop/nieuwbouw van 
acht blokken strokenbouw van 224 portiekwoningen in de sociale huursector in 
de wijk Delftwijk-Zuid. De nieuwbouw omvat minimaal 228 sociale 



huurwoningen in vier bouwblokkken, waarvan drie u-vormig en twee stroken 
voor het westelijke gelegen bouwblok. Met uitzondering van deze twee stroken 
portiekwoningen hebben de andere drie blokken een centrale entree, met 
galerij-ontsluiting  De blokken worden  in de rooilijn van de Jan Prinslaan gezet 
met de voorgevel gericht op het Simon Vestdijkpark. In verband daarmee zal 
een nu aanwezig garageblok worden gesloopt. Tussen de woningblokken 
komen, net als nu, collectieve hoven met veel groen en afgesloten met een 
ontworpen hekwerk. Parkeren vindt plaats op straat.  
Heel Delftwijk is destijds opgezet volgens het stedenbouwkundig principe licht 
lucht en water. Begin deze eeuw is Delftwijk-Noord echter getransformeerd 
volgens het stedenbouwkundige principe compacte stedelijkheid. Dit concept 
kent ook nadelen, waarvan verstening van de stad en minder groen, het 
belangrijkste zijn. Omdat de kwaliteiten van het oorspronkelijke 
stedenbouwkundige concept  licht, lucht en ruimte weer aan kracht gewonnen 
hebben, heeft de opdrachtgever, mede in verband met de gewijzigde wettelijke 
taakstelling voor corporaties, besloten  het oorspronkelijke 
stedenbouwkundige concept als uitgangspunt te nemen voor het 
sloop/nieuwbouwplan. 
 
Reactie commissie.  
De commissie bespreekt hoe de wijziging in het planperspectief voor deze 
locatie op een heel logische en prettige wijze wordt opgepakt. Vanuit een 
goede analyse is navolgbaar hoe de stedenbouwkundige komt tot de keuze van 
een aantal doorlopende, groene lijnen, een front aan de Jan Prinslaan en i.v.m. 
de fasering een afwijkend blok. De commissie heeft echter moeite met de 
typologische opzet en positie van de galerijwoningen; die keuze voor typologie, 
oriëntatie en ontsluiting van de woningen is niet consequent gezien de basis die 
in het stedenbouwkundige plan wordt neergelegd. Vanuit het karakter van de 
straatjes in die analyse vindt de commissie dat de straatjes te mager bedeeld  
zijn met groen. Verder is er twijfel over de verkeerscirculatie en uitwerking van 
de parkeeropgave. 
 
Advies: 
Vanwege de aard van het proces dat de opdrachtgever heeft gekozen, is het 
essentieel om in dit plan glashelder de condities voor architectuur te 
verankeren. De commissie gaat graag in de volgende vergadering in overleg 
met de stedenbouwkundige van Must en opdrachtgever over consequente 
doorvertaling van het stedenbouwkundig plan en programma, straat en 
typologie, ontsluitingstypologie door galerijen, uitwerking parkeeropgave, 
verkeerscirculatie en architectonische  randvoorwaarden 
 
Afspraak; 
Volgende bespreking over twee weken over de hiervoor genoemde aspecten. 
 

 Advies Collegiaal overleg 

 Bevindingen  
03-07-2018 
 

Tweede planbeoordeling 
Mede aanwezig mw Van den Elsen, namens opdrachtgever. 
 
Bespreking 
Ondanks afwezigheid van de ontwerper, is besloten om in vervolg op de 
bespreking van de voorgaande vergadering toch nu in bespreking de volgende 
stap te zetten. 
 
In de vorige vergadering sprak de commissie instemming uit met de basis van 
het plan en de daarin verankerde stedenbouwkundige uitgangspunten 
De commissie vraagt echter grote aandacht voor verdere doorwerking van het 
stedenbouwkundig plan ten aanzien van typologie, ontsluiting, karakter 
openbare ruimte en binnenhoven, straatprofielen; daarin is de beoogde 
kwaliteit in het voorliggende plan niet voldoende geborgd. 
 
Commissie is positief over het weghalen van de garages en oriëntatie van de 
nieuwbouw op het wijkpark. Dat komt ook tot uiting in het situeren van de 
entrees in de op het park gerichte koppen. Twijfel is er over de  plekken van de 



bergingen aan de kopse kanten, over de volledige hoogte van het gebouw, met 
als enige motief de aanwezigheid van de te handhaven pluimiepen. 
 
Met het oog op de doelgroep en het beleid ouderen langer thuis te laten wonen 
is de gekozen woningtypologie een gegeven, zo laat de opdrachtgever weten. 
Galerijen en balkons zullen echter opgenomen worden in de architectuur. De 
commissie daagt de opdrachtgever uit van zo`n gegeven dan ook een 
ontwerpkwaliteit te maken; hoe kunnen die galerijen in de oriëntatie en 
overgangen betekenis krijgen die hun utilitaire karakter ontstijgt? 
 
Een belangrijke en meer uitgesproken ontwerpkeuze die nog gemaakt moet 
worden, is wonen aan de straat of aan de hoven, daarin is het plan nu niet 
helder uitgewerkt. 
 
Over de straatprofielen merkt de commissie op dat het parkeren nog te 
dominant aanwezig is. De commissie pleit voor een radicale keuze voor de 
kwaliteit van de straten en wijst op de ruimte mogelijkheden om in de 
parkeerbalans d.m.v. o.a. deelautoconcepten veel meer ruimte te vinden. 
 
Advies: 
De commissie adviseert in hoofdopzet positief over de beoogde 
stedenbouwkundige opzet. 
 
De commissie adviseert de opdrachtgever in nauw overleg met de 
stedenbouwkundige verdere integrale doorwerking consequenties architectuur 
en typologie, hoe de openbare ruimte zich verbindt met de bebouwing en 
straatprofielen en te zorgen voor doorsnedes en straatprofielen, als middel om 
de gekozen typologie van gebouw en buitenruimtes/straten beter op elkaar te 
betrekken.  
 
Nadrukkelijk wordt de opdrachtgever gevraagd om in samenspraak met de 
gemeentelijk stedenbouwer de ARK consequent en vroegtijdig te raadplegen 
voorafgaand aan de uit te schrijven tender en de daaraan te verbinden 
voorwaarden. 
 

 Advies Collegiaal overleg 

 Bevindingen  
18 -06-2019 
 

Aanwezig de heren Veldhuis, stedenbouwkundige bureau Must, Rots, 
gemeentelijk stedenbouwkundige, hr Hooft, namens opdrachtgever. 
 
Presentatie 
Naar aanleiding van een raadsmotie van november 2018 om te onderzoeken of 
meer woningen mogelijk zijn door toevoeging van extra bouwlagen, 
presenteert de stedenbouwkundig Veldhuis van bureau Must een, in nauwe 
samenwerking met de gemeentelijk stedenbouwkundige een aangepast 
stedenbouwkundig plan, bijbehorende spelregelkaart en een 
beeldkwaliteitplan. 
 
Een belangrijk ruimtelijk en beeldbepalend principe van de huidige situatie  - 
symmetrische opzet  van de wijk met bewust asymmetrische interventies – is 
overgenomen in het nieuwe stedenbouwkundig plan. 
 
Dat omvat vier bouwkavels met drie van noord naar zuid lopende 
tussenstraten. De middelste tussenstraat onderscheidt zich van de twee 
andere als beoogde `hoofdroute` die het Marsmanplein verbindt met het 
Schoterbos en fungeert in het nieuwe SP daarom als spiegel voor de 
structuuropzet van de ter weerszijden van deze as te realiseren bouwblokken. 
De twee buitenste blokken zijn U-vormig en worden gesitueerd direct aan de 
Jan Prinslaan. De binnenste twee blokken worden terugliggend en iets verder 
naar achter doorlopend gesitueerd en bestaan uit strokenbouw. Met deze 
gebouwencompositie is de nieuwe structuuropzet gelijk aan de bestaande. 
Niet alleen blijft de huidige waardevolle groenstructuur daardoor 
gehandhaafd; door te kiezen voor eenrichtingsverkeer en sloop zonder 
terugbouw van 24 garageboxen, wordt de groenstructuur versterkt (het beter 
tot haar recht komen van vier clustertjes pluimiepen en aanbrengen aan de 



zuidzijde van een groen buffer, die deels een ruiger en een ecologisch karakter 
krijgt met ruimte voor waterberging). 
 
Net als nu is er in de nieuwe opzet sprake van verschil in hoogte met een extra 
laag tussen de buitenste (minimaal 4/maximaal 5 lagen) en de twee binnenste 
bouwblokken ( minimaal 3/maximaal 4 lagen). 
De definitief te kiezenbouwhoogte van het als eerste te realiseren, meest 
westelijke gelegen blok, is bepalend voor de andere blokken. Vervolgens geeft 
de architect aan de hand van de spelregelkaart 7 topeisen met bijbehorende 
verklarende regels, gedetailleerd uitleg over oriëntatie van de blokken, 
programma, typologie, buitenruimtes (balkons/terrassen) privé/openbaar en 
architectuurtaal, materiaalgebruik en detaillering van de blokken.  
 
Reactie commissie 
De commissie complimenteert de opdrachtgever en de beide 
stedenbouwkundigen met de gekozen variant die uitgewerkt is tot dit 
overtuigende resultaat. De druk van het parkeren in de straten tussen de 
blokken blijft groot. Daarom vraagt de commissie te onderzoeken of het 
mogelijk is om toch nog een aantal parkeerplaatsen uit het gebied te 
verplaatsen naar de rand (Jan Prinslaan) en er op toe te zien dat er bomen van 
de eerste orde in de tussenstraten in de plantvakken komen. In de formulering 
van de topeisen en hun uitwerking wordt de suggestie meegegeven nog een 
keer te beoordelen tot welk niveau de uitwerking in detail in verklarende regels 
nodig is. 
 
Ten slotte wordt gevraagd de term `klassiek` bij `klassieke gevelopbouw` 
expliciet te laden met de verwijzing naar `wederopbouwklassiek`, zodat er 
geen misverstand kan zijn over de architectuurkenmerken van 
wederopbouwarchitectuur, die zich kenmerkt door een horizontaal karakter, 
repeterende elementen en verbijzondering van entrees, een dakrand die het 
blok omloopt in plaats van alleen een straatwand maakt. 
 
Advies 
De commissie adviseert positief over het stedenbouwkundig plan en verdere 
uitwerking van het beeldkwaliteitplan als beoogd toetsingskader voor 
planbeoordeling. 
 

 Advies Collegiaal overleg 

 Bevindingen  
07-06-2021 

Aanwezig zijn de architecten, landschapsarchitect, opdrachtgever, 
gemeentelijk stedenbouwkundige en procesmanager van de gemeente.  
 
De vraag die voorligt aan de ARK is drieledig: het beoordelen van het VO 
bouwplan, het VO inrichtingsplan binnengebieden (tuinen) en het VO 
inrichting openbare ruimte.  
 
Het bouwplan betreft de sloop/nieuwbouw van vier bouwblokken met 
portiekwoningen. De blokken 1 en 2 liggen nu voor. Blok 1 bestaat uit vier 
bouwlagen, de blokken 2a en 2b uit vijf lagen. De oorspronkelijke structuur 
van strokenbouw blijft behouden maar blok 1 krijgt nu een U-vormige 
plattegrond. De metselwerk gevel heeft een donker beige tint. Aan de 
binnenkant van het blok is een galerij voorzien in een witte kleur baksteen. 
De entree wordt geaccentueerd door hoge uitsneden in de gevel die ’s 
nachts veel licht doorlaten. De balkons zijn deels als spijlenhekwerk 
uitgevoerd, alleen daar waar nodig als geluidsscherm worden deze voorzien 
van glas. Op de begane grond is de borstwering uitgevoerd in metselwerk. 
Blok 2 bestaat uit twee langwerpige blokken die qua vormgeving familie zijn 
van het U-vormige blok. Alle daken zijn voorzien van zonnepanelen.  
 
Uitgangspunt voor het inrichtingsplan van de binnengebieden is een 
combinatie tussen de klassieke en nieuwe tuinstad. Voor de binnentuinen 
zijn de ontwerpen van Mien Ruys inspiratiebron geweest. De bestaande 
monumentale bomen blijven behouden. Verder is er een variatie aan kleine 
bomen en hagen voor de biodiversiteit. Het hemelwater wordt door middel 



van een V-profiel opgevangen in een wadi. De tuinen zijn op twee plaatsen 
toegankelijk en zichtbaar en beleefbaar vanuit het openbaar gebied.  
 
Naast de inrichting van de binnengebieden wordt ook de omliggende 
openbare ruimte aangepakt, waaronder ook de overkant van de Jan 
Prinslaan. In het VO is de bestaande symmetrie van het plangebied 
geborgd. Er is gekozen voor gedeeltelijk schuin parkeren in plaats van haaks 
parkeren. Daardoor kan het trottoir verbreed worden. De gekapte bomen 
worden gecompenseerd.  
 
Commissie 
De commissie spreekt haar waardering uit voor een buitengewoon 
sympathiek plan dat qua programma goed aansluit bij de opgaven van de 
huidige tijd en de aandacht voor de klimaatadaptatie, energietransitie, 
biodiversiteit. 
 
De commissie constateert dat de gemetselde balkons op de begane grond 
een harde eis zijn uit het beeldkwaliteitplan. Zij kan de ruimtelijke kwaliteit 
niet goed beoordelen op basis van de aangeleverde visualisaties. 
 
Aan de binnenkant oogt de architectuur nog hard in zijn soberheid en 
kleurstelling. Daardoor vormen de galerijen een te groot contrast met de 
tuin. Op dit onderdeel behoeft het plan nog een ontwerpslag.  
 
Tenslotte vraagt de commissie aandacht in de verdere uitwerking voor de 
integratie in het ontwerp van eventuele hemelwaterafvoeren en 
dakopbouwen ten behoeve van installaties .  
 
Concluderend is de commissie op hoofdlijnen akkoord met de opzet van het 
plan. Ze ziet een uitwerking met in achtneming van bovenstaande 
opmerkingen met belangstelling tegemoet.  

 Advies   Akkoord op hoofdlijnen 
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Verslag grote commissie  
 

2 Omgevingsvergunning Aantal voorgaande behandelingen: 0 

 Bouwadres Zuider Buiten Spaarne 64rd  
 Soort bouwwerk Pand onderdeel van een ensemble   
 Omschrijving Uitbreiding achterzijde en plaatsen dakterras op hoofdvolume 
 Aanvrager T. de Jong 
 Architect Baft Knuvers (OA architecture)  
 Welstandsnota Consolidatie regie; gebieden 1920-1960 
 Code gemeente 

Bestemmingsplan 
2021-01824 
Rozenprieel  

 Bevindingen  
17-05-2021  

De aanvraag betreft een dakterras op het hoofdvolume en het uitbouwen 
van de achtergevel tot dezelfde lijn als het pand rechts ernaast waarmee het 
pand een ensemble vormt. De achtergevel wordt voorzien van een stuclaag.  
 
De aanvraag is beoordeeld op grond van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit van 
de gemeente Haarlem.  
 
Ondanks dat het dakterras wel enigszins zichtbaar zal zijn vanaf de overkant 
van het Spaarne kan de commissie zich in dit specifieke geval een dakterras 
op het hoofdvolume voorstellen, aangezien deze op een zelfde lijn ligt als 
het terras op het vergelijkbare pand ernaast, voor dit ensemble de reeds 
ingezette trend.   
 
Ook de uitbreiding aan de achterkant is passend gezien de 
ensemblewerking. Echter, de uitbreiding aan het pand rechts wordt gezien 
als incident dat qua afmetingen nu passend is bij het pand. Aansluiten qua 
materialisatie bij deze uitbreiding maakt deze uitbreiding visueel groter, een 
visuele schaalvergroting is in het straatbeeld hier niet passend. Geadviseerd 
wordt daarom de materialisatie van de achtergevel en het dak aan te laten 
sluiten bij het originele pand.  
 
Op basis van bovenstaande overwegingen geldt vooralsnog een negatief 
advies ten aanzien van het betreffende bouwplan. Geadviseerd wordt het 
plan aan te passen conform advies.  
 

 Advies   Aanhouden 

 

3 Omgevingsvergunning Aantal voorgaande behandelingen: 0 

 Bouwadres Frans Halsplein 12   
 Soort bouwwerk Luifel op een kiosk   
 Omschrijving Tijdelijk Luifel omzetten naar permanente luifel 
 Aanvrager Vishandel Leo van Rhijn 
 Architect Heiko Hulsker 
 Welstandsnota Beschermende regie; historische kernen  
 Code gemeente 

Bestemmingsplan 
2021-03234 
Kleverpark/Frans Hals  

 Bevindingen  
17-05-2021  

Het plan betreft het omzetten van een tijdelijke luifel naar een permanente 
luifel voor een kiosk. De kiosk is gesitueerd aan een druk verkeersplein aan 
de noordkant van het station. De voorgestelde luifel is ruim 19 m2.  
 
De commissie is gecharmeerd van de originele kiosk die een bescheiden 
indruk maakt. De luifel oogt hierbij te groot en is niet afgestemd op de 
bestaande vorm. Daardoor doet deze afbreuk aan de kwaliteit van de kiosk. 
Bovendien draagt het plan bij aan de verdere verrommeling en 
versnippering van de openbare ruimte op deze toch al krappe plek. 
 
De commissie adviseert daarom niet akkoord te gaan met de aanvraag.  
 

 Advies   Niet akkoord 

 



4 Vooroverleg Aantal voorgaande behandelingen: 4 

 Bouwadres Winkelcentrum Schalkwijk/Schalkstad 
 Soort bouwwerk Nieuwbouw/verdichting  
 Omschrijving SpvE/stedenbouwkundig plan 
 Aanvrager Gemeente Haarlem 
 Architect Supervisor JCAU 
 Welstandsnota Divers/BKP/Structuurvisie Schalkstad 2025 
 Code gemeente 

Bestemmingsplan 
2021-02358 
SpvE/stedenbouwkundig plan 

  Bevindingen  

10-05-2021 

De supervisor, de landschapsarchitect van het plan en de procesmanager van 

de gemeente zijn aanwezig. De focus van dit overleg ligt op de inrichting van 

de openbare ruimte, waarbij de ambitie een doorwaadbare plek is met een 

gezicht naar de omliggende wijken. Er worden analyses getoond van 

bebouwingsrichtingen (kopse of aangrenzende gevels), zichtlijnen, publieke 

ruimten (Nolli kaart) en aanwezige groenvoorzieningen. De supervisor geeft 

aan de er op dit moment veel input wordt geleverd vanuit de ontwikkelaars en 

beleidsmedewerkers. De individuele bouwblokken worden door e gekozen 

architecten zijn reeds in concept. 

 

Voor de overgang van stadstraat naar groene parkavenue wordt gedacht aan 

de locatie ten noorden van de rotonde die uitkomt op de Costa Del Sol. De 

bestaande woontoren aan het Praagplantsoen vormt een poort tezamen met 

de solitaire torens die voorzien zijn in Schalkstad. De ambitie is om de rotonde 

te laten vervallen aangezien deze veel ruimte in beslag neemt.   

 

Vervolgens geeft de landschapsarchitect een presentatie van de visiekaart voor 

de inrichting van de openbare ruimte. Uitgangspunt voor Schalkstad is één 

identiteit met verschillende accenten. De randen van het plangebied refereren 

aan omliggende wijken. Op de hoekpunten van het plan komen een viertal 

aanlandplekken. De hoofdwinkelroute en aanloopstraten zijn als zodanig 

herkenbaar en het grid van de bomen op het marktplein houdt rekening met de 

aanwezigheid van marktkramen en straatmeubilair. De groensoorten sluiten 

aan bij het aanwezige groen in Schalkwijk en specifiek behorend bij een 

waterrijke omgeving.  

 

Commissie 

De commissie dankt de aanwezigen voor de heldere presentaties waaruit een 

enorme hoeveelheid ontwikkelingen blijkt. Zij krijgt echter de indruk dat het 

plan nog een bepaalde vanzelfsprekendheid mist doordat het zich als een 

eiland in de omliggende wijk manifesteert. Het is de commissie op dit moment 

nog niet duidelijk wat de betekenis is van het nieuwe winkelcentrum voor de 

stad en hoe het vervlochten is in de omliggende wijken. Het maakt een erge 

‘standalone’ indruk omdat de precisie in de aansluiting op een aantal plekken 

mist. Dat is bijvoorbeeld bij de zuidwesthoek, waar de rotonde dicht zit op een 

beoogde oversteek naar de naastliggende woonwijk bij een plantsoen.  Zij 

heeft behoefte aan meer 3D-weergaven en referentiebeelden van andere 

hoogbouwwijken om het leefmilieu en de sfeer duidelijker te maken. Daarnaast 

adviseert zij om de groenstrook mee te nemen als onderdeel van de inrichting 

openbare ruimte en rekening te houden met de beleving in de avond en nacht. 

Dit zijn wezenlijke aspecten voor de ontwikkeling van deze wijk en de 

ontwerpen missen op dit vlak overtuigingskracht. 

 

N.B. 

Tijdens de vorige planbehandeling heeft de commissie gevraagd om een 

inhoudelijke reactie op haar gemaakte opmerkingen. Tot op heden heeft zij 



echter nog geen bevredigend antwoord gekregen. Voor de volledigheid worden 

de eerdere gemaakt opmerkingen daarom hieronder nog een keer herhaald:  

- Zij is enthousiast over de bajonetten van bestaande hoofdgroen-  en 

waterstructuren maar mist de overige hoofdstructuren op de 

tekeningen (profielen, zichtlijnen, routing etc.).    

- De commissie constateert dat er veel hoogbouw in het plan is en   

dat de openbare ruimte een hoge mate van verharding heeft. Zij   

maakt zich zorgen over de invloed op bezonning, windhinder en   

hittestress. Dit ziet zij graag nader inzichtelijk gemaakt tijdens een 

volgende planbehandeling.   

- De procesmanager geeft aan dat het aanbod detailhandel naar alle 

waarschijnlijkheid zal inkrimpen. Op dit moment loopt er een   

onderzoek naar een mogelijke verbreding van het publieke   

programma. De commissie vraagt wederom aandacht voor de   

invulling van de programma’s. Zij benadrukt het belang van een plint 

met meerwaarde voor de huidige bewoners uit de   

omliggende wijken.   

- Ook vraagt zij aandacht voor het mee-ontwerpen van kwalitatieve 

verblijfplekken voor jeugd en ouderen in de wijk. De zone langs het 

water is daarvoor bij uitstek geschikt en men is hier inderdaad  al mee 

bezig. Graag ziet de commissie t.z.t. een nadere uitwerking van de 

gebruikswaarde van de openbare ruimte, straatmeubilair, verlichting 

e.d.    

- Ten noorden van Schalkstad komen veel lange lijnen bij elkaar. De  

inrichting van het entreeplein (inclusief busstation) is nog niet 

overtuigend. Als voorbeeld van een prettige verblijfsruimte verwijst de 

commissie naar de wachtruimte van het busstation in Purmerend.   

- Zij constateert dat de noordrand met het busstation er wat karig van 

af komt vergeleken met de rest van het plan.  

- De commissie maakt zich zorgen over de kwaliteit van de markthal op 

de lange termijn. Zij stelt voor om deze te integreren in ander gebouw 

of anders een extra functie te geven die de overgang naar publiek 

ruimte accentueert. Zo kan ook flexibiliteit naar de toekomst worden 

gecreëerd.  

- De commissie spreekt haar bezorgdheid uit over de kwaliteit van de 

aangrenzende groenstructuur. Als deze niet mee wordt ontwikkeld 

dan vervalt ook een deel van de ruimtelijke kwaliteit van het gehele 

plan.  

- De arcades verdienen extra aandacht om ze tot aangename ruimtes 

te maken. 

- Er zijn zorgen over de windbelasting die de hoge toren oplevert. 

 

De commissie ziet een puntsgewijze inhoudelijke reactie op de door haar 

gemaakte opmerkingen graag tegemoet.  

 

 Bevindingen  
17-05-2021 

Aanwezig zijn de supervisor,de stedenbouwkundige en procesmanager van 
de gemeente.  
 
De insteek van de vergadering is een open gesprek over de eerder gestelde 
vragen, waaronder de aansluiting op de omliggende wijken, het 
hoogbouwmilieu in relatie tot de kwaliteit van de openbare ruimte en het 
waarborgen van de groenstructuur. 
  
De procesmanager geeft aan dat fase 1 en fase 2 ontworpen zijn volgens 
verschillende uitgangspunten; respectievelijk het Barcelona grid en open 
city. Fase 1 is reeds gerealiseerd. De volgende fases staan niet op zichzelf 
maar worden verankerd in een nieuwe structuurvisie (groen, hoogbouw, 



functies etc.) en één visiekaart voor de inrichting van de openbare ruimte. 
Daarin wordt tevens het belang en kwetsbaarheid van het busplein 
onderkend.  
 
De commissie heeft begrip voor de volgordelijkheid van alle ontwikkelingen 
waardoor het lastig is om uitspraken te doen over de planning. Zij benadrukt 
echter bezorgd te zijn over de kwaliteit van de openbare ruimte die in 
renders worden getoond maar nog niet zijn vastgelegd en daardoor 
kwetsbaar zijn. Zij vraagt zich af hoe het plan aansluit op de omliggende 
wijken. Als voorbeeld noemt zij de zuidkant van het plan, waar aan de 
overkant van het water een groenvoorziening is bedacht maar in 
werkelijkheid nog bebouwing, waaronder een grote sporthal, staat. De 
commissie adviseert om zowel de kwaliteit van de openbare ruimte in het 
plan zelf te borgen als die van de groenstrook eromheen. Verder is zij van 
mening dat de openbare ruimte onvoldoende is toegespitst op de 
verschillende doelgroepen waardoor de ruimte van iedereen en daardoor 
van niemand dreigt te worden. Het publieke programma in de plint wordt 
minder, terwijl het aantal appartementen/bewoners groeit. Dat vindt (nog) 
niet zijn weerslag in de inrichting en het gebruik van de openbare ruimte. De 
toekomstige leefbaarheid van het gebied staat onder druk. 
 
In zijn reactie benoemt de supervisor de volgende punten:  

- Het ontwikkelen van een landschapsvisie met één bureau is een 
cruciale verbetering geweest in het proces.   

- De supervisor en de landschapsarchitect hebben beiden een 
sparringpartner binnen de gemeente om de integraliteit met 
andere ontwikkelingen te borgen.  

- Een schriftelijke reactie op de eerdere gestelde vragen volgt 
binnenkort.  

- Aanvullend is er een sterke behoefte op locatie af te spreken en 
gezamenlijk de overgangen naar de omliggende wijken te bekijken. 

 
Afgesproken wordt om op korte termijn een excursie te plannen in het 
bijzijn van de stadsarchitect.  
 

 Advies   Collegiaal overleg 

 

5 Vooroverleg Aantal voorgaande behandelingen: 1 

 Bouwadres Surinameweg 4 (RVB gebouw)  

 Soort bouwwerk Verbouw kantoorgebouw & aanbouw 

 Omschrijving Informeren Schets Ontwerp   

 Aanvrager Gemeente Haarlem 

 Welstandsnota MVSA architecten, Space Encouters en Copijn Landschapsarchitecten 

 Code gemeente 

Bestemmingsplan 

BKP Stad tussen de bomen, Notitie Kwaliteitsborging Schalkwijk-

Midden en Ontwikkelkader Stad Tussen de Bomen: bestaande uit 

plotregels, identiteit en handboek’’ NRK (Transformatie regie – divers)  

 Bevindingen 

10-5-2021 

De stedenbouwkundige en procesmanager van het regieteam zijn 

aanwezig voor een toelichting. Aanleiding is het schetsontwerp (SO) 

voor de renovatie van het kantoorgebouw van het Rijksvastgoedbedrijf 

(RVB) aan de Surinameweg. Het RVB heeft de ambitie om de 

kantoorfunctie voor in ieder geval 15 jaar op deze plek te behouden. Het 

SO is op hoofdlijnen akkoord bevonden door het regieteam (RT). Zij 

vinden dit passend binnen het concept van “Stad tussen de Bomen”. 

Doel van de bespreking is het informeren van de commissie en het 

maken van afspraken over de overdracht tussen het RT en de ARK, 

conform de eerder besproken notitie kwaliteitsborging.  

 

De locatie maakt onderdeel uit van het plan Schalkwijk-Midden en is 



gelegen aan de Europaweg. Het bestaande kantoorgebouw uit 1981 

(oorspronkelijk ontworpen door architectenbureau Arnold Numan 

Oyevaar)  is alzijdig en heeft een gesloten karakter. Het pand bestaat uit 

geschakelde achthoekige blokken op een U-vormige plattegrond. De 

gevel is opgebouwd uit betonnen elementen, typerend voor de tijd 

waarin het gebouw is gerealiseerd, met terugliggende én uitkragende 

driehoekige verticale gele erkers.  

 

Voorgestelde plan 

Het bestaande gebouw wordt getransformeerd door de bestaande 

verticale erkers te vervangen door licht uitkragende rechte erkers en een 

uitbreiding op de begane grond aan de zuidkant waardoor een patio 

ontstaat. De aanbouw wordt voorzien van een daktuin. Op de begane 

grond wordt rondom de patio een Community Floor gerealiseerd. De 

ontsluiting aan de Amerikaweg wordt verplaatst naar de Europaweg. 

Daardoor blijft de autoluwe corridor behouden. De bestaande 

parkeergarage blijft gehandhaafd.  

 

Commissie 

De commissie is van mening dat door het verwijderen van de bestaande 

erkers en het toevoegen van nieuwe rechte erkers het originele karakter 

en  dynamiek van het gebouw te veel verloren gaan. Hierdoor ogen deze 

vlak en mist het geheel plasticiteit. Andere bespreekpunten vanuit de 

ARK zijn:  

- De commissie mist een onderzoek naar de kwaliteiten van de 

bestaande gevels dat als basis kan dienen voor toekomstige 

ingrepen die het karakter van het gebouw respecteren. De 

commissie vindt een nieuwe toevoeging van erkers denkbaar 

mits deze de originele architectuur voldoende complementeren. 

- De relatie van de Community Floor met zijn omgeving is nog te 

weinig gedefinieerd (waaronder de beplanting). De commissie 

kan zich voorstellen dat deze verbijzondering in het programma 

aanleiding is voor een verbijzondering in de architectuur, 

bijvoorbeeld door de oorspronkelijke gevelopbouw te 

handhaven. Graag ziet de commissie hierover ook een duidelijke 

doorsnede. 

- De invloed van de verplaatsing van de ontsluiting op de 

bereikbaarheid van de parkeergarage ten opzichte van de nieuw 

ontwikkelen wijk is de commissie nog niet duidelijk ; 

 

Afgesproken wordt om de architect uit te nodigen voor een nadere 

toelichting en gezamenlijk te kijken waar architectonische kwaliteit kan 

worden behouden of versterkt. Vooruitlopend vraagt de commissie 

alvast om een analyse van de gevel voor te bereiden die als basis kan 

dienen voor toekomstige ontwerpstudies.  

 

 Advies Collegiaal overleg 

 Bevindingen 
17-5-2021 

Aanwezig zijn de architect, opdrachtgever, projectmanager, 
engineeringsmanager, supervisor en procesmanager van de 
gemeente. 
 
De architect toont een analyse van het bestaande gebouw en zijn 



omgeving, de ambities en het concept, het ontwerp van het 
landschap, het interieur en de architectuur, voorstel voor kleur- en 
materiaalgebruik en enkele detailfragmenten. De aandacht gaat uit 
naar de erkers in deze planbehandeling. 
 
De architect geeft aan dat de opdrachtgever meer ruimte vraagt dan 
in het huidige gebouw past. Er is gekozen voor het maken van erkers 
om te voorkomen dat extra volume toegevoegd moest worden. Het 
regieteam staat achter deze oplossing. De erkers volgen de verticale 
structuur van het gebouw en brengen tevens meer licht naar binnen. 
Qua vormgeving is gekozen voor aluminium vliesgevelprofielen in 
kleur champagne. De aluminium kozijnen krijgen een anodiseerlaag 
(ALUGOLD). 
 
Op de schuine hoeken van het complex worden geen erkers 
toegevoegd. De erkers aan de buitenkant hebben geen middenstijl, de 
erkers aan de patio wel, ten behoeve van het scheiden van 
werkruimtes. Aan de buitenkant komt geen zonwering. Deze wordt 
van binnen opgelost met lichtwering. Er is een aantal opstelpunten 
voorzien voor de hoogwerker van een glazenwasser. Een andere optie 
is een gondel ter plaatse van de patio consoles. Die is alleen zichtbaar 
tijdens gebruik.   
 
Commissie 
De commissie complimenteert de aanvragers met het plan dat in veel 
opzichten zorgvuldig is uitgewerkt. Zij vindt echter de oplossing van 
rechte erkers te veel afbreuk doen aan het originele karakter van het 
pand en is beducht voor het verlies van de herkenbaarheid en 
plasticiteit van de gevels. Zij vraagt zich daarbij af waarom de erkers 
zo breed over de muuropeningen worden geplaatst en of er ook is 
overwogen om (eventueel een deel van) de terugliggende erkers om 
te klappen? De commissie wordt een volgende keer graag 
meegenomen in een studie naar de kwaliteiten van de oorspronkelijke 
gevels die als basis kan dienen voor toekomstige ingrepen die het 
karakter van het gebouw respecteren. 
 

 Advies Aanhouden 
 

6 Vooroverleg Aantal voorgaande behandelingen: 3 

 Bouwadres Zijlstraat 62-64 
 Soort bouwwerk Rijksmonument   
 Omschrijving Overdekken van de patio in rijksmonument tbv vuilcontainers 
 Aanvrager Erggoedbezig BV 
 Welstandsnota Beschermende regie, historische kernen  
 Code gemeente 

Bestemmingsplan 
2021-01029 
Oude stad 

 Bevindingen  
17-05-2021 

De aanvraag betreft het maken van een overkapping op een binnenplaats 
van een rijksmonument, een voormalige patriciërswoning. Hiervoor wordt 
een houten constructie voorgesteld voorzien van een groen dak. 
 
De binnenplaats vormt een belangrijk onderdeel van het monumentale 
complex. In de typologie van de Haarlemse stadswoning is de binnenplaats 
een terugkerend, structuurbepalend element. Door deze dicht te bouwen 
ten behoeve van opslag is de binnenplaats niet langer als zodanig af te lezen 
binnen de hoofdstructuur van het pand. Vanuit de logica van het monument 
is de commissie van mening dat de binnenplaats beleefbaar, zichtbaar en 
herkenbaar dient te blijven. Ook is ze van mening dat de overkapping van 
deze binnenplaats een negatieve impact heeft op de monumentale ruimte 
ervoor, door het ontnemen van de daglichttoetreding en uitzicht op de 
groene gevel in de binnenplaats. Zij kan verder op de tekening nog geen 



indruk krijgen hoeveel ruimte de containers in beslag nemen en ook is niet 
duidelijk hoe de routing van de containers richting de straat zal zijn. De 
commissie geeft alvast mee dat het niet gewenst is de containers via de 
monumentale gang naar buiten te rijden omdat dan de vloer kan 
beschadigen.   
 
Concluderend is de commissie van mening dat door het plan de 
hoofdstructuur en daarmee de monumentale waarde van het pand te veel 
wordt aangetast. Deze adviseert de gemeente daarom niet akkoord te gaan 
met de aanvraag. 
Graag ziet ze een onderzoek tegemoet waarbij wordt gekeken naar andere 
oplossingen voor de rolcontainers die minder impact hebben op de 
monumentale waarden van het pand.  

 Advies   Aanhouden 
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Verslag grote commissie 

 

1 Omgevingsvergunning Aantal voorgaande behandelingen: 0 

 Bouwadres Anegang 32 

 Soort bouwwerk Winkelruimte en woongebouw  

 Omschrijving eerste fase aanvraag : voor het verbouwen van winkelruimte tot 

winkelruimte met 4 appartementen op de verdiepingen 

 Aanvrager Dhr. Hart – De Ruiter adriaan@cascaraventures.com 

 Architect Dhr. Siemens jeroen@jeroensiemens.com 

 Welstandsnota Beschermende regie, historische kernen 

 Code gemeente 

Bestemmingsplan 

2020-08192 

Het plan is in strijd met het bestemmingsplan, de gemeente beslist na het 

advies van de ARK over de medewerking. 

 Bevindingen  

10-5-2021 

De architect en opdrachtgever zijn aanwezig tijdens de planbehandeling. 

Het plan betreft het renoveren van een orde-2 woon-winkelpand op de hoek 

van de Anegang en Schagchelstraat binnen het Beschermd Stadsgezicht. 

Het pand bestaat uit twee bouwlagen onder een afgeplat en samengesteld 

schilddak. De plattegrond van de achterbouw maakt een lichte knik. De ARK 

ziet de laatste versie van het plan voor het eerst tijdens de vergadering. 

 

De architect presenteert de uitgangspunten voor het ontwerp: 

- Het pand terugbrengen in zijn oorspronkelijke staat; 

- De winkelfunctie op de begane grond behouden; 

- De dakbedekking vervangen; 

- De bakstenen gevel opnieuw voegen; 

- Het glas en lood weer zichtbaar maken; 

- Het toevoegen van een dakkapel en dakramen (t.b.v. licht in 

woningen 2e verdieping); 

- Uitbreiding kap aan de achterzijde 

- Dakterras en zonnepanelen op dak buiten het zicht; 

- Aanpassen van de entree naar de woningen. 

 

Bevindingen 

De commissie is enthousiast over het voornemen om het pand te 

revitaliseren met behoud van de winkelfunctie. Zij heeft de volgende 

opmerkingen:  

- De commissie heeft een sterke voorkeur voor een dakbedekking 

van zwarte dakpannen in plaats van zink.  

- De commissie constateert dat de dakkapel op dit moment nog te 

groot is. Zij adviseert om een breedte van maximaal 1,5 m aan te 

houden of anders 0,5 m omhoog te gaan in het dakvlak.  

- Ook zit de dakkapel te dichtbij de goot en het dakoverstek van het 

schilddak. De commissie stelt voor om de dakkapel uit te lijnen met 

linkerkant van raam op de eerste verdieping.  

- Daarnaast vraagt de commissie om een meer traditionele 

uitvoering van de dakkapel in de stijl van de rest van het pand.  

- De commissie kan zich vinden in het voortzetten van het ritme van 

de dakramen. Het voorgestelde aantal dakramen aan de 

Schagchelstraat is voorstelbaar. Voor de Anegang adviseert zij om 

de twee buitenste dakramen aan de Anegang te laten vervallen; 

drie in plaats van vijf om zo tegemoet  te komen aan de criteria uit 

de Nota Ruimtelijke Kwaliteit, waarin aangegeven wordt dat niet 

meer dan een derde van het dak mag worden beslagen. 

- De commissie constateert dat het gevelbeeld aan de Anegang 

ontbreekt. Deze ziet zij graag tegemoet.  



 

In het licht van het voorgaande wordt de aanvraag vooralsnog 

aangehouden. Aanpassingen kunnen worden voorgelegd aan de 

gemandateerd architect.  

 Advies Aanhouden 

 

2 Vooroverleg Aantal voorgaande behandelingen: 1 

 Bouwadres Lorentzplein 25 

 Soort bouwwerk Sloop/nieuwbouw  

 Omschrijving Studie herontwikkeling 

 Aanvrager Cobraspen 

 Architect Common Affairs 

 Welstandsnota Gebiedsdeel Villagebieden, beschermde regie 

 Code gemeente 

Bestemmingsplan 

2020-008181 

Koninginnebuurt, in strijd met het bestemmingsplan  

 Bevindingen  

29-03-2021  

 

De architect, stedenbouwkundige en accountmanager van de gemeente  zijn 

aanwezig bij de planbehandeling.    

Het plan betreft het slopen van een bestaand kantoorgebouw en het   

ontwikkelen van een nieuw woongebouw binnen het beschermd   

stadsgezicht. Het bestaande pand heeft twee lagen met een vlakke kap en  een 

achterbouw.    

Het planvoorstel bestaat uit drie lagen en een kapverdieping. Het geheel   

past binnen het kader van het bestemmingsplan (goot 7-8 meter, nok 12   

meter) met uitzondering van de dakkapellen. Het ontwerp zoekt aansluiting  bij de 

omgeving qua architectuur en materialisatie: rood metselwerk,   

oranje/rode pannen en een gemetselde erker met daarboven een balkon. De  

hoofdentree bevindt zich in de zijgevel, die is voorzien van geleding en   

gevelopeningen. De achtergevel volgt de bouwenvelop en geknikte   

dakconstructie. Alle woningen hebben een eigen buitenruimte. Het   

parkeren vindt niet plaats op eigen terrein, hier is een andere oplossing voor gevonden. 

Om te voldoen aan de geluidsnormen hebben alle woningen een  geluidsluwe gevel en 

worden voor de woningen aan de voorgevel   

akoestische voorzieningen getroffen.   

Reactie commissie   

De commissie heeft waardering voor de opzet van het ontwerp dat gebruik  maakt van 

stijlkenmerken uit de omgeving. Zij constateert echter dat het   

volume qua maat- en schaalverhoudingen niet aansluit bij zijn omgeving   

door een schaalvergroting  met name aan de achterzijde. Tevens ontbreekt  een 

hiërarchische opzet van de gevels en is er wat dat betreft onvoldoende aansluiting bij de 

gevels in de omgeving. Op maaiveldniveau vindt het   

gebouw nog weinig aansluiting door het ontbreken van een entree in de   

voorgevel, en heeft het gebouw hier door situering van tuindeuren en witte  

balkonhekken nog een weinig representatieve gevel. De massa van de kap trekt verder 

te veel aandacht, mede door de hooggeplaatste dakkapellen.   

De commissie adviseert het plan qua volume en gevels aan te laten sluiten bij zijn 

omgeving, het plan te versoberen en wat betreft de buitenruimten te  kiezen voor een 

gemetselde borstwering of Frans balkon.   

Concluderend is de commissie nog niet overtuigd, zij vraagt zich af wat het  effect is 

van de massa, met name aan de achterzijde op de omgeving. Het  gaat hier om de 

kwaliteit van wonen, de massa voegt zich nog niet goed in  de hiërarchie van de plek. 

Aandachtspunten zijn de maat- en   

schaalverhoudingen in de omgeving, het versoberen van de kapzone en   

meer aandacht voor de voorgevel die grenst aan de stedelijke ruimte op   

deze prominente plek in de stad.    

 Bevindingen  De architect is aanwezig bij de planbehandeling.  



10-05-2021  

Sinds de vorige behandeling in de ARK zijn de volgende punten in het 

plan gewijzigd: 

- Aan de voorzijde is een dubbele topgevel gecreëerd;  

- Aan de straatkant zijn twee entrees toegevoegd; 

- De erker is verlaagd en de balkons zijn verkleind;  

- Het tussenstuk, dat voor- en achterhuis met elkaar verbindt en 

een deel van de woningen ontsluit, is transparant geworden; 

- In de kap is een vliering voorzien. 

 

De commissie is van mening dat het plan is verbeterd doordat het zich 

aan de voorzijde meer voegt naar de buurt. Zij merkt op dat het voor- en 

achterhuis nu echter twee gelijkwaardige volumes blijven. Om het 

onderscheid in hiërarchie tussen voor -en achterhuis duidelijker te 

maken, adviseert de commissie het achterste deel iets te verlagen. Ook 

wordt het glazen tussenlid qua architectuurstijl niet passend gevonden 

en is de pui qua positie niet ver genoeg terugliggend t.o.v. de zijgevels. 

De commissie adviseert te zoeken naar referenties van ander, meer 

passend materiaalgebruik voor dit bouwdeel in de directe omgeving. Tot 

slot, oogt de kleurstelling nog erg wit, met name de balkonhekken vallen 

daardoor in negatieve zin op. 

 

Concluderend zijn er stappen genomen in de goede richting maar oogt 

het plan met name aan de achterzijde nog niet overtuigend. Het plan 

wordt daarom aangehouden. De commissie ziet de volgende fase van 

het plan met belangstelling tegemoet.  

 

 Advies   Aanhouden 

 

3 Vooroverleg  Aantal voorgaande behandelingen: 0 

 Bouwadres Surinameweg 4 (RVB gebouw)  

 Soort bouwwerk Verbouw kantoorgebouw & 

aanbouw 

 

 Omschrijving Informeren Schets Ontwerp  

 Aanvrager Gemeente Haarlem 

 Architect MVSA architecten, Space Encouters en Copijn Landschapsarchitecten 

 Welstandsnota BKP Stad tussen de bomen, Notitie Kwaliteitsborging Schalkwijk-Midden en 

Ontwikkelkader Stad Tussen de Bomen: bestaande uit plotregels, identiteit 

en handboek’’ NRK (Transformatie regie – divers)  

 Code gemeente 

Bestemmingsplan 

2021-0135 

Schalkwijk Midden 

 Bevindingen  

1-03-2021 

De leden van het supervisieteam Schalkwijk-Midden zijn aanwezig. Sinds de vorige 

behandeling in de ARK zijn er nauwelijks wijzigingen in het plan behalve het toevoegen 

van een parkeerhub. Daardoor is het aandeel verdiepte parkeerplekken afgenomen en is 

er meer ruimte voor beplanting in de ondergrond.  

 

Het gebied Schalkwijk-Midden wordt gepresenteerd als ‘stad tussen de bomen’. Het 

BKP wordt aan de commissie voorgelegd. Een van de basisprincipes is : auto’s eruit en 

bomen erin, de beplanting is beeldbepalend. De bestaande bomen blijven zoveel 

mogelijk behouden. Men gaat uit van een samenhangend landschappelijk concept. 

 

Schalkwijk-Midden maakt deel uit van de centrale zone van Schalkwijk bestaande uit 

het gebied Spaarne-Gasthuis ten noorden en Schalkstad ten zuiden. Samen vormen zij 

één multifunctioneel gebied. De gebieden worden met elkaar verbonden door middel 

van een doorlopende corridor. 



De gebouwen zijn alzijdig, hebben een eigen uitstraling maar maken deel uit van een 

familie.  De gevels aan de omliggende wegen, gelegen in de rooilijn  vormen één façade, 

terwijl de gebouwen naar het midden toe aftrappen. Het groen loopt door ‘over’ de 

bebouwing. De lagere daken krijgen een ‘groene’ dakbedekking en de hogere daken 

worden voorzien van pv panelen. De ruimte tussen de gebouwen is doorwaadbaar: 

openbaar toegankelijk en voldoende breed. De meeste gebouwen hebben een doorsteek 

voor voetgangers en in elk gebouw is ruimte gemaakt voor het fietsparkeren. 

Rechtsonder in het gebied komt een parkeerhub met meerdere functievoorzieningen op 

begane grond niveau en de mogelijkheid voor fietsparkeren. 

 

De commissie deelt een compliment uit; het BKP is zorgvuldig en overtuigend 

uitgewerkt.  

Zij constateert dat het ‘aftrappen’ van de gebouwen naar het midden voor meer ‘lucht’ 

zorgt en van belang is voor de kwaliteit van een stad tussen de bomen. Hierbij vraagt 

ook de realiseerbaarheid van het groen aandacht.  

Ook de richting van de gebouwen wordt als positief gezien, zo sluiten ze aan op het 

gebied Spaarne Gasthuis.  

De commissie maakt zich zorgen over de hoeveelheid bergingen voor fietsen, deze 

worden vaak voorzien van anonieme, gesloten buitengevels op begane grond niveau die 

de kwaliteit van de openbare ruimte niet positief beïnvloeden. De uitwerking van de 

gevels (verhouding open-dicht) is hierbij van belang. Dit zelfde geldt voor de entree van 

de parkeergarages. 

Ander aandachtspunt is de relatie met de omliggende gebieden en de uitwerking van de 

gevels van de diverse gebouwen. Uitgangspunt is verschillend maar toch behoren de 

gebouwen tot één familie. 

Voor wat betreft de ‘groene’ daken adviseert de commissie de installaties in de 

architectuur te integreren. Ook de geluidsbelasting op de buitenruimten (balkons) 

dienen vanaf het begin als ontwerpopgave te worden meegenomen. 

 

Concluderend geeft de commissie aan dat het BKP goed de essentie van het plan 

weergeeft en voor de commissie als toetsingskader kan dienen. Zij is minder 

enthousiast over het voorbeeld van een balkon boven een talud in en vraagt om deze uit 

het beeldkwaliteitsplan te laten. 

 

Notitie proces kwaliteitsborging. 

- per gebouw wordt, na een akkoord van het regieteam op het schetsontwerp, 

het VO en het DO aan de commissie voorgelegd; 

- de invulling van de buitenruimte wordt als definitief ontwerp (DO) 

voorgelegd; 

- de gemeente zal vier architecten partijen selecteren, waaronder de 

coördinerend architect. De architecten van de afzonderlijke blokken blijven na 

het VO betrokken tot en met de aanvraag omgevingsvergunning. 

 

De commissie heeft geen bezwaar. Om elk gebouw de aandacht te geven die het 

verdient vraagt zij om in de toekomst de gebouwen stuk voor stuk als deelplan voor te 

leggen. De commissie geeft tenslotte nog aan dat zij in het procesdocument ‘de 

wateropgave’ mist. 

  

 Advies Collegiaal overleg 

 Bevindingen 

10-5-2021 

De stedenbouwkundige en procesmanager van het regieteam zijn aanwezig 

voor een toelichting. Aanleiding is het schetsontwerp (SO) voor de 

renovatie van het kantoorgebouw van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) aan 

de Surinameweg. Het RVB heeft de ambitie om de kantoorfunctie voor in 

ieder geval 15 jaar op deze plek te behouden. Het SO is op hoofdlijnen 

akkoord bevonden door het regieteam (RT). Zij vinden dit passend binnen 

het concept van “Stad tussen de Bomen”. Doel van de bespreking is het 

informeren van de commissie en het maken van afspraken over de 

overdracht tussen het RT en de ARK, conform de eerder besproken notitie 

kwaliteitsborging.  

 



De locatie maakt onderdeel uit van het plan Schalkwijk-Midden en is 

gelegen aan de Europaweg. Het bestaande kantoorgebouw uit 1981 

(oorspronkelijk ontworpen door architectenbureau Arnold Numan Oyevaar)  

is alzijdig en heeft een gesloten karakter. Het pand bestaat uit geschakelde 

achthoekige blokken op een U-vormige plattegrond. De gevel is 

opgebouwd uit betonnen elementen, typerend voor de tijd waarin het 

gebouw is gerealiseerd, met terugliggende én uitkragende driehoekige 

verticale gele erkers.  

 

Voorgestelde plan 

Het bestaande gebouw wordt getransformeerd door de bestaande verticale 

erkers te vervangen door licht uitkragende rechte erkers en een uitbreiding 

op de begane grond aan de zuidkant waardoor een patio ontstaat. De 

aanbouw wordt voorzien van een daktuin. Op de begane grond wordt 

rondom de patio een Community Floor gerealiseerd. De ontsluiting aan de 

Amerikaweg wordt verplaatst naar de Europaweg. Daardoor blijft de 

autoluwe corridor behouden. De bestaande parkeergarage blijft 

gehandhaafd.  

 

Commissie 

De commissie is van mening dat door het verwijderen van de bestaande 

erkers en het toevoegen van nieuwe rechte erkers het originele karakter en  

dynamiek van het gebouw te veel verloren gaan. Hierdoor ogen deze vlak 

en mist het geheel plasticiteit. Andere bespreekpunten vanuit de ARK zijn:  

- De commissie mist een onderzoek naar de kwaliteiten van de 

bestaande gevels dat als basis kan dienen voor toekomstige 

ingrepen die het karakter van het gebouw respecteren. De 

commissie vindt een nieuwe toevoeging van erkers denkbaar mits 

deze de originele architectuur voldoende complementeren. 

- De relatie van de Community Floor met zijn omgeving is nog te 

weinig gedefinieerd (waaronder de beplanting). De commissie kan 

zich voorstellen dat deze verbijzondering in het programma 

aanleiding is voor een verbijzondering in de architectuur, 

bijvoorbeeld door de oorspronkelijke gevelopbouw te handhaven. 

Graag ziet de commissie hierover ook een duidelijke doorsnede. 

- De invloed van de verplaatsing van de ontsluiting op de 

bereikbaarheid van de parkeergarage ten opzichte van de nieuw 

ontwikkelen wijk is de commissie nog niet duidelijk ; 

 

Afgesproken wordt om de architect uit te nodigen voor een nadere 

toelichting en gezamenlijk te kijken waar architectonische kwaliteit kan 

worden behouden of versterkt. Vooruitlopend vraagt de commissie alvast 

om een analyse van de gevel voor te bereiden die als basis kan dienen voor 

toekomstige ontwerpstudies.  

 Advies   Collegiaal overleg 

 

4 Vooroverleg Aantal voorgaande behandelingen: 0 

 Bouwadres Winkelcentrum Schalkwijk/Schalkstad 

 Soort bouwwerk Nieuwbouw/verdichting  

 Omschrijving SpvE/stedenbouwkundig plan 

 Aanvrager Gemeente Haarlem 

 Architect Supervisor JCAU 

 Welstandsnota Divers/BKP/Structuurvisie Schalkstad 2025 

 Code gemeente 

Bestemmingsplan 

2021-02358 

SpvE/stedenbouwkundig plan 



 Bevindingen  

01-02-2021 

(collegiaal overleg) 

De supervisor, architecten, landschapsarchitect van de gemeente, procesmanager van 

de gemeente en planoloog van de gemeente zijn aanwezig.   

  

Deze ontwikkeling van het winkelcentrum Schalkwijk heeft een rijke en 

lange geschiedenis ,waar de supervisor vanaf het begin bij betrokken is. Door de tijd 

heen is de aansturing, het proces en de visie gewijzigd. Dit heeft onder andere te maken 

met de economische crisis, bestuurlijke wijzigingen, onderzoek vanuit de 

winkeliersvereniging en de structuurvisie openbare ruimte van de gemeente Haarlem. 

De bedoeling is om eens per twee maanden de ARK te informeren over de laatste stand 

van zaken in een collegiaal overleg. In de volgenden maanden wordt meer ingezoomd 

op de deelgebieden.  

  

De architect geeft een presentatie in vogelvlucht van het initiële masterplan uit 2003-

2012. Vanwege de economische crisis was het masterplan gedegradeerd tot een aantal 

kwaliteitsimpulsen aan de westkant van het winkelcentrum en zuidoostkant van het 

gebied. In 2018 is met de eigenaren een aantal workshops georganiseerd, waarbij 

nieuwe ambities zijn geformuleerd. Schalkwijk Centrum is nog steeds het tweede 

centrum van Haarlem maar krijgt een meer lokale functie met een gezicht naar de 

omliggende wijken. Het winkelcentrum krijgt een minder gesloten karakter en is 

fijnmazig toegankelijk  en alzijdig . Bepalende structuren en kenmerken, zoals groen, 

water en hoogbouw, worden doorgezet.   

  

Er worden verschillende stedenbouwkundige studies getoond  voor de inrichting van de 

openbare ruimte, hoogbouw en groen. Daarvoor zijn de Europaweg als lange 

stadstraat, het nieuwe busplein, de zuidelijke begrenzing van het gebied en de 

aanwezige groenstructuren in de omgeving leidende principes.   

  

De commissie is blij om te zien dat er wordt nagedacht over de verhouding tussen oude 

stad en centrumfunctie, het vertalen van de voormalig regionale functie naar een lokale 

functie en de relatie met de nieuwe hoogwaardig openbaar vervoer hub.   

Zij vraagt extra aandacht voor de invulling van de programma’s. Ook is 

de fijnmazigheid van netwerken in relatie tot omliggende wijken en de binnenstad nog 

niet terug te zien in de presentatie. De commissie stelt het op prijs om het gesprek voort 

te zetten en ziet het plan graag terug over twee of vier weken.  

 

 Bevindingen  

29-03-2021 

(collegiaal overleg) 

De supervisor, architect, landschapsarchitecten en procesmanager van de  gemeente 

zijn aanwezig.  

 

De architect geeft een presentatie van fase 2 (ten zuiden) uit het plan   

Schalkstad. Het plan omvat in totaal 2300 woningen met diverse functies op  de begane 

grond. Fase 1 (ten noorden) is op het moment van de   

planbehandeling in aanbouw. Fase 2 is nog in de ontwerpfase. Langs de   

zuidrand van fase 2 komen drie torens en aan de westrand van het   

marktplein twee hoge blokken. Langs de Europaweg worden twee alzijdige  blokken 

ontworpen. De hoogteaccenten sluiten aan op de belangrijkste   

assen.   

De landschapsarchitect werkt aan een visiekaart voor de inrichting van de  openbare 

ruimte. Uitgangspunt is een veelzijdige openbare ruimte met   

verschillende identiteiten. Langs de randen wordt het karakter van   

omliggende wijken overgenomen. Er worden visuele analyses getoond van  de 

belangrijkste doorgaande routes en pleinen. De sporthal ten zuiden van  het plan wordt 

gesloopt. In een later stadium  komt het nieuwe ontwerp voor deze locatie terug in de 

ARK. Ook wordt gedacht aan het realiseren  van andere sportgerelateerde functies 

binnen dit gebied.    

 

De commissie complimenteert de heldere presentatie en heeft de volgende  

opmerkingen:   

- Zij is enthousiast over de bajonetten van bestaande hoofdgroen-  en 

waterstructuren maar mist de overige hoofdstructuren op de tekeningen 

(profielen, zichtlijnen, routing etc.).    

- De commissie constateert dat er veel hoogbouw in het plan is en   

dat de openbare ruimte een hoge mate van verharding heeft. Zij   



maakt zich zorgen over de invloed op bezonning, windhinder en   

hittestress. Dit ziet zij graag nader inzichtelijk gemaakt tijdens een volgende 

planbehandeling.   

- De procesmanager geeft aan dat het aanbod detailhandel naar alle 

waarschijnlijkheid zal inkrimpen. Op dit moment loopt er een   

onderzoek naar een mogelijke verbreding van het publieke   

programma. De commissie vraagt wederom aandacht voor de   

invulling van de programma’s. Zij benadrukt het belang van een plint met 

meerwaarde voor de huidige bewoners uit de   

omliggende wijken.   

- Ook vraagt zij aandacht voor het mee-ontwerpen van kwalitatieve 

verblijfplekken voor jeugd en ouderen in de wijk. De zone langs het water is 

daarvoor bij uitstek geschikt en men is hier inderdaad  al mee bezig. Graag 

ziet de commissie t.z.t. een nadere uitwerking van de gebruikswaarde van de 

openbare ruimte, straatmeubilair, verlichting e.d.    

- Ten noorden van Schalkstad komen veel lange lijnen bij elkaar. De  inrichting 

van het entreeplein (inclusief busstation) is nog niet overtuigend. Als 

voorbeeld van een prettige verblijfsruimte verwijst de commissie naar de 

wachtruimte van het busstation in  Purmerend.    

 

Afgesproken wordt volgende ARK vergadering over dit onderwerp verder bij   

te praten.   

 

 Bevindingen  

12-04-2021  

(collegiaal overleg) 

De architect, landschapsarchitect en procesmanager van de gemeente zijn aanwezig. 

Dit overleg staat in het teken van fase 2 (ca. 1100 woningen). Fase 2 betreft de 

zuidstrook van het plangebied Schalkstad. Dit gebied is het afgelopen jaar in een 

stroomversnelling geraakt. Deze week ligt een ontwikkelovereenkomst bij het college. 

Er is ook een SPvE+ in de maak voor het winkelcentrum. Dit wordt nog voorgelegd aan 

de ARK en daarna ter inspraak aangeboden.  

 

De zuidstrook van Schalkstad grenst aan aantal belangrijke entiteiten: 

- De groene hoofdstructuur ten zuiden 

- De kade langs de Amerikavaart ten oosten 

- Het centrale plein met een markthal 

- Het uiteinde van de winkelstraten naar het plein 

- En de stadsstraat (Europaweg) ten westen 

 

Deze entiteiten worden overgenomen bij de inrichting van de openbare ruimte. Er wordt 

nog gestudeerd op de overgang van stadsstraat naar groene parkavenue. Deze locatie 

krijgt de functie van aanlandplein en moet uitnodigen tot een bezoek. De focus van het 

programma in fase 2 ligt op leisure, horeca en cultuur en niet op winkelen.  

 

Voor de bebouwing wordt een set van spelregels opgesteld, waaronder: 

- Plinthoogte en diepte van arcaden (met name rondom plein)  

- Omgang met private buitenruimte (balkon en loggia’s) 

- Setbacks 

- Hoogten (max. 76 m) 

- Look and feel: materiaalkeuze, cassettes, gevelopeningen etc. 

 

De parkeerbak komt niet onder de groenstrook te liggen waardoor er meer hoogwaardig 

groen mogelijk is. Dit parkeerdruk wordt opgevangen door een extra laag toe te voegen 

aan de parkeergarage.   

 

De commissie is positief over de hoge mate van precisie en aandacht voor ruimtelijke 

kwaliteit. Ze spreekt nog wel haar bezorgdheid uit over de volgende punten: 

- Zij constateert dat de noordrand met het busstation er wat karig van af komt 

vergeleken met de rest van het plan.  

- De commissie maakt zich zorgen over de kwaliteit van de markthal op de 

lange termijn. Zij stelt voor om deze te integreren in ander gebouw of anders 

een extra functie te geven die de overgang naar publiek ruimte accentueert. 

Zo kan ook flexibiliteit naar de toekomst worden gecreëerd.  



- De commissie spreekt haar bezorgdheid uit over de kwaliteit van de 

aangrenzende groenstructuur. Als deze niet mee wordt ontwikkeld dan 

vervalt ook een deel van de ruimtelijke kwaliteit van het gehele plan.  

- De arcades verdienen extra aandacht om ze tot aangename ruimtes te 

maken. 

- Er zijn zorgen over de windbelasting die de hoge toren oplevert. 

- Ze mist nog een inhoudelijke reactie op haar opmerkingen van de vorige 

vergadering, afgesproken wordt dat dit volgende vergadering wordt 

meegenomen. 

 

Vanwege tijdsgebrek heeft de commissie lang niet overal op kunnen reageren. Volgende 

keer wordt het plan dan ook verder besproken.    

 

 Bevindingen  

10-05-2021 

De supervisor, de landschapsarchitect van het plan en de procesmanager 

van de gemeente zijn aanwezig. De focus van dit overleg ligt op de 

inrichting van de openbare ruimte, waarbij de ambitie een doorwaadbare 

plek is met een gezicht naar de omliggende wijken. Er worden analyses 

getoond van bebouwingsrichtingen (kopse of aangrenzende gevels), 

zichtlijnen, publieke ruimten (Nolli kaart) en aanwezige 

groenvoorzieningen. De supervisor geeft aan dat er op dit moment veel 

input wordt geleverd vanuit de ontwikkelaars en beleidsmedewerkers. De 

individuele bouwblokken zijn door de gekozen architecten reeds in concept 

ontworpen. 

 

Voor de overgang van stadstraat naar groene parkavenue wordt gedacht 

aan de locatie ten noorden van de rotonde die uitkomt op de Costa Del Sol. 

De bestaande woontoren aan het Praagplantsoen vormt een poort tezamen 

met de solitaire torens die voorzien zijn in Schalkstad. De ambitie is om de 

rotonde te laten vervallen aangezien deze veel ruimte in beslag neemt.   

 

Vervolgens geeft de landschapsarchitect een presentatie van de visiekaart 

voor de inrichting van de openbare ruimte. Uitgangspunt voor Schalkstad is 

één identiteit met verschillende accenten. De randen van het plangebied 

refereren aan omliggende wijken. Op de hoekpunten van het plan komen 

een viertal aanlandplekken. De hoofdwinkelroute en aanloopstraten zijn als 

zodanig herkenbaar en het grid van de bomen op het marktplein houdt 

rekening met de aanwezigheid van marktkramen en straatmeubilair. De 

groensoorten sluiten aan bij het aanwezige groen in Schalkwijk en specifiek 

behorend bij een waterrijke omgeving.  

 

Commissie 

De commissie dankt de aanwezigen voor de heldere presentaties waaruit 

een enorme hoeveelheid ontwikkelingen blijkt. Zij krijgt echter de indruk 

dat het plan nog een bepaalde vanzelfsprekendheid mist doordat het zich 

als een eiland in de omliggende wijk manifesteert. Het is de commissie op 

dit moment nog niet duidelijk wat de betekenis is van het nieuwe 

winkelcentrum voor de stad en hoe het vervlochten is in de omliggende 

wijken. Het maakt een erge ‘standalone’ indruk omdat de precisie in de 

aansluiting op een aantal plekken mist. Dat is bijvoorbeeld het geval in de 

zuidwesthoek, waar de rotonde dicht zit op een beoogde oversteek naar de 

naastliggende woonwijk bij een plantsoen. Zij heeft behoefte aan meer 3D-

weergaven en referentiebeelden van andere hoogbouwwijken om het 

leefmilieu en de sfeer duidelijker te maken. Daarnaast adviseert zij om de 

groenstrook mee te nemen als onderdeel van de inrichting openbare ruimte 

en rekening te houden met de beleving in de avond en nacht. De commissie 

vraagt zich bovendien af hoe de invulling van de plinten zal gaan en welke 

invloed die invulling zal hebben op het gebruik en de inrichting van de 



aangrenzende openbare ruimte. Dit zijn wezenlijke aspecten voor de 

ontwikkeling van deze wijk en de ontwerpen missen op dit vlak 

overtuigingskracht. 

 

N.B. 

Tijdens de vorige planbehandeling heeft de commissie gevraagd om een 

inhoudelijke reactie op haar gemaakte opmerkingen. Tot op heden heeft zij 

echter nog geen bevredigend antwoord gekregen. Voor de volledigheid 

worden de eerdere gemaakt opmerkingen daarom hieronder nog een keer 

herhaald:  

- Zij is enthousiast over de bajonetten van bestaande hoofdgroen-  en 

waterstructuren maar mist de overige hoofdstructuren op de 

tekeningen (profielen, zichtlijnen, routing etc.).    

- De commissie constateert dat er veel hoogbouw in het plan is en   

dat de openbare ruimte een hoge mate van verharding heeft. Zij   

maakt zich zorgen over de invloed op bezonning, windhinder en   

hittestress. Dit ziet zij graag nader inzichtelijk gemaakt tijdens een 

volgende planbehandeling.   

- De procesmanager geeft aan dat het aanbod detailhandel naar alle 

waarschijnlijkheid zal inkrimpen. Op dit moment loopt er een   

onderzoek naar een mogelijke verbreding van het publieke   

programma. De commissie vraagt wederom aandacht voor de   

invulling van de programma’s. Zij benadrukt het belang van een plint 

met meerwaarde voor de huidige bewoners uit de   

omliggende wijken.   

- Ook vraagt zij aandacht voor het mee-ontwerpen van kwalitatieve 

verblijfplekken voor jeugd en ouderen in de wijk. De zone langs het 

water is daarvoor bij uitstek geschikt en men is hier inderdaad  al mee 

bezig. Graag ziet de commissie t.z.t. een nadere uitwerking van de 

gebruikswaarde van de openbare ruimte, straatmeubilair, verlichting 

e.d.    

- Ten noorden van Schalkstad komen veel lange lijnen bij elkaar. De  

inrichting van het entreeplein (inclusief busstation) is nog niet 

overtuigend. Als voorbeeld van een prettige verblijfsruimte verwijst de 

commissie naar de wachtruimte van het busstation in Purmerend.   

- Zij constateert dat de noordrand met het busstation er wat karig van 

af komt vergeleken met de rest van het plan.  

- De commissie maakt zich zorgen over de kwaliteit van de markthal op 

de lange termijn. Zij stelt voor om deze te integreren in ander gebouw 

of anders een extra functie te geven die de overgang naar publiek 

ruimte accentueert. Zo kan ook flexibiliteit naar de toekomst worden 

gecreëerd.  

- De commissie spreekt haar bezorgdheid uit over de kwaliteit van de 

aangrenzende groenstructuur. Als deze niet mee wordt ontwikkeld 

dan vervalt ook een deel van de ruimtelijke kwaliteit van het gehele 

plan.  

- De arcades verdienen extra aandacht om ze tot aangename ruimtes 

te maken. 

- Er zijn zorgen over de windbelasting die de hoge toren oplevert. 

 

De commissie ziet een puntsgewijze inhoudelijke reactie op de door haar 

gemaakte opmerkingen graag tegemoet.  

 

 Advies   Collegiaal overleg 
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Verslag grote commissie  
 

1 Omgevingsvergunning Aantal voorgaande behandelingen: 0 

 Bouwadres Amsterdamstraat 40-42 en Vooruitgangstraat 21-23 
 Soort bouwwerk Nieuwbouw winkel en bovenwoningen  
 Omschrijving Nieuwbouw Amsterdamstraat 40-44 en Vooruitgangstraat 21-23. Begane 

grond nieuwe winkelruimte, op de verdieping aan de Amsterdamstraat 3 
appartementen ontsloten aan de Amsterdamstraat en aan de 
Vooruitgangstraat 3 appartementen en bergingen ontsloten aan de 
Vooruitgangstraat. 

 Aanvrager Dreef beheer bv., Dhr. Van den Berg  
 Architect Rietvink architecten 
 Welstandsnota Eerste uitbreidingen buiten de vestinggracht, consolidatie regie 
 Code gemeente 

Bestemmingsplan 
2021-01660  
Niet passend binnen BP, gemeente beslist na advies ARK 

 Bevindingen  
26-04-2021 

De architect en ontwikkelaar zijn aanwezig bij de planbehandeling.  
 
Het plan betreft de nieuwbouw van een winkelruimte en zes 
appartementen aan de Amsterdamstraat en Vooruitgangstraat. Het plan 
is tegemoet gekomen aan het stedenbouwkundig advies d.d. 17-12-2020. 
De gevels dienen afgestemd te worden met de ARK. De commissie ziet de 
presentatie voor het eerst tijdens de planbehandeling.   
 
De Amsterdamstraat is een hoofdwinkelstraat in de Amsterdamsebuurt. 
De huidige bebouwing aan de Amsterdamstraat bestaat uit twee lagen 
met een kap. Het plan voorziet in drie lagen met een afgeknot schilddak 
en aangeluifde dakkapellen aan weerszijden. De dakbedekking betreft   
keramische vlakke pannen. De gevel wordt opgetrokken in baksteen met 
horizontale- en verticale metselverbanden en heeft een natuursteen plint. 
De winkelpui op de begane grond heeft bovenlichten in getint glas welke 
voorziet in ruimte voor reclame. De bevoorrading gebeurt voor de deur 
van de winkel.  
 
De Vooruitgangstraat is een ondergeschikte zijstraat van de 
Amsterdamstraat. De bestaande bebouwing bestaat uit drie lagen. Het 
nieuwe plan behoudt de bouwhoogte en bestaat uit twee bouwlagen met 
een kap. De kap heeft aan weerszijden een verticaal schild en één brede 
aangeluifde dakkapel aan de voorzijde. Qua vormgeving en 
materiaalkeuze sluit het plan aan bij de Amsterdamstraat. Een toegang 
met een dubbele deur op de begane grond leidt naar de 
gemeenschappelijke fietsenberging. De appartementen worden ontsloten 
via de Amsterdamstraat. Alle appartementen zijn voorzien van een 
buitenruimte middels een balkon of dakterras aan de achterzijde.  
 

Beoordelingskader  
De aanvraag is beoordeeld op grond van de gebiedsgerichte criteria uit de 
Nota Ruimtelijke Kwaliteit (NRK) Haarlem.  
 

Bevindingen 
De commissie vindt de voorgestelde schaalsprong aan de 
Amsterdamstraat denkbaar, aangezien er schuin tegenover het plan reeds 
een nieuwbouw is van vier bouwlagen. Het voorgestelde gevelbeeld oogt 
echter te grof en het ontbreekt aan eenheid. De raampartijen op de 
begane grond passen weinig bij de gekozen architectuurstijl. Ook komt de 
dakvorm nog weinig passend over gezien de afmetingen en de 
materiaalkeuze. De commissie vindt het denkbaar om een dakbedekking 
toe te passen in zink gezien de aansluiting bij de omgeving. Daarnaast 
adviseert zij om de dakkappellen conform de Nota Ruimtelijke Kwaliteit 
plat af te dekken en vindt ze de brede dakkapel aan de Vooruitgangsstraat 
nog te weinig ondergeschikt aan het dakvlak. Ze adviseert deze op te 
splitsen. Concluderend is de commissie van mening dat het plan nog een 
ontwerpslag behoeft. Ze vraagt tevens om 3D beelden van het plan vanuit 
de beide straten inclusief de omliggende volumes om zo de impact ervan 
op het straatbeeld te kunnen duiden. 



 
De commissie ziet een aangepast plan, met verwerking van bovenstaande 
opmerkingen, met belangstelling tegemoet. In afwachting hiervan wordt 
de aanvraag aangehouden. 
 

 Advies   Aanhouden 

 

2 Vooroverleg Aantal voorgaande behandelingen: 0 

 Bouwadres Zomerluststraat 15 
 Soort bouwwerk gemeentelijk monument  
 Omschrijving Handhavingszaak, verbouw monument 
 Aanvrager Mw. Neuteboom (architectuurhistoricus), Dhr. Kocak (handhavingsjurist)  
 Architect  
 Welstandsnota Villagebieden, beschermende regie 
 Code gemeente 

Bestemmingsplan 
2021-01194  
 

 Bevindingen  
26-04-2021 

De betrokken adviseur erfgoed en handhavingsjurist van de gemeente zijn 
aanwezig bij de planbehandeling.  
 
De vraag die bij de commissie voorligt betreft twee voorstellen: 
- het beoordelen van de huidige, illegaal gerealiseerde, verbouw en 

aanbouw van de woning  
- het bespreken van een nieuw voorstel na overleg met de afdeling 

erfgoed van de gemeente.  
 
De oorspronkelijke situatie 
Het pand betreft een gemeentelijk monument uit 1924 gebouwd in de 
Amsterdamse Schoolstijl. Kenmerkend voor de kleine villa zijn het met 
rode pannen gedekte mansardedak met steile schilden, de hoge 
schoorstenen, het houten gevelbeschot, de ingangsportiek en 
vensterinvullingen deels voorzien van roeden. Binnen het interieur bleven 
de originele indeling en diverse authentieke details bewaard, waaronder 
enkele schoorsteenmantels. Samen met de tuin vormt het pand een 
waardevol geheel.  
 
De huidige aanbouw 
In de reeds gerealiseerde aanbouw is een deel van het monumentale 
interieur verwijderd en de oorspronkelijke achtergevel doorgebroken ten 
behoeve van een uitbouw aan de achterzijde in de stijl van de woning, met 
de toevoeging van een dakterras. Daarnaast is de indeling van de 
zolderverdieping ook gedeeltelijk gewijzigd. 
 
Het nieuwe voorstel 
In het voorgestelde ontwerp voor de nieuwe aanbouw springt de zijgevel 
in ter plaatse van de oorspronkelijke achtergevel. De toegang naar het 
dakterras vervalt, waardoor een afscheiding achterwege kan blijven en de 
houten pui wordt vervangen door een donker kozijn.  
 
Bevindingen 
De commissie constateert dat het monumentale pand nagenoeg nooit 
verbouwd is en de indeling nog oorspronkelijk was. Door de verbouwing 
van het achterhuis is de waardevolle structuur van het woonhuis verloren 
gegaan. Daardoor is onomkeerbare schade toegebracht aan het interieur 
en daarmee aan de monumentale waarde van het pand. De commissie 
keurt dit ten zeerste af en, gezien dit een delict betreft, gaat zij er vanuit 
dat de gemeente overgaat tot strafrechtelijke vervolging.  
 
De commissie vindt de illegale aanbouw zoals reeds gerealiseerd echter 
wel voldoende ondergeschikt en passend bij het monument. Alleen de 
witte kleur van de borstwering vindt zij niet passend en zij adviseert die 
dan ook donkergroen te maken. 
 



Wat betreft het nieuwe voorstel voor de aanbouw is de commissie van 
mening dat deze onvoldoende relatie heeft met het monument en qua 
vormgeving niet passend is bij de bestaande architectuur. Het nieuwe 
voorstel levert wat de commissie betreft geen verbetering op ten opzichte 
van de reeds bestaande situatie.  
 
Samenvattend adviseert de commissie akkoord te gaan met de 
gerealiseerde aanbouw en juridische stappen te ondernemen naar 
aanleiding van de reeds doorgevoerde  ingrepen in het interieur, 
aangezien die de monumentale waarden ernstig hebben aangetast. 
 

 Advies   Aanhouden 

 

3 Vooroverleg Aantal voorgaande behandelingen: 3 

 Bouwadres Koppestokstraat 2-4 
 Soort bouwwerk Spoorwachtershuisjes  
 Omschrijving aan te wijzen als gemeentelijk monument 
 Aanvrager Gemeente Haarlem 
 Welstandsnota Gebieden 1920-1960, consolidatie regie 
   

 Bevindingen  
29-06-2020 

Er ligt een verzoek voor om de dubbele spoorwachterswoning aan de Koppestokstraat 2 
en 4 aan te wijzen als gemeentelijk monument.   
De commissie heeft kennis genomen van de beschrijving van het team erfgoed van de 
gemeente en geeft een positief advies af.  
De woningen zijn gelegen op een smalle strook grond, parallel aan de spoorlijn 
Haarlem- Leiden. Ze waren onderdeel van een serie woningen langs het spoor, die alle 
volgens een bepaald type werden gebouwd. De meeste van die woningen zijn gesloopt, 
maar de positie langs het spoor is kenmerkend voor dit type dienstwoning. De spoorlijn 
werd tussen 1842 en 1847 aangelegd en het pand werd omstreeks 1892 gebouwd.  
Het totaalvolume heeft een rechthoekige plattegrond, een bouwlaag en een 
zolderverdieping onder een zadeldak bedekt met gesmoorde, holle pannen. Verder is 
het volume voorzien van houten gootklossen, witte windveren en bakgoten. De gevels 
zijn gemetseld in halfsteensverband zonder toegevoegde stijlkenmerken; het is een 
sobere, utilitaire stijl gerealiseerd die voor eenvoudige dienstwoningen gebruikelijk was 
bij de spoorwegen.  
De woningen zijn in de loop van de tijd meermaals aangepast. De gevels zijn in het 
midden van de 20ste eeuw verhoogd, wat zichtbaar is door het lichtere voegwerk aan 
de bovenzijde. De entree van de woningen is naar de kopgevels verplaatst, de 
geschilderde vlakken waar het volgnummer 26 op stond zijn nog zichtbaar. De indeling 
van de plattegrond is in 1958 ingrijpend gewijzigd en waarschijnlijk rond 2013 
grotendeels verwijderd. Aangenomen wordt dat het interieur verloren is gegaan.  
 
De commissie constateert dat de positie van de dubbele spoorwachterswoning aan het 
spoor stedenbouwkundig gezien nog gaaf en, ondanks dat andere woningen uit de serie 
verdwenen zijn, nog wel herkenbaar is en zodanig als ensemble van belang. De dubbele 
spoorwachterswoning maakt deel uit van de vroege geschiedenis van de spoorwegen in 
Nederland en is daarom cultuurhistorisch en qua zeldzaamheid van belang.  
Concluderend adviseert ze de dubbele spoorwachterswoning aan te wijzen als 
gemeentelijk monument 

 Advies   Collegiaal overleg 

 Bevindingen  
12-04-2021 

De accountmanager van de gemeente is aanwezig bij de planbehandeling. 
 
De commissie vraagt om een overzicht van de voorgeschiedenis door de afdeling VTH 
en nader inhoudelijk overleg met de afdeling erfgoed.  
 
In afwachting van het bovenstaande wordt de aanvraag aangehouden.  

 

 Advies   Aanhouden 

 Bevindingen  
26-04-2021 

De adviseur erfgoed, accountmanager en juridisch adviseur van de 
gemeente zijn aanwezig bij de planbehandeling.  
 
Het pand betreft een gemeentelijk monument. De juridisch adviseur geeft 
aan dat de spoorwachterswoning volgens de spoorwegeigenaar om 
veiligheidsredenen niet te handhaven is langs het spoor. Deze is dan ook 
voornemens het pand te slopen. Op grond van de veiligheid is ieder gebruik 



volgens de eigenaar onmogelijk. Er zijn plannen vanuit de buurt om het 
pand te ontwikkelen tot een lunchroom en woningen. Daartoe ligt er een 
voorstel om het pand te verplaatsen. Er is ruimte om het pand ca. zeven 
meter te verplaatsen van het spoor.  
De vraag die voorligt aan de ARK betreft de monumentale status van het 
pand. Kan deze behouden kan blijven indien het pand wordt verplaatst? 
 
Bevindingen  
De commissie geeft aan dat het naar haar mening technisch onmogelijk is 
om het pand in zijn geheel te verplaatsen. Zij stelt dat demonteren van het 
pand en het iets verderop opnieuw opbouwen de monumentale waarden 
dusdanig zal aantasten dat er niet meer kan worden gesproken van een 
monument. Daarnaast is ze van mening dat de locatie naast het spoor juist 
onderdeel is van de monumentale waarde, ook deze gaat verloren bij 
verplaatsen.  
 
Concluderend is de commissie van mening dat de monumentale status van 
het pand niet behouden kan blijven bij verplaatsing. Zij adviseert de 
gemeente om te controleren of er juridisch geen mogelijkheden zijn het 
monument te behouden en te gebruiken op zijn huidige locatie en geeft ter 
overweging mee om het gebouw eventueel te laten staan zonder functie.  
 

 Advies   Collegiaal overleg 
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Verslag grote commissie  
 

1 Omgevingsvergunning Aantal voorgaande behandelingen: 2 

 Bouwadres J.J. Hamelinkstraat in Haarlem 
 Soort bouwwerk Nieuwbouw woningen  
 Omschrijving het maken van 270 woningen aan de J.J. Hamelinkstraat (blok 6, 7 en 8) en 

het maken van 27 grondgebonden woningen 
 Aanvrager Stichting Elan Wonen 
 Architect Dhr. Veldmans, (architect)  

Dhr. Meijer (opdrachtgever)  
Dhr. Homan, (opdrachtgever)  

 Welstandsnota Gebieden 1920-1960, consolidatie regie 
 Code gemeente 

Bestemmingsplan 
2020-09232 
Voldoet niet/bereidheid mee te werken aan buitenplanse afwijking 

 Bevindingen  
18-01-2021 

De architecten, de indieners van de bouwaanvraag en de projectleiders zijn aanwezig 
om de aanpassingen toe te lichten. Ook de stedenbouwkundige is bij de 
planbehandeling aanwezig. Er wordt gesproken over de bouwblokken VI, VII en VIII. 
 
Bij blok VI zijn de balkons, in verband met een gewijzigde indeling van de 
appartementen iets verplaatst, c.q. vergroot. Hiertoe is een van de twee naastgelegen, 
verticale gevelopeningen komen te vervallen. Aan de achterzijde is de vluchtweg binnen 
het gebouw opgelost. 
De details zoals uitgevoerd bij blok V worden overgenomen, zoals de wijze van het 
wegwerken van hemelwaterafvoeren, het uitwerken van de balkons en de metselwerk 
verbanden.   
Bij blok VII wordt de zijgevel van de toren meer gesloten uitgevoerd. In de overige gevels 
is de verdelingen van de penanten aangepast, de kozijnen worden uitgevoerd in 
kunststof, alleen de kozijnen op begane grond niveau worden uitgevoerd in aluminium. 
Aan de achterzijde wordt het trappenhuis van de toren naar binnen geplaatst en maakt 
daardoor onderdeel uit van de toren. 
De detaillering van blok VIII wordt als de overige blokken uitgevoerd. 
 
Bij de grondgebonden woningen is de vorm van de kap nu veranderd van een zadeldak 
in een mansardekap. Hierdoor wordt meer aangesloten op de bebouwing in de 
omgeving. 
Er komt een muur van 3m hoog (stadsmuur) die wordt aangebracht tussen de 
grondgebondenwoningen en de Hamelinkstraat. 
 
Er is een inrichtingsplan gemaakt voor het binnenterrein waarin aangegeven de bomen 
en de parkeerplaatsen. Het parkeren vindt voor 50% plaats onder de terrassen van de 
grondgebonden woningen. Deze terrassen worden voorzien van in de architectuur 
opgenomen plantenbakken. Bij de parkeervakken worden waterdoorlatende tegels 
gelegd. 
 
De commissie bespreek de volgende aandachtspunten. 
De stadsmuur wordt als een goede oplossing  gezien. In verband met de ruimtelijke 
kwaliteit is de uitwerking en detaillering van de muur van belang, evenals de 
beëindiging en de  aansluiting van de muur op de woning. Groen (bomen) die erboven 
zichtbaar zijn zullen het beeld ook verbeteren. Anti-graffiti coating zal nodig zijn.  
De inrichting van het binnenterrein voldoet nog niet aan de beoogde kwaliteit. Het 
parkeren is dominant aanwezig, wellicht is het mogelijk meer `groen’ aan te brengen 
om de ruimtelijke kwaliteit van het binnengebied te verbeteren. Tevens spreekt zij haar 
zorgen uit over de kwaliteit van de ontwikkeling van de drie voorgestelde bomen.   
Ook de verlichting op de binnenterreinen en de galerijen dient uitgewerkt te worden: 
Welke verlichting en waar wordt deze geplaatst. 
Tevens wordt de aanhechting van het blok VI op het aangrenzende blok besproken. Van 
belang is de eenheid/samenhang.  
Bij blok VI wordt geconstateerd dat door de aanpassing van de balkons een van de 
naastgelegen verticale gevelopeningen is komen te vervallen. Zij betreurt deze 
wijziging. Wellicht kan het naast het balkon overgebleven raam op de hoek weer een 
verticale opening worden.  
 
Concluderend wil de commissie graag meer informatie over: 

- de aansluiting van de stadsmuur op de kopgevel van de grondgebonden 
woning en de uitwerking van de kopgevel; 

- de uitwerking van de stadsmuur, deze lijkt nog te sober; 
- de ruimtelijke kwaliteit van het binnenterrein, inclusief verlichting, dient 

overtuigend in beeld gebracht te worden; 



- detaillering van de gevel van blok VI (uitbreiding van de balkons waarbij een 
van de gevelopeningen komt te vervallen); 

- de commissie spreekt haar voorkeur uit om blok VI aan te laten sluiten op het 
belendende blok (vm. Kimman garage); 

- details en materiaalkeuze: bemonstering aan de hand van referentiebeelden.  
 
Gezien het bovenstaande wordt de aanvraag vooralsnog aangehouden. 
 

 Advies   Aanhouden 

 Bevindingen  
12-04-2021 

De aanvragers en architecten zijn bij de planbehandeling aanwezig om de 
aanpassingen toe te lichten. 
Bij blok 6 zijn de verticale ramen weer teruggebracht en worden de details 
getoond. Door een terugliggende overgang te maken, uitgevoerd door 
middel van een prefab element, wordt het blok aangesloten op het 
belendende blok (vm. Kimman garage).   
Langs de J.J. Hamelinkstraat, ter plaatse van het parkeerterrein wordt een 
object geplaatst als tijdelijke straatwand, voorzien van een ‘groene’ 
invulling (biodiversiteit). Het is de bedoeling deze wand in samenwerking 
met omwonenden te ontwikkelen. 
 
De commissie kan zich vinden in de gekozen oplossing voor de kozijnen en 
de aansluiting. Voor wat betreft de tijdelijke straatwand als staketsel heeft 
de commissie haar twijfels. Zij heeft geen bezwaar tegen het tijdelijke 
karakter maar ziet het als een kwetsbaar object waarvoor een onderhouds- 
en beheerplan dient te worden opgesteld.  
 
Binnenterreinen blok 7 en 8. 
De binnenterreinen worden voorzien van een zogenaamde open bestrating 
(Hydro Lineo groenbestrating) in twee gradaties. De grondgebonden 
woningen zijn voorzien van bloembakken langs de terrassen en langs de 
bergingen worden een klimplant voorgesteld. 
Op de galerijen komen  ‘up down’ armaturen, evenals bij de parkeerplekken 
onder de terrassen. Op het terrein zelf komen lantaarnpalen. De bomen 
worden in de volle grond geplaatst.  
Rondom het binnenterrein van blok 8 wordt de gevels uitgevoerd in licht 
metselwerk, bij blok 7 wordt gebruik gemaakt van bruin genuanceerd 
metselwerk (horizontaal gemetseld), bij de entree en de bovenbouw wordt 
dezelfde steen verticaal gemetseld. Blok 6 krijgt ook rondom het lichte 
metselwerk voorzien van een donkere plint.  
Langs de galerijen worden Cedral Click gevelstroken geplaatst. In de tinten 
klei en zwart.  
 

De grondgebonden woningen worden uitgevoerd in een grijs genuanceerde 
steen, evenals de stadsmuur. De stadsmuur zelf sluit nu weer aan op de 
voorgevel van de rij woningen en is voorzien van een aantal penanten, 
groenmogelijkheden en een rollaag. Door de rollaag is de muur nu 3,30m 
hoog.  
De kopgevel waar de stadsmuur op aan sluit krijgt een extra gevelopening.  
 
De commissie heeft op basis van de aangeleverde afbeeldingen van de 
gekozen stenen geen bezwaar tegen de materialen en ook niet tegen  die  
van de stadsmuur, deze voldoen aan het BKP. De muur kan een 
meerwaarde worden voor het project.  
De verlichting wordt nog besproken, de commissie wijst erop dat zowel in 
de straat met de stadsmuur als op de binnenterreinen de verlichting niet bij 
de woningen naar binnen dient te schijnen en dient aan te sluiten bij de 
kleinschaligheid van de steeg. Zij vraagt hiervoor aandacht. Omdat de 
binnenterreininrichtingen zeer stenig zijn vraagt de commissie ook 
aandacht voor de beperking van galm op de gevels hier.  
 
Concluderend kan de commissie akkoord gaan met de aanvraag, de 
uitgewerkte tekeningen hebben voldaan aan de gestelde verwachtingen. 
Zij vraagt nog aandacht voor het onderhoud van de tijdelijke straatwand, de 
uitwerking van het verlichtingsplan en de akoestiek op het binnenterrein. 



 Advies   Akkoord 

 

2 Aanvraag omgevingsvergunning Aantal voorgaande behandelingen: 0 

 Bouwadres 
Soort bouwwerk 

Minaretstraat 1 
Bijeenkomstgebouw 

 

 Omschrijving Het herinrichten van het parkeerterrein en de minaret van Selimiye Moskee 
voorzien van gevelbekleding 

 Aanvrager Dhr. Balik (gemachtigde, vrijwilliger) 
 Welstandsnota Landschappelijk groen, bijzondere regie 
 Code gemeente 

Bestemmingsplan 
2020-09888 
Passend binnen bestemmingsplan 

 Bevindingen  
12-04-2021 

De architect is aanwezig om het plan toe te lichten. Het plan betreft de 
herinrichting van het parkeerterrein bij een moskee en de nieuwe 
gevelbekleding van een 35 meter hoge minaret. De minaret is niet 
gekoppeld aan de moskee maar verbonden via een pergola. 
 
Parkeerterrein: 
Het huidige parkeerterrein heeft geen parkeervakken. In het nieuwe plan 
ontstaat een lus met dubbele rijbaan die zorgt voor een doorlopende 
verkeersstroom. De vijver aan de zuidkant blijft gehandhaafd, evenals de 
bestaande in- en uitrit en hekwerken. De bomen die moeten wijken voor het 
plan worden herplant in het hart van het parkeerterrein aangevuld met vier 
bankjes.  
 
De commissie is een voorstander van een meer gestructureerd 
parkeerterrein met een betere regenwaterafvoer. De twee rijbanen nemen 
echter meer ruimte in beslag dan in de bestaande situatie hetgeen niet past 
bij de groene uitstraling van het park. Zij adviseert daarom een 
landschapsontwerper te betrekken om de huidige oplossing beter in te 
passen in zijn omgeving. 
 
Minaret:  
De aanvrager geeft aan dat het bekleden van de minaret altijd de intentie is 
geweest maar niet mogelijk was vanuit financieel oogpunt. De huidige 
transparante constructie is gemaakt van staal. In het voorliggende ontwerp 
wordt deze bekleed met beige kleurige panelen van Trespa door middel van 
een aluminium constructie. De railing wordt verlicht met LED.  
 
De commissie vindt het bekleden van de minaret denkbaar maar de keuze 
voor Trespa niet passend en van onvoldoende ruimtelijke kwaliteit, gezien 
de kans op vervuiling en het ontbreken van een relatie met de omgeving. Zij 
adviseert een studie te doen naar de materiaalkeuze en vraagt daarbij ook 
aandacht voor de verlichting.  
Eventueel is er tussentijds overleg mogelijk over het inrichtingsplan en de 
materiaalkeuze van de minaret  met de gemandateerd architect.  
De aanvraag wordt vooralsnog aangehouden. 
 

 Advies   Aanhouden 

 

3 Omgevingsvergunning Aantal voorgaande behandelingen: 1 

 Bouwadres Prinsenhof 3  
 

 Soort bouwwerk Schoolgebouw  
 Omschrijving Verbouw stedelijk gymnasium 
 Aanvrager Mw. Wierenga 
 Architect Dhr. Kolk  
 Welstandsnota Historische kernen, beschermende regie (rijksmonument) 
 Code gemeente 

Bestemmingsplan 
2021-02484 
Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar medewerking buitenplans 

 Bevindingen  
14-12-2020 

De stedenbouwkundige van de gemeente is aanwezig en de architecten van het plan 
lichten de aanpassingen toe.  
 
Aanpassingen nieuwbouw: 



- de achtergevel wordt voorzien van een zinken bekleding waarbij de 
zinkbanen, qua belijning iets van elkaar verspringen (drie verschillende 
maten); 

- de verticale gevelopeningen liggen iets meer terug in het gevelvlak; 
- de kleur van het zink is pigmento rood.   

  
Aanpassingen opbouw hoofdvolume:  

- de aansluiting (schuine stukken van de dakopbouw) ligt op minimaal 1m van 
de hoekkepers van het  monument;  

- het bovenste deel van de uitbreiding wordt aan de achterzijde voorzien van 
een lichtgewicht modulair plantenbaksysteem.    

  
Aanpassingen voorzijde nieuwbouw: 

- omdat de nieuwe gevel iets naar achteren wordt geplaatst kan de daklijst van 
het monument behouden blijven; 

- de erker vormt het accent in de gevel en refereert aan de erker in de 
bestaande gevel. Deze springt nu iets uit; 

- de voorgevel bestaat ook hier uit staande zinken felsnaden in drie 
verschillende maten; 

- de zinken gevelbekleding wordt iets om de hoek over de zijgevel doorgezet 
(één baan), de rest van de zijgevel wordt gekeimd in de kleur van het zink.  

  
Aanpassingen in het interieur: 

- de nieuwe houten elementen/kozijnen worden blank gelakt; 
- als optie ligt het wel of niet toepassen van een negge voor bij de nieuwe 

openingen. Hiertoe wordt de bestaande wandlat schuin afgezaagd (optie A), 
of het kozijn steekt 15mm uit zodat de wand en de plint aansluiten op het 
kozijn (optie b). De kleur van de eventuele negge ’s is wit; 

- er is geconstateerd dat de aanwezige stucplafonds al flink zijn aangetast, er 
zijn geen monumentale ornamenten gevonden; 

- er komt een gebalanceerd ventilatiesysteem, zonder roosters in de gevels. De 
voorzetwanden worden ‘vrij’ geplaatst.  

 
Bij de Buysvleugel wordt het valraam voorzien van een nieuw kozijn met dubbel glas. 
Het monumenten glas verdwijnt hier.  
Bij de buitenkozijnen wordt het glas vervangen door monumentenglas (indien er ruimte 
voor is) of vacuüm glas. 
De zonwering wordt binnen de verticale geleding van de gevels geplaatst en krijgt de 
zelfde kleur als het zink. 
 
De commissie constateert dat er een goede stap is gezet. De voor- en zijgevel zijn op een 
‘natuurlijke’ manier uitgewerkt. De aanpassingen aan de plafonds zijn naar aanleiding 
van het onderzoek voorstelbaar. De achtergevel is een stuk rustiger geworden waardoor 
de uitbreiding acceptabel is , te meer daar de berging op het achterterrein wordt 
verwijderd.  
 
Aandachtspunten: 

- de schuine aansluiting van de dakopbouw op het dak van het monument 
vraagt aandacht wat betreft de technische uitwerking; 

- voor wat betreft de negge ’s is de commissie van mening dat deze scherp 
doorgezaagd dienen te worden; 

- aandacht voor het nog bestaande ‘oude’ glas, dit dient behouden te blijven;  
- eventuele installaties dienen zoveel mogelijk inpandig opgelost te worden. De 

installaties op het dak dienen vanuit de openbare ruimte niet zichtbaar te zijn.  
    
Concluderend kan de commissie op hoofdlijnen akkoord gaan, het is essentieel om het 
ambitieniveau vast te houden.  
De commissie vraagt nog aandacht voor de bovengenoemde punten en ziet een 
bemonstering van het gevelmateriaal en de zonwering graag tegemoet. 
 

 Advies   Akkoord op hoofdlijnen 

 Bevindingen  
12-04-2021 

De architecten van het plan zijn aanwezig om de bemonstering toe te 
lichten. Voor de gevel en het zetwerk rondom het grote kozijn wordt 
gekozen voor zink ( s 7010) met een iets roder pigment dan de baksteen.  De 
kozijnen worden van aluminium in de een complementaire kleur. Het 
keimwerk van de zijgevel wordt uitgevoerd in een lichte kleur (s 6010). De 
screens (roldoeken voor de kozijnen) hebben de kleur donker antraciet. De 
hardstenen plint is neutraal grijs, gelijk aan de dorpels.  
De erker wordt voorzien van zonwerende beglazing.  
 



Ook de details worden besproken. De uitwerking van de dakopbouw aan de 
achterzijde wordt gezien als een goede oplossing, de naden lopen in een 
waaiervorm. Wel is het de commissie nog niet duidelijk hoe deze worden 
gedetailleerd, en met name de aansluiting op de bestaande kap is 
onduidelijk. Ze vraagt om een zorgvuldige technische uitwerking daarvan. 
 
De commissie heeft geen bezwaar en adviseert akkoord te gaan met het 
voorliggende voorstel. Het totaalplan en de materiaalkeuze is zorgvuldig 
uitgewerkt en voldoende overtuigend.  
Als voorwaarde in de vergunning dient te worden opgenomen dat de 
uitwerking van de details van het nieuwe dak op de bestaande kap voor 
aanvang bouw ter goedkeuring aan de gemandateerde van de commissie 
worden overlegd. 

 Advies   Akkoord 

 

4 Omgevingsvergunning Aantal voorgaande behandelingen: 1 

 Bouwadres Houtmarkt 7 
 Soort bouwwerk Verbouw monument  
 Omschrijving het realiseren van 2 woningen, het plaatsen van twee dakkapellen aan de 

voorgevel, het plaatsen van meerdere Veluxdakramen, het verbouwen van 
het monument, het plaatsen van nieuwe kozijnen in de achtergevel en het 
uitbreiden aan de achtergevel over 3 etages 

 Aanvrager Dhr. Rutte 
 Architect Collo restauratie en architectuur B.V. 
 Welstandsnota Historische kernen, beschermende regie (rijksmonument) 
 Code gemeente 

Bestemmingsplan 
2020-09510 
voldoet niet aan bestemmingsplan, over afwijking wordt beslist na advies 
commissie 

 Bevindingen  
29-03-2021 

De architect en opdrachtgever zijn aanwezig bij de planbehandeling,  
evenals de casemanager, stedenbouwkundige en adviseur erfgoed van de  
gemeente.   
 
Het plan is onderdeel van een historische gevelwand langs het Spaarne. Het  
17e-eeuwse pand bestaat uit twee in opzet bij elkaar behorende huizen van  
twee bouwlagen met elk een schilddak van drie schilden en een topgevel  
aan de achterzijde. Het noordelijke deel was oorspronkelijk in gebruik als  
brouwerij. In de 19e eeuw is de brede gevel gepleisterd en voorzien van een  
rechte kroonlijst. Het pand is beschermd als rijksmonument en in eigendom  
van de gemeente. De gemeente is voornemens het te verkopen aan een  
particulier. De achtergelegen fietsfabriek is losgekoppeld en wordt  
gesloopt. De wens van de opdrachtgever is om in het bestaande woonhuis  
twee aparte woningen te realiseren. Deze worden verbonden door één  
centrale entree.   
 
Het plan voldoet niet aan het bestemmingsplan. Na het advies van de ARK  
beslist de gemeente over de eventuele medewerking aan een buitenplanse  
afwijking. De commissie heeft het bouwhistorisch onderzoek pas in de  
vergadering ontvangen. Daarom gaat zij alleen in op de  
stedenbouwkundige inpassing en het toevoegen van twee volumes aan de  
achtergevel. Zij kan de ingrepen in het monument nog niet beoordelen.  
 
De architect geeft een presentatie van de voorgenomen toevoegingen:  

- In de voorgevel worden twee dakkapellen gereconstrueerd;  
- Het zuidelijke huis wordt via een corridor verbonden met een paviljoen met 

lessenaarsdak. Daardoor blijft de achtergevel grotendeels intact;   
- Achter het noordelijke huis zit een tweelaagse uitbreiding uit 1935.  Deze 

krijgt een geheel nieuwe achtergevel met een afwijkende gevelindeling van 
glas.   

- Op het platte dak van het noordelijk huis aan de achterzijde (deels op de 
tweelaagse uitbreiding) komt een nieuwe dakopbouw met een zelfde 
kapstructuur als het monument. Zodoende is het mogelijk om buiten de 
achtergevel een nieuwe trap te realiseren naar de tweede verdieping. De 
uitbreiding komt los te staan van het voorhuis en heeft een eigen identiteit 
met stalen ramen en open puien en een groot dakoverstek.  

 
De commissie vindt een uitbreiding van het monument denkbaar maar is  



van mening dat de toevoegingen nog te weinig subtiel en te weinig  
ondergeschikt zijn toegevoegd waardoor ze teveel concurreren met het  
monument. Dat komt onder andere door de afwijkende kapvorm van het  
paviljoen, het zware dakoverstek van de nieuwe kap op het noordelijk deel,  
de materialisatie van deze dakopbouw en de afwijkende vormgeving van de  
glazen puien in de achtergevel.  
 
Gezien bovenstaande overwegingen adviseert zij de gemeente niet akkoord  
te gaan met het voorliggende plan. Zij ziet wel mogelijkheden zoals  
besproken en adviseert te kiezen voor subtiel en ondergeschikt  
toegevoegde volumes die onderling een duidelijke nieuwe laag vormen.  
Bovendien vraagt zij ook terughoudend te zijn in de uitwerking van de  
achtergevel.   
 
Door het ontbreken van voldoende informatie over de ingrepen in het  
monument zal de commissie deze tijdens de volgende planbehandeling  
tegelijk met een aangepast plan bespreken. Vooruitlopend daarop geeft de  
commissie alvast aan dat een nieuwe betonnen vloer zoals getekend alleen  
mogelijk is indien er geen monumentale waarden verloren gaan. Graag ziet  
zij een onderbouwing voor deze keuze tegemoet.   

 Advies   Aanhouden 

 Bevindingen  
12-04-2021 

De architect en opdrachtgever zijn aanwezig bij de planbehandeling,  
evenals de casemanager en stedenbouwkundige van de  
gemeente. Na de vorige planbehandeling heeft een locatiebezoek plaats 
gevonden met de architect, een adviseur erfgoed van de gemeente en de 
voorzitter en plv. restauratiearchitect van de ARK.  
 
Naar aanleiding van de vorige planbehandeling is het plan als volgt 
gewijzigd: 

- Het dakoverstek van de dakopbouw achter het noordelijke huis is 
teruggebracht in maat. 

- Het balkon op de tweede verdieping van het noordelijke huis is  
komen te vervallen.  

- De puien zijn vereenvoudigd en hebben een kleiner glasoppervlak 
met minder roeden.  

- De hoek van het lessenaarsdak op het zuidelijk huis is minder steil. 
Het hoogste punt is nu 3,75 m.  

 

Wat betreft het interieur is afgesproken: 
- De trap naar de zolder in het zuidelijk huis blijft behouden in 

combinatie met de houten wanden aan weerszijden. 

- De houten lambrisering en betimmering inclusief schouw is minder 
waardevol dan bij het bouwhistorisch onderzoek in 2007 
voorgesteld en de commissie vindt verwijderen voorstelbaar. 

- Verder is overeengekomen dat mochten er tijdens de 
werkzaamheden nog verrassingen aan het licht komen, de 
architect deze opnieuw voorlegt aan de ARK.  

 

De commissie heeft waardering voor het plan wat betreft het monument en 
heeft geen bezwaar tegen de aanpassingen. Zij begrijpt dat het niet 
mogelijk is om de betonvloer in de tuin te verwijderen, gezien de 
bodemvervuiling en archeologisch waarde.  
 
Voor wat betreft de toegevoegde volumes adviseert de commissie deze nog 
soberder vorm te geven en meer familie van elkaar te maken. Zij stelt voor 
om de nok van het zadeldak op het noordelijk huis te verlagen en de 
verticale gedeelten onderaan door te zetten in zink waardoor het geheel 
één volume is. 
 
De definitieve tekeningen kunnen aan de gemandateerd architect van de 
commissie worden voorgelegd.  
In afwachting van de definitieve uitwerking wordt de aanvraag vooralsnog 
aangehouden. 
 

 Advies   Aanhouden 

 



5 Vooroverleg Aantal voorgaande behandelingen: 4 

 Bouwadres Spaarne Gasthuisterrein 
 Soort bouwwerk Nieuwbouw  
 Omschrijving BKP Spaarnegasthuisbuurt 
 Aanvrager Gemeente Haarlem 
 Welstandsnota Divers, transformatie regie 
 Code gemeente 

Bestemmingsplan 
2021-01322 
Spaarnegasthuisbuurt 

 Bevindingen 
1-3-2021 

De gemeente geeft aan dat het Beeldkwaliteitsplan (BKP) binnenkort wordt 
vastgesteld. Het uitgewerkt BKP (november 2020) wordt nogmaals getoond. 
 
De commissie geeft aan dat het BKP vooralsnog niet als toetsingskader kan dienen. 
Haar aandachtspunten zijn:  

- Het groen zoals aangegeven in het BKP is realiseerbaar maar dient dan wel 
stevig in het BKP te worden geborgd. Dit is nog te weinig in het geval.  

- Het is onduidelijk hoe de brontuin zich verhoudt tot de omliggende 
ziekendelen.  

- Het berglandschap achter de profielen (blz. 17) komt wezensvreemd over.  
- Bij eventuele buitenruimten aan de Europalaan dient in het ontwerp rekening 

te worden gehouden met de geluidsbelasting.  
- De vormgeving dient onderdeel te worden van de architectuur.  
- Aandacht wordt gevraagd voor levendigheid in de plinten. Het is nog niet 

duidelijk hoe de invulling van de plint eruit komt te zien.  
- De tijdelijke parkeergarage wordt niet als ‘tijdelijk 'gezien. 
- De criteria voor de brug tussen de parkeergarage en het ziekenhuis zijn nog 

onduidelijk, wat is de relatie ervan met zijn omgeving en de omringende 
gebouwen? 

- De beeldkwaliteit van de parkeergarages is onvoldoende. De commissie 
verwijst als voorbeeld van een garage met hoge architectonische kwaliteit 
naar de parkeergarage Katwolderplein in Zwolle. 

 
Concluderend heeft de commissie bezwaar tegen de voorliggende versie en handhaaft 
haar eerdere opmerkingen. Wellicht betreft het een overladen programma. Er dienen 
keuzes gemaakt te worden in het aantal thema's in de buitenruimte, dat beheerbaar is 
op de lange termijn. Het geheel dient op een realistische wijze op tekening te worden 
weergegeven 
 

 Advies Niet akkoord, nader overleg 

 Bevindingen 
29-03-2021 

De stedenbouwkundige en procesmanager van de gemeente en de stadsarchitect zijn 
aanwezig voor overleg over de procesgang. De gemeente was in de veronderstelling dat 
het Beeldkwaliteitsplan akkoord was en maakt zich zorgen over de hoeveelheid nog 
openstaande aandachtspunten in het laatste verslag en het feit dat de commissie nog 
bezwaar heeft tegen het voorliggende BKP. 
 
De commissie maakt haar zorgen kenbaar over de ontwikkeling op het terrein en licht 
toe waarom ze is gekomen tot haar advies van 1-3-2021. Ze benadrukt daarnaast dat 
het Spaarne Gasthuis een belangrijke rol heeft in de ontwikkeling van het gebied maar 
dat er nog onduidelijkheid is wat betreft het borgen van de beoogde beeldkwaliteit en 
wie hierover de regie heeft. Het terrein blijft in eigendom en beheer van het ziekenhuis 
en dat roept de vraag op wat de rol van de ARK is bij de beoordeling van de plannen 
voor dit terrein. 
 
Afgesproken wordt om het overleg over twee weken voort te zetten wanneer er meer 
bekend is over de plannen van het Spaarne Gasthuis, waarbij de commissie ook vraagt 
om een inhoudelijke reactie op haar advies van 1-3. 

 Advies Collegiaal overleg 

 Bevindingen  
12-04-2021 

De stedenbouwkundige en procesmanager van de gemeente zijn aanwezig 
bij de planbehandeling. Voorafgaand aan de vergadering heeft de 
commissie een annotatie ontvangen als reactie op haar advies van 1-3. De 
stadsarchitect heeft per mail laten weten akkoord te zijn met de laatste 
versie van het BKP.  
 
De stedenbouwkundige geeft aan dat er gesprekken zijn geweest met de 
vertegenwoordigers van het ziekenhuis. Afgesproken is dat de 
stadsarchitect betrokken wordt bij de architectuur, stedenbouw en 
landschappelijke inrichting van het Spaarne Gasthuisterrein en de plannen 
door de ARK laat toetsen.  



 
De commissie heeft vertrouwen in de afspraken die zijn gemaakt met het 
ziekenhuis over de lange termijn kwaliteitsborging. Op basis van de 
annotatie bij het BKP kan de commissie zich vinden in het gedeelte over de 
parkeergarage. Wel zijn er zorgen over de levendigheid van de plinten in het 
plan, wat van grote betekenis is voor de leefbaarheid van de openbare 
ruimte.  
De annotatie geeft nog geen bevredigend antwoord op de vragen over de 
inrichting van de buitenruimte. De commissie houdt hier grote zorgen over. 
De ambitie is nog steeds te groot voor de omvang van het gebied. Dat is 
onder andere terug te zien in de groene vlekken die de bebouwing 
overlappen, zoals de commissie al eerder heeft aangegeven. Ook zijn de 
referentiebeelden van tuinen niet realistisch; in werkelijkheid is het terrein 
veel dichter bebouwd. De tussenruimtes zijn beperkt in maat, dus is het 
belangrijk om meer eenheid te creëren en zodoende rust te brengen. 
Tevens is het aantal thema’s (5 thema’s voor de terreininrichting) te veel 
voor de plek. De inrichting van de openbare ruimte is uitbundig en daarom 
rijk maar dit dient wel goed geborgd te worden; ook in het beheer van de 
openbare ruimte. 
 
De commissie is nog steeds van mening dat zij toekomstige plannen voor de 
buitenruimte niet kan toetsen op basis van het huidige BKP. Het 
ambitieniveau is te hoog en lijkt onrealistisch. 
Zij hecht waarde aan de relatie met de gemeente en zal daarom een 
adviesbrief sturen aan het college over de aandachtspunten voor het BKP, 
zoals die zijn benoemd in het advies van 1 maart 2021. 
Tijdens de vergadering is wel de toezegging gedaan dat de onrealistische 
afbeelding waarbij het groen doorloopt over de gebouw-footprints en de 
referentiebeelden van de zeer groene tuinen met weinig bebouwing daarin 
zullen worden aangepast in het BKP, om het als toetsingskader 
bruikbaarder te maken voor de commissie. 
 

 Advies   Collegiaal overleg  

 

6 Vooroverleg Aantal voorgaande behandelingen: 

3 

 Bouwadres Winkelcentrum Schalkwijk/Schalkstad 
 Soort bouwwerk Nieuwbouw/verdichting 
 Omschrijving SpvE/stedenbouwkundig plan 
 Architect Supervisor JCAU 
 Welstandsnota Divers, transformatie regie 
 Code gemeente 

Bestemmingsplan 
2021-02358 
SpvE/stedenbouwkundig plan  

 Bevindingen 
29-3-2021 

De supervisor, architect, landschapsarchitecten en procesmanager van de gemeente zijn 
aanwezig.  
 
De architect geeft een presentatie van fase 2 (ten zuiden) uit het plan Schalkstad. Het plan 
omvat in totaal 2300 woningen met diverse functies op de begane grond. Fase 1 (ten 
noorden) is op het moment van de planbehandeling in aanbouw. Fase 2 is nog in de 
ontwerpfase. Langs de zuidrand van fase 2 komen drie torens en aan de westrand van het 
marktplein twee hoge blokken. Langs de Europaweg worden twee alzijdige blokken 
ontworpen. De hoogteaccenten sluiten aan op de belangrijkste assen. 
 
De landschapsarchitect werkt aan een visiekaart voor de inrichting van de openbare 
ruimte. Uitgangspunt is een veelzijdige openbare ruimte met verschillende identiteiten. 
Langs de randen wordt het karakter van omliggende wijken overgenomen. Er worden 
visuele analyses getoond van de belangrijkste doorgaande routes en pleinen. De sporthal 
ten zuiden van het plan wordt gesloopt. In een later stadium komt het nieuwe ontwerp 
Commissievergadering Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Haarlem 29-03-2021 9 voor 
deze locatie terug in de ARK. Ook wordt gedacht aan het realiseren van andere 
sportgerelateerde functies binnen dit gebied. 
 
De commissie complimenteert de heldere presentatie en heeft de volgende opmerkingen: 

- Zij is enthousiast over de bajonetten van bestaande hoofdgroen- en 



waterstructuren maar mist de overige hoofdstructuren op de tekeningen 
(profielen, zichtlijnen, routing etc.).  

- De commissie constateert dat er veel hoogbouw in het plan is en dat de openbare 
ruimte een hoge mate van verharding heeft. Zij maakt zich zorgen over de 
invloed op bezonning, windhinder en hittestress. Dit ziet zij graag nader 
inzichtelijk gemaakt tijdens een volgende planbehandeling.  

- De procesmanager geeft aan dat het aanbod detailhandel naar alle 
waarschijnlijkheid zal inkrimpen. Op dit moment loopt er een onderzoek naar een 
mogelijke verbreding van het publieke programma. De commissie vraagt 
wederom aandacht voor de invulling van de programma’s. Zij benadrukt het 
belang van een plint met meerwaarde voor de huidige bewoners uit de 
omliggende wijken.  

- Ook vraagt zij aandacht voor het mee-ontwerpen van kwalitatieve 
verblijfplekken voor jeugd en ouderen in de wijk. De zone langs het water is 
daarvoor bij uitstek geschikt en men is hier inderdaad al mee bezig. Graag ziet de 
commissie t.z.t. een nadere uitwerking van de gebruikswaarde van de openbare 
ruimte, straatmeubilair, verlichting e.d..  

- Ten noorden van Schalkstad komen veel lange lijnen bij elkaar. De inrichting van 
het entreeplein (inclusief busstation) is nog niet overtuigend. Als voorbeeld van 
een prettige verblijfsruimte verwijst de commissie naar de wachtruimte van het 
busstation in Purmerend. 

 
Afgesproken wordt volgende ARK vergadering over dit onderwerp verder bij te praten. 

 Advies Collegiaal overleg 

 Bevindingen  
12-4-2021 

De architect, landschapsarchitect en procesmanager van de gemeente 
zijn aanwezig. Dit overleg staat in het teken van fase 2 (ca. 1100 
woningen). Fase 2 betreft de zuidstrook van het plangebied Schalkstad. 
Dit gebied is het afgelopen jaar in een stroomversnelling geraakt. Deze 
week ligt een ontwikkelovereenkomst bij het college. Er is ook een 
SPvE+ in de maak voor het winkelcentrum. Dit wordt nog voorgelegd 
aan de ARK en daarna ter inspraak aangeboden.  
 
De zuidstrook van Schalkstad grenst aan aantal belangrijke entiteiten: 

- De groene hoofdstructuur ten zuiden 
- De kade langs de Amerikavaart ten oosten 
- Het centrale plein met een markthal 
- Het uiteinde van de winkelstraten naar het plein 
- En de stadsstraat (Europaweg) ten westen 

 
Deze entiteiten worden overgenomen bij de inrichting van de openbare 
ruimte. Er wordt nog gestudeerd op de overgang van stadsstraat naar 
groene parkavenue. Deze locatie krijgt de functie van aanlandplein en 
moet uitnodigen tot een bezoek. De focus van het programma in fase 2 
ligt op leisure, horeca en cultuur en niet op winkelen.  
 
Voor de bebouwing wordt een set van spelregels opgesteld, waaronder: 

- Plinthoogte en diepte van arcaden (met name rondom plein)  
- Omgang met private buitenruimte (balkon en loggia’s) 
- Setbacks 
- Hoogten (max. 76 m) 
- Look and feel: materiaalkeuze, cassettes, gevelopeningen etc. 

 
De parkeerbak komt niet onder de groenstrook te liggen waardoor er 
meer hoogwaardig groen mogelijk is. Dit parkeerdruk wordt 
opgevangen door een extra laag toe te voegen aan de parkeergarage.   
 
De commissie is positief over de hoge mate van precisie en aandacht 
voor ruimtelijke kwaliteit. Ze spreekt nog wel haar bezorgdheid uit over 
de volgende punten: 

- Zij constateert dat de noordrand met het busstation er wat 
karig van af komt vergeleken met de rest van het plan.  

- De commissie maakt zich zorgen over de kwaliteit van de 
markthal op de lange termijn. Zij stelt voor om deze te 



integreren in ander gebouw of anders een extra functie te 
geven die de overgang naar publiek ruimte accentueert. Zo kan 
ook flexibiliteit naar de toekomst worden gecreëerd.  

- De commissie spreekt haar bezorgdheid uit over de kwaliteit 
van de aangrenzende groenstructuur. Als deze niet mee wordt 
ontwikkeld dan vervalt ook een deel van de ruimtelijke kwaliteit 
van het gehele plan.  

- De arcades verdienen extra aandacht om ze tot aangename 
ruimtes te maken. 

- Er zijn zorgen over de windbelasting die de hoge toren oplevert. 
- Ze mist nog een inhoudelijke reactie op haar opmerkingen van 

de vorige vergadering, afgesproken wordt dat dit volgende 
vergadering wordt meegenomen. 
 

Vanwege tijdsgebrek heeft de commissie lang niet overal op kunnen 
reageren. Volgende keer wordt het plan dan ook verder besproken.    
 

 Advies Collegiaal overleg 
 

7 Vooroverleg Aantal voorgaande behandelingen: 1 

 Bouwadres Entree Oost blokken 05 en 010 
 Soort bouwwerk Woningbouw  
 Omschrijving Eengezinswoningen 
 Aanvrager BPD 
 Architect 

Welstandsnota 
Bureau Hans Been 
Divers, transformatie regie 

 Code gemeente 
Bestemmingsplan 

2021-02673 
Voldoet aan bestemmingsplan 

 Bevindingen 
30-11-2020 

De architect is aanwezig voor een toelichting op het ontwerp. Een afgevaardigde van de 
indiener en de stedenbouwkundige van de gemeente zijn tevens de presentatie 
aanwezig. Er wordt een voorlopig ontwerp gepresenteerd. De aanvraag betreft een 
reeks bouwblokken en twee-onder-één-kap woningen aan de rand van het plan. De 
grondgebonden woningen aan de Singel sluiten aan bij de stedenbouwkundige en 
architectonische opzet van het eerder gerealiseerde deel van Vijverpark. Aan de zijde 
van de Boerhavelaan is gekozen voor een ensemble van vijf woningen, dat tezamen als 
een eenheid wordt gepresenteerd, maar wel gevarieerd is qua korrel. De straat is 
ontworpen als een stadstraat bestaande uit panden van verschillende korrelgroottes. 
Om dit te benadrukken wordt één bouwblok met een soort kloostertypologie uitgevoerd 
en wordt er een Delftse stoep voorgesteld. 
 
De oostrand wordt gevormd door een rij twee-onder-een-kap woningen met een enkele 
vrijstaande woning die aansluit op de stedelijke wand, blok O5. Verspringende 
kaprichtingen en hoogtes dragen bij een gevarieerd beeld. De architectuur is verwant 
aan de woningen rond de centrale vijver maar krijgen een eigen kleurstelling. De 
voetpaden worden begeleid door muurtjes, penanten en een groene invulling. 
 
Beoordelingskader  
Het plan is beoordeeld op grond van de criteria uit de Nota Ruimtelijke kwaliteit, 
beeldkwaliteit en essentiekaart zoals omschreven in het Masterplan Entree Oost. 
 
Bevindingen  
De commissie vindt de architectuur overtuigend en vindt het geheel goed aansluiten bij 
het reeds gerealiseerde deel van de wijk. Ze vraagt zorg te dragen voor een goede 
integratie van de trafo in de wijk en vraagt dakkapellen en aanbouwen in de aanvraag 
omgevingsvergunning als opties mee te nemen. De commissie is op hoofdlijnen akkoord 
met het plan en ziet een uitwerking ervan inclusief de detaillering en het kleur- en 
materiaalgebruik, met belangstelling tegemoet. 

 Advies Akkoord op hoofdlijnen 

 Bevindingen  
12-04-2021 

De architecten en de opdrachtgever zijn aanwezig. De wijzigingen worden 
toegelicht. Er is met name aandacht besteed aan de openbare zijdes. 
De woningen langs de singel,  ‘het klooster’ , worden wit gekeimd als eerder 
toegepast in het plan. De luiken zijn vervangen door reliëf in het metselwerk 
langs de gevelopeningen op de verdiepingen. De hoekwoning wordt 
voorzien van een aanbouw tot aan de erfgrens. Voorbij de aanbouw wordt 



de erfgrens voorzien van een plantenbak en daarna wordt er een 
gemetselde muur voorgesteld die aansluit op een gemetselde berging 
(voorheen trafohuisje). De plint van de woningen loopt door in de bakstenen 
muur met in dezelfde kleur baksteen enkele penanten. De vlakken 
daartussen krijgen een meer donkere baksteen. Het trafohuisje wordt naar 
de andere zijde van het blok verplaatst: een vierkant volume voorzien van 
steenstrips en aan de voorzijde een antraciet beplating (vermomd als 
garage). Ook de muren (erfafscheidingen) bij de parkeerhoven zijn nu 
uitgewerkt en voorzien van geïntegreerde doorkijk mogelijkheden.  
In het verlengde van de vrijstaande woning wordt een muur geplaatst die 
het wandelpad naast de woning begeleidt. 
 
De commissie kan op hoofdlijnen akkoord gaan, aandachtspunt is de 
uitwerking van de voorgevels van het bouwblok ‘het klooster’. De getande 
metselwerk randen worden echter als kwetsbaar gezien en het 
verouderingsproces is afwijkend.  
De opties voor dakkapellen en aanbouwen en de uitwerking van de details 
en materialen ziet de commissie graag in een later stadium tegemoet.     
De verdere uitwerking van het plan zal verder door de gemandateerde van 
de commissie worden beoordeeld.  

 Advies   Akkoord op hoofdlijnen 

 

8 Vooroverleg Aantal voorgaande behandelingen: 1 

 Bouwadres Entree Oost, blokken 05 en 010 
 Soort bouwwerk Woningbouw  
 Omschrijving Eengezinswoningen 
 Aanvrager BPD 
 Architect 

Welstandsnota 
Bureau Weelden en De Wilde 
Divers, transformatie regie 

 Code gemeente 
Bestemmingsplan 

2021-02673 
Voldoet aan bestemmingsplan 

 Bevindingen 
30-11-2020 

De architect is aanwezig voor een toelichting op het ontwerp. Een afgevaardigde van de 
indiener en de stedenbouwkundige van de gemeente zijn tevens bij de presentatie 
aanwezig. Er wordt een voorlopig ontwerp gepresenteerd. 
 
De aanvraag betreft in totaal 27 woningen, welke zijn geclusterd in bouwblokken. Het 
geheel is onderdeel van de rest van de wijk maar met een eigen karakter. Hieronder zijn 
de bouwblokken beschreven: 
 
Linker blok 5.3 
Dit bouwblok sluit aan bij de schaal in de wijk omdat deze is opgedeeld in kleine 
ensembles van maximaal drie woningen. Ook qua gevelindeling en detaillering wordt 
aansluiting gezocht bij de rest van de wijk. Hoogte accenten in de kap en de kleur van 
het metselwerk benadrukt het eigen karakter. De overgangen aan de kopse kanten zijn 
onderzocht. In detaillering van de dakrand en steenkeuze is aansluiting gezocht bij de 
stedelijke wand en aan de andere kant het centrale vijver park.  
Middelste blok: 10.4  
Dit bouwblok vormt de oostelijke beëindiging van het centrale park/ vijver en sluit aan 
bij de woningen rond de vijver, met klassieke opbouw en traditionele kapvorm. De vorm 
bestaat uit twee lagen met een traditionele langskap. Om aan te sluiten bij de schaal 
van de wijk zit er een verspringing in de hoogte van de kap en in de gevel (accent). Dit 
accent vormt een familie met de woningen aan de overzijde. Ook in het metselwerk is 
gezocht naar een aansluiting. De middelste woningen hebben een verhoogd terras aan 
de voorzijde op het westen die zorgt voor een hoogwaardige buitenruimte en tevens ook 
voor levendigheid aan het park.  
Rechter rij: 10.1.  
Deze rij is qua karakter vergelijkbaar met 5.3 en we hebben er daarom ook dezelfde 
uitgangspunten voor gehanteerd met kleine variaties. 
 
Beoordelingskader  
Het plan is beoordeeld op grond van de criteria uit de Nota Ruimtelijke kwaliteit, 
beeldkwaliteit en essentiekaart zoals omschreven in het Masterplan Entree Oost. 
 
Bevindingen  
De commissie vindt de drie bouwblokken qua architectuur en in opzet passend bij de 
beoogde beeldkwaliteit. De woningen dragen positief bij aan het gevraagde levendige 



straatbeeld en aan een kwalitatief en hoogwaardig hart van de wijk, bepaalt door een 
diversiteit in detaillering, steenkeuze en kapvormen. In de verdere uitwerkingen van het 
plan wordt nog aandacht gevraagd voor de volgende punten:  

- Er wordt gevraagd de dakkapellen en aanbouwen in de aanvraag 
omgevingsvergunning als opties mee te ontwerpen; De commissie is blij met 
het losknippen van het bouwblok 5.3 en O5 en begrijpt de beëindiging van het 
bouwblok. Ze is echter van mening dat de berging tussen de twee 
bouwblokken nog niet goed passend is;  

- De aanbouw op de andere kop van blok 5.3 oogt nog te smal en uit 
verhouding. Geadviseerd wordt deze te verbreden, waarbij het voorstelbaar is 
deze tot de erfgrens door te trekken en eventueel ook hierin de entree te 
situeren;  

- De verhoging van de terrassen aan de zijde van de vijver wordt gezien als een 
positieve toevoeging aan de openbare ruimte. Wel wordt gevraagd hier een 
bijpassende erfafscheiding te maken die aansluit bij het beoogde karakter;  

- De gevelopbouw als accent bij de drie middelste woningen oogt nog te 
monumentaal en te groot waardoor deze niet aansluit bij het beoogde 
karakter van de wijk en het dakvlak te ondergeschikt wordt. Geadviseerd 
wordt een meer subtiel accent te maken en aansluiting te zoeken bij 
woningen aan de overkant van de vijver, bijvoorbeeld door de opbouw bij de 
middelste woning te laten vervallen. 
 

De commissie is op hoofdlijnen akkoord met het plan en ziet een uitwerking ervan, 
inclusief verwerking van de opmerkingen, de detaillering en het kleur- en 
materiaalgebruik, met belangstelling tegemoet. 

 Advies Akkoord op hoofdlijnen 

 Bevindingen  
12-04-2021 

De opdrachtgever en de architecten zijn aanwezig om de aanpassingen toe 
te lichten. 
De rij woningen op de kop van de vijver (blok 10.4), thema school, wordt 
voorzien van een langsgevel met in het midden een woning met een 
dwarskap, en kleine verspringingen bij de kopse woningen. De woning met 
dwarskap (topgevel) heeft op de verdieping twee hoge gevelopeningen, 
ieder voorzien van een frans balkon.  
Dit blok woningen wordt nu ook meegenomen in de erfafscheiding van 
hagen.   
 
De aansluiting van de rij woningen (blok 5.3) op het appartementencomplex 
wordt gerealiseerd door een soort tussenlid, een iets terugliggend eenlaags 
volume voorzien van een zadeldak. 
De aanbouw aan de andere kopse kant van de rij wordt nu doorgetrokken 
tot aan de erfgrens. 

 
De commissie kan op hoofdlijnen akkoord gaan, de ontwerpaanpassingen 
zijn voldoende overtuigend. De zogenaamde schakelblokjes worden als 
verbetering gezien, evenals de mee-ontworpen dakkapellen. De commissie 
adviseert de dakkapellen als trendsetter aan te wijzen. 
Ook de volume-opbouw van blok 10.4 wordt gezien als een verbetering, 
meer passend in het totaalbeeld. 
De commissie ziet de uitwerking met materialen en details graag tegemoet.  
Dit zal verder door de gemandateerde van de commissie worden 
beoordeeld.  

 Advies   Akkoord op hoofdlijnen 

 

9 Vooroverleg Aantal voorgaande behandelingen: 3 

 Bouwadres Veerplas 
 Soort bouwwerk Nieuwbouw  
 Omschrijving Horecapaviljoen 
 Aanvrager Particulier 
 Architect 

Welstandsnota 
her architecten 
Landschappelijk groen, bijzondere regie 

 Code gemeente 
Bestemmingsplan 

2021-02674 
Ontwikkelzone Oostpoort 

 Bevindingen  
21-09-2020 

De stedenbouwkundige en de landschapsarchitect zijn aanwezig om het plan toe te 
lichten. De Veerplas is een uitgegraven plas met een bewezen recreatieve functie. Er is 



een tijdelijk horeca paviljoen aanwezig. De eigenaren hebben een permanente plek 
aangevraagd via een zogenaamde werving.  
De onderliggende ambitie is groot: verantwoord en duurzaam. Los van de horeca 
komen er meer activiteiten in de vorm van het toevoegen van paden en kanoroutes. 
Het gebouwconcept is eenvoudig en bestaat uit een doosvorm met een gesloten zijde 
aan de achterkant en een open horecadeel met terras aan de voorzijde. 
Het is de bedoeling het huidige parkeerterrein te handhaven. De fietsentree wordt 
aantrekkelijker gemaakt en krijgt een link met de Oostpoort. Het paviljoen krijgt een 
relatie met het achterliggende buitentheater en met het water door middel van een 
lange steiger.  
In de landschappelijk aangelegde heuvel komt een snede waar het gebouw tegenaan 
wordt gezet. Het paviljoen wordt uitgevoerd in duurzame en modulaire materialen. Op 
het platte dak komt een ‘groen’ dak met zonnepanelen. Het huidige, kleurrijke karakter 
wordt aan de voorzijde meegenomen. Er worden camouflage- en zonnedoeken 
voorgesteld boven het terras gedeelte. Naast het paviljoen komt een watertuin.    
 
Reactie commissie  
De commissie heeft waardering voor het plan. De beoogde watertuin sluit echter niet 
helemaal aan op de omgeving en het creëren van schaduwplekken verdient nog 
aandacht. De kleuren geven een informele sfeer, zoals ook bestaand. Graag aandacht 
voor  de eventuele reclame uiting en de boerenhekken op het dak en bij de plint van het 
gebouw. Wellicht is het mogelijk het pad aan de noordzijde te verleggen waardoor de 
groenhelling van het dak meer glooiend kan worden ingezet.   
 

 Advies Collegiaal overleg 

 Bevindingen  
12-4-2021 

De eigenaar, architect en accountmanager van de gemeente zijn aanwezig 
bij de planbehandeling. De architect geeft een toelichting op de 
bouwkundige tekeningen en detaillering:  

- Alle facilitaire voorzieningen zijn ondergebracht in het volume van 
de berg; 

- Boven de bar en garderobe is een lichtstraat voorzien; 
- Het verblijfsgebied is gedeeltelijk af te sluiten voor besloten 

feesten en heeft een eigen terras met ruimte voor zonwering; 
- De gevel is bijna volledig open en wordt afgewerkt met 

verduurzaamde houten latten en open naden; 
- De modulaire gevelindeling is eenvoudig uit te breiden of te 

demonteren; 
- De zonnepanelen op het dak liggen verdiept en onder een vlakke 

hoek waardoor ze nauwelijks zichtbaar zijn vanaf het maaiveld. 
 
De commissie is positief over het feit dat de watertuin is vervangen door een 
boomgaard waardoor er meer schaduwplekken worden gecreëerd. Zij 
adviseert om de CLT-keerwanden te isoleren met een milieuvriendelijk 
materiaal. Ze spreekt haar zorg uit met betrekking tot de uitvoering van de 
keerwand in CLT-houtbouw en adviseert dit te herbezien gezien de lastige 
detaillering en de gevoeligheid van dit materiaal voor een dergelijke 
toepassing. Tot slot vraagt zij nog een keer te kijken naar de materialisering 
en detaillering van het “schapenhek” op het groendak, de aansluiting van de 
pergola bij het gebouw en de dakrand. Zij kan op hoofdlijnen akkoord gaan 
en ziet de uitwerking met belangstelling tegemoet.  
De verdere uitwerking van het plan zal verder door de gemandateerde van 
de commissie worden beoordeeld.  

 Advies   Akkoord op hoofdlijnen 

 

10 Vooroverleg Aantal voorgaande behandelingen: 0 

 Bouwadres Koppestokstraat 2-4 
 Soort bouwwerk Spoorwachtershuisjes  
 Omschrijving aan te wijzen als gemeentelijk monument 
 Aanvrager Gemeente Haarlem 
 Architect 

Welstandsnota 
 
Gebieden 1920-1960, consolidatie regie 

 Code gemeente 
Bestemmingsplan 

 



 Bevindingen  
29-6-2020 

Er ligt een verzoek voor om de dubbele spoorwachterswoning aan de Koppestokstraat 2 
en 4 aan te wijzen als gemeentelijk monument.   
De commissie heeft kennis genomen van de beschrijving van het team erfgoed van de 
gemeente en geeft een positief advies af.  
De woningen zijn gelegen op een smalle strook grond, parallel aan de spoorlijn 
Haarlem- Leiden. Ze waren onderdeel van een serie woningen langs het spoor, die alle 
volgens een bepaald type werden gebouwd. De meeste van die woningen zijn gesloopt, 
maar de positie langs het spoor is kenmerkend voor dit type dienstwoning. De spoorlijn 
werd tussen 1842 en 1847 aangelegd en het pand werd omstreeks 1892 gebouwd.  
Het totaalvolume heeft een rechthoekige plattegrond, een bouwlaag en een 
zolderverdieping onder een zadeldak bedekt met gesmoorde, holle pannen. Verder is 
het volume voorzien van houten gootklossen, witte windveren en bakgoten. De gevels 
zijn gemetseld in halfsteensverband zonder toegevoegde stijlkenmerken; het is een 
sobere, utilitaire stijl gerealiseerd die voor eenvoudige dienstwoningen gebruikelijk was 
bij de spoorwegen.  
De woningen zijn in de loop van de tijd meermaals aangepast. De gevels zijn in het 
midden van de 20ste eeuw verhoogd, wat zichtbaar is door het lichtere voegwerk aan de 
bovenzijde. De entree van de woningen is naar de kopgevels verplaatst, de geschilderde 
vlakken waar het volgnummer 26 op stond zijn nog zichtbaar. De indeling van de 
plattegrond is in 1958 ingrijpend gewijzigd en waarschijnlijk rond 2013 grotendeels 
verwijderd. Aangenomen wordt dat het interieur verloren is gegaan.  
 
De commissie constateert dat de positie van de dubbele spoorwachterswoning aan het 
spoor stedenbouwkundig gezien nog gaaf en, ondanks dat andere woningen uit de serie 
verdwenen zijn, nog wel herkenbaar is en zodanig als ensemble van belang. De dubbele 
spoorwachterswoning maakt deel uit van de vroege geschiedenis van de spoorwegen in 
Nederland en is daarom cultuurhistorisch en qua zeldzaamheid van belang.  
Concluderend adviseert ze de dubbele spoorwachterswoning aan te wijzen als 
gemeentelijk monument. 
 

 Advies Collegiaal overleg 

 Bevindingen  
12-4-2021 

De accountmanager van de gemeente is aanwezig bij de planbehandeling. 
 
De commissie vraagt om een overzicht van de voorgeschiedenis door de 
afdeling VTH en nader inhoudelijk overleg met de afdeling erfgoed.  
 
In afwachting van het bovenstaande wordt de aanvraag aangehouden.  
 

 Advies   Aanhouden 
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Verslag grote commissie  
 

1 Omgevingsvergunning Aantal voorgaande behandelingen: 1 

 Bouwadres Damiatestraat 1 
 Soort bouwwerk Verbouw/verduurzamen 60 

woningen  
 

 Omschrijving het renoveren en modernisering en gedeeltelijk vergroting van 61 (sociale 
huur) woningen, alsmede het uitbouwen ter plaatse van de begane grond en 
1e verdieping van 21 woningen, het geheel renoveren van de uitwendige 
schil van 22 woningen, het maken van uitbouwen ter plaatse van 17 
woningen en het plaatsen van dakkapellen op alle woningen (ook bekend 
als Bavodorp fase 7) 

 Aanvrager Ymere 
 Architect Mw. Meijering, architect 
 Welstandsnota Gebiedsdeel stadsuitbreidingen 1920-1960, consolidatie regie 
 Code gemeente 

Bestemmingsplan 
2021-00822 
Voldoet niet aan bestemmingsplan, gemeente werkt mee. 

grote 
com. 

Bevindingen  
02-11-2020 
 

De projectmanager en de architect van de opdrachtgever, en de stedenbouwkundige 
van de gemeente zijn aanwezig. Het ontwerp voor de renovatie van de laatste fase van 
Bavodorp wordt toegelicht.  De renovatie betreft het aanpassen van de woningen aan 
de hedendaagse wensen en eisen en het behoud van het oorspronkelijke karakter van 
de architectuur. Van belang is behoud van herkenbaarheid van de oorspronkelijke 
blokvormen, dak- en metselwerk vlakken en, waar mogelijk, de detaillering van, met 
name het metselwerk en de goten. Het betreft nu het ensemble van 60 rijenwoningen 
aan de Emostraat en de Damiatestraat en een vrijstaande woning, het voormalige 
betaalhuisje. Dit ‘hart van Bavodorp’ heeft als cultuurhistorische waarde 
‘beeldbepalend’. Uitgangspunt is dat de uitbreidingen herkenbaar zijn als nieuwe 
toevoegingen en tegelijkertijd dienen deze toevoegingen ‘natuurlijk’ in te passen in het 
bestaande. Het betreft rijenwoningen aan de oneven zijde van de Emostraat onder een 
doorlopend asymmetrische mansardekap. De woningen in het midden, de nrs. 17 en 19 
hebben een gezamenlijke topgevel. De woningen worden voorzien van een tweelaagse 
uitbouw aan de achterzijde.  Aandachtspunt is de uitbreiding van de woning nrs. 17 en 
19. Er ligt een optie voor waarbij de topgevel van de twee woningen in het midden wel 
of niet wordt doorgezet. In beide gevallen blijft de gootlijn doorlopen. Andere optie is 
dat deze twee woningen niet worden voorzien van een uitbouw. De detaillering en het 
kleur- en materiaalgebruik wordt van de voorgaande fases meegenomen. Het voorstel 
voor de dakkapellen is de nieuwe dakkapellen iets te verlagen zodat deze onder de knik 
blijft, voorstel C.   
 
De commissie heeft voor wat betreft de dakkapellen geen bezwaar tegen optie C, 
conform de nota zijn alleen dakkapellen in het onderste dakvlak mogelijk.  Bij de 
voorgestelde uitbouwen aan de achterzijde van het blok met nrs 13-23 wordt 
geconstateerd dat de bijzondere gevelopbouw in het midden in variant B en C komt te 
vervallen en de nieuwe topgevel wordt losgesneden van de goot. Hierdoor wordt de 
horizontaliteit van het geheel benadrukt. De commissie maakt bezwaar tegen het ‘losse 
topje’. De oorspronkelijke architectuur laat juist een doorbreking van de rij zien door het 
toepassen van de bijzondere topgevels, een vergelijkbare verbijzondering ziet de 
commissie graag ook terug in het nieuwe ontwerp indien dit deel ook uitgebouwd wordt. 
De commissie adviseert de twee smalle ramen in de topgevel iets hoger te plaatsen.  
 
Concluderend gaat de commissie akkoord met de dakkapellen, variant C.  De uitbreiding 
aan de achterzijde bij de nrs. 13-23 vereist nog enige studie. ‘De ‘losse’ topgevel geeft 
geen overtuigend beeld. De aanvraag wordt aangehouden. 

 Advies   Aanhouden 

 Bevindingen  
29-03-2021 

De architect en de opdrachtgeefster zijn bij de planbehandeling aanwezig 
en lichten de aanpassingen toe.  
De commissie constateert dat haar opmerkingen zijn meegenomen en zijn 
uitgewerkt zoals afgesproken, inclusief aanpassingen aan de achterzijde. De 
detaillering is ook overtuigend. 
De commissie heeft geen bezwaar en adviseert akkoord te gaan met de 
aanvraag.  
 

 Advies   Akkoord 

 

2 Omgevingsvergunning Aantal voorgaande behandelingen: 1 



 Bouwadres Gasthuisstraat 36-38 
 Soort bouwwerk Woongebouw  
 Omschrijving Nieuwbouw complex met 4 woningen 
 Aanvrager Hindstore B.V 
 Architect Peeperkorn 
 Welstandsnota Historische Kernen, beschermende regie 
 Code gemeente 

Bestemmingsplan 
2020-09605 
In strijd met BP, gemeente werkt niet mee 

 Bevindingen  
30-11-2020 

De architect is aanwezig om het plan te presenteren.  
 
Het betreft een te slopen volume, deel uitmakend van de straatwand, gelegen in het 
beschermde stadsgezicht van Haarlem. Het pand is in 1950 gebouwd als garage: een 
eenlaags volume met een schijn langskap en in de voorgevel garagedeuren.  
 
Ter plaatse wordt een nieuw pand gerealiseerd met ruimte voor vier woningen. Het 
ontwerp bestaat uit een drielaags volume met een afgeknot zadeldak (afgeschuinde 
zijdakvlakken).  
Het nieuwe volume laat achter op de kavel een deel vrij ten behoeve van een tuin. De 
bovenliggende massa (verdiepingen) ligt terug van de achtergevel.  
Aan de voorzijde krijgt de plint twee entreedeuren en een gevelopening. De tweede en 
derde bouwlaag krijgen aan de voorzijde ieder drie gevelopeningen, eventueel te 
voorzien van een frans balkon. Op de zolderverdieping wordt een gevelopening met 
balkon en aan weerszijden twee kleinere gevelopeningen voorgesteld.  
 
Voor de architectonische uitwerking worden meerdere opties voorgelegd.  
Optie 1a en 1b heeft een iets terugspringende ‘kroonlijst’, de gevels worden uitgevoerd 
in een lichtkleurige steen en de plint in een donkere steen. De gevelopeningen aan de 
voorzijde worden voorzien van een frans balkon.  
Bij optie 2a en 2b wordt gebruik gemaakt van een rode steen en krijgen alleen de grote 
gevelopeningen in het midden een frans balkon. De kroonlijst bestaat uit een verticaal 
gemetselde band en de plint wordt uitgevoerd in hardsteen.  
 
De commissie heeft geen bezwaar tegen de massa al geeft zij qua vormgeving de 
voorkeur aan een topgevel. Een topgevel wordt beter passend in het historische 
daklandschap van de binnenstad gevonden.  
De gevelopbouw mag meer overtuigend vormgegeven worden met onder andere het 
toepassen van hiërarchie in de gevelopeningen. Ook de hoogte en de materiaalkeuze 
van de plint is een aandachtspunt. Tevens stelt de commissie een ambachtelijke 
metselwerk-uitwerking voor met een verzorgde detaillering, passend in het beschermde 
stadsgezicht.  
In afwachting van een verder uitgewerkt plan wordt de aanvraag aangehouden.  
 

 Advies Aanhouden 

 Bevindingen  
29-03-2021 

Naar aanleiding van de eerdere planbehandeling heeft de afdeling OMB van 
de gemeente in het kader van een bredere beoordeling een aantal 
uitgangspunten meegegeven voor de herontwikkeling van het perceel. 
Aangezien het de historische binnenstad betreft wordt de inpassing van de 
nieuwbouw als het belangrijkste aandachtspunt gezien. Het betreft dan met 
name het ontbreken van een hiërarchische opbouw van de gevel en een 
daarbij passende hoogte van de plint, het realiseren van een pannendak en 
de uitstraling / uitwerking van de achtergevel. 
 
Er ligt een aangepast plan met diverse opties bij de ARK ter tafel.  
De plint is in hoogte niet aangepast, wel in de uitwerking. Aan de voorgevel 
is het metselwerk nu als penanten doorgezet tot in de plint. In de 
afgeknotte topgevel zijn meer ‘schuine lijnen’ verwerkt (hier zijn meerdere 
varianten van aanwezig). 
In de achtergevel zijn de gevelopeningen vergroot en worden de balkons 
door middel van twee doorlopende kolommen met elkaar verbonden.  
 
Op de aanvraag is, conform de Nota Ruimtelijke Kwaliteit de beschermende 
regie van toepassing. De beschermende regie is behoudend en 
gedetailleerd:  

- in de historische stad zijn panden met een kap het uitgangspunt, 
ook bij nieuwbouw;  



- de bebouwing past binnen de maat- en schaalverhoudingen van de 
gevel en de gevelwand als geheel; driedeling toepassen in 
gevelopbouw, basement, middendeel en gevel beëindiging. 

 
De commissie constateert dat er onvoldoende aan haar opmerkingen 
tegemoet gekomen is en maakt, ook gezien het bovenstaande, bezwaar. In 
de voorgevel is onvoldoende hiërarchie aanwezig; de begane grond dient 
daadwerkelijk verhoogd te worden, ook in verband met alternatieve 
bestemmingsmogelijkheden, de grootte van de gevelopeningen dient 
aangepast te worden die zijn niet in overeenstemming  met een 
binnenstedelijke architectuur en de beëindiging van de top wordt niet 
kloppend en passend gevonden. Tevens heeft de commissie, gezien de 
ligging in het beschermd stadsgezicht, een voorkeur voor een met 
dakpannen bedekt zadeldak met topgevel.  
 
Gezien het bovenstaande adviseert de commissie niet akkoord te gaan met 
de aanvraag.  
 

 Advies   Niet akkoord 

 

3 Aanvraag omgevingsvergunning Aantal voorgaande behandelingen: 0 

 Bouwadres Houtmarkt 7 
 Soort bouwwerk Verbouw monument  
 Omschrijving het realiseren van 2 woningen, het plaatsen van twee dakkapellen aan de 

voorgevel, het plaatsen van meerdere Veluxdakramen, het verbouwen van 
het monument, het plaatsen van nieuwe kozijnen in de achtergevel en het 
uitbreiden aan de achtergevel over 3 etages 

 Aanvrager 
Architect 

Dhr. Rutte 
Collo restauratie en architectuur B.V. 

 Welstandsnota Historische Kernen, beschermende regie 
 Code gemeente 

Bestemmingsplan 
2020-09510 
voldoet niet aan bestemmingsplan, over afwijking wordt beslist na advies 
commissie 

 Bevindingen  
29-03-2021 

De architect en opdrachtgever zijn aanwezig bij de planbehandeling, 
evenals de casemanager, stedenbouwkundige en adviseur erfgoed van de 
gemeente.  
 
Het plan is onderdeel van een historische gevelwand langs het Spaarne. Het 
17e-eeuwse pand bestaat uit twee in opzet bij elkaar behorende huizen van 
twee bouwlagen met elk een schilddak van drie schilden en een topgevel 
aan de achterzijde. Het noordelijke deel was oorspronkelijk in gebruik als 
brouwerij. In de 19e eeuw is de brede gevel gepleisterd en voorzien van een 
rechte kroonlijst. Het pand is beschermd als rijksmonument en in eigendom 
van de gemeente. De gemeente is voornemens het te verkopen aan een 
particulier. De achtergelegen fietsfabriek is losgekoppeld en wordt 
gesloopt. De wens van de opdrachtgever is om in het bestaande woonhuis 
twee aparte woningen te realiseren. Deze worden verbonden door één 
centrale entree.  
 
Het plan voldoet niet aan het bestemmingsplan. Na het advies van de ARK 
beslist de gemeente over de eventuele medewerking aan een buitenplanse 
afwijking. De commissie heeft het bouwhistorisch onderzoek pas in de 
vergadering ontvangen. Daarom gaat zij alleen in op de 
stedenbouwkundige inpassing en het toevoegen van twee volumes aan de 
achtergevel. Zij kan de ingrepen in het monument nog niet beoordelen. 
 
De architect geeft een presentatie van de voorgenomen toevoegingen: 

- In de voorgevel worden twee dakkapellen gereconstrueerd; 
- Het zuidelijke huis wordt via een corridor verbonden met een 

paviljoen met lessenaarsdak. Daardoor blijft de achtergevel 
grotendeels intact;  



- Achter het noordelijke huis zit een tweelaagse uitbreiding uit 1935. 
Deze krijgt een geheel nieuwe achtergevel met een afwijkende 
gevelindeling van glas.  

- Op het platte dak van het noordelijk huis aan de achterzijde (deels 
op de tweelaagse uitbreiding) komt een nieuwe dakopbouw met 
een zelfde kapstructuur als het monument. Zodoende is het 
mogelijk om buiten de achtergevel een nieuwe trap te realiseren 
naar de tweede verdieping. De uitbreiding komt los te staan van 
het voorhuis en heeft een eigen identiteit met stalen ramen en 
open puien en een groot dakoverstek. 

 
De commissie vindt een uitbreiding van het monument denkbaar maar is 
van mening dat de toevoegingen nog te weinig subtiel en te weinig 
ondergeschikt zijn toegevoegd waardoor ze teveel concurreren met het 
monument. Dat komt onder andere door de afwijkende kapvorm van het 
paviljoen, het zware dakoverstek van de nieuwe kap op het noordelijk deel, 
de materialisatie van deze dakopbouw en de afwijkende vormgeving van de 
glazen puien in de achtergevel. 
 
Gezien bovenstaande overwegingen adviseert zij de gemeente niet akkoord 
te gaan met het voorliggende plan. Zij ziet wel mogelijkheden zoals 
besproken en adviseert te kiezen voor subtiel en ondergeschikt 
toegevoegde volumes die onderling een duidelijke nieuwe laag vormen. 
Bovendien vraagt zij  ook terughoudend te zijn in de uitwerking van de 
achtergevel.  
 
Door het ontbreken van voldoende informatie over de ingrepen in het 
monument zal de commissie deze tijdens de volgende planbehandeling 
tegelijk met een aangepast plan bespreken. Vooruitlopend daarop geeft de 
commissie alvast aan dat een nieuwe betonnen vloer zoals getekend alleen 
mogelijk is indien er geen monumentale waarden verloren gaan. Graag ziet 
zij een onderbouwing voor deze keuze tegemoet.  

 Advies   Aanhouden 

 

4 Vooroverleg Aantal voorgaande behandelingen: 3 

 Bouwadres Spaarne Gasthuisterrein 
 Soort bouwwerk Nieuwbouw  
 Omschrijving BKP Spaarnegasthuisbuurt 
 Aanvrager Gemeente Haarlem 
 Welstandsnota Gebiedsdeel Divers, transformatie regie 
 Code gemeente 

Bestemmingsplan 
2021-01322 
BKP Spaarnegasthuisbuurt 

 Bevindingen 
1-3-2021 

De gemeente geeft aan dat het Beeldkwaliteitsplan (BKP) binnenkort wordt  

vastgesteld. Het uitgewerkt BKP (november 2020) wordt nogmaals   

getoond.    

De commissie geeft aan dat het BKP vooralsnog niet als toetsingskader kan  dienen. 

Haar aandachtspunten zijn:   

- Het groen zoals aangegeven in het BKP is realiseerbaar maar dient   

dan wel stevig in het BKP te worden geborgd. Dit is nog te weinig in  het 

geval.  

- Het is onduidelijk hoe de brontuin zich verhoudt tot de omliggende  

ziekendelen.  

- Het berglandschap achter de profielen (blz. 17) komt  wezensvreemd over.   

- Bij eventuele buitenruimten aan de Europalaan dient in het ontwerp  rekening 

te worden gehouden met de geluidsbelasting. 

- De  vormgeving dient onderdeel te worden van de architectuur.   

- Aandacht wordt gevraagd voor levendigheid in de plinten. Het is nog niet 

duidelijk hoe de invulling van de plint eruit komt te zien; 

- de tijdelijke parkeergarage wordt niet als ‘tijdelijk’ gezien; 

- de criteria voor de brug tussen de parkeergarage en het ziekenhuis   



is nog onduidelijk, wat is de relatie ervan met zijn omgeving en de 

omringende gebouwen; 

- de beeldkwaliteit van de parkeergarages is onvoldoende. De   

commissie verwijst als voorbeeld van een garage met hoge   

architectonische kwaliteit naar de parkeergarage Katwolderplein in  

Zwolle.    

 

Concluderend heeft de commissie bezwaar tegen de voorliggende versie en  handhaaft 

haar eerdere opmerkingen. Wellicht betreft het een overladen   

programma. Er dienen keuzes gemaakt te worden in het aantal thema’s in  de 

buitenruimte, dat beheerbaar is op de lange termijn. Het geheel dient op  een 

realistische wijze op tekening te worden weergegeven.   

 Advies Niet akkoord, nader overleg 

 Bevindingen  
29-03-2021 

De stedenbouwkundige en procesmanager van de gemeente en de 
stadsarchitect zijn aanwezig voor overleg over de procesgang. De gemeente 
was in de veronderstelling dat het Beeldkwaliteitsplan akkoord was en 
maakt zich zorgen over de hoeveelheid nog openstaande aandachtspunten 
in het laatste verslag en het feit dat de commissie nog bezwaar heeft tegen 
het voorliggende BKP.  
 
De commissie maakt haar zorgen kenbaar over de ontwikkeling op het 
terrein en licht toe waarom ze is gekomen tot haar advies van 1-3-2021. Ze 
benadrukt daarnaast dat het Spaarne Gasthuis een belangrijke rol heeft in 
de ontwikkeling van het gebied maar dat er nog onduidelijkheid is wat 
betreft het borgen van de beoogde beeldkwaliteit en wie hierover de regie 
heeft. Het terrein blijft in eigendom en beheer van het ziekenhuis en dat 
roept de vraag op wat de rol van de ARK is bij de beoordeling van de 
plannen voor dit terrein.  
 
Afgesproken wordt om het overleg over twee weken voort te zetten 
wanneer er meer bekend is over de plannen van het Spaarne Gasthuis, 
waarbij de commissie ook vraagt om een inhoudelijke reactie op haar advies 
van 1-3. 
  

 Advies   Collegiaal overleg 

 

5 Vooroverleg Aantal voorgaande behandelingen: 0 

 Bouwadres Lorentzplein 25 
 Soort bouwwerk Sloop/nieuwbouw  
 Omschrijving Studie herontwikkeling 
 Aanvrager Cobraspen Groep 
 Architect Common Affairs 
 Welstandsnota Gebiedsdeel Villagebieden, beschermende regie 
 Code gemeente 

Bestemmingsplan 
2020-08181 
Koninginnebuurt, in strijd met het bestemmingsplan 

 Bevindingen  
29-03-2021 

De architect, stedenbouwkundige en accountmanager van de gemeente 
zijn aanwezig bij de planbehandeling.  
 
Het plan betreft het slopen van een bestaand kantoorgebouw en het 
ontwikkelen van een nieuw woongebouw binnen het beschermd 
stadsgezicht. Het bestaande pand heeft twee lagen met een vlakke kap en 
een achterbouw.  
Het planvoorstel bestaat uit drie lagen en een kapverdieping. Het geheel 
past binnen het kader van het bestemmingsplan (goot 7-8 meter, nok 12 
meter) met uitzondering van de dakkapellen. Het ontwerp zoekt aansluiting 
bij de omgeving qua architectuur en materialisatie: rood metselwerk, 
oranje/rode pannen en een gemetselde erker met daarboven een balkon. De 
hoofdentree bevindt zich in de zijgevel, die is voorzien van geleding en 
gevelopeningen. De achtergevel volgt de bouwenvelop en geknikte 
dakconstructie. Alle woningen hebben een eigen buitenruimte. Het 
parkeren vindt niet plaats op eigen terrein, hier is een andere oplossing voor 
gevonden. Om te voldoen aan de geluidsnormen hebben alle woningen een 



geluidsluwe gevel en worden voor de woningen aan de voorgevel 
akoestische voorzieningen getroffen. 
 
Reactie commissie 
De commissie heeft waardering voor de opzet van het ontwerp dat gebruik 
maakt van stijlkenmerken uit de omgeving. Zij constateert echter dat het 
volume qua maat- en schaalverhoudingen niet aansluit bij zijn omgeving 
door een schaalvergroting  met name aan de achterzijde. Tevens ontbreekt 
een hiërarchische opzet van de gevels en is er wat dat betreft onvoldoende  
aansluiting bij de gevels in de omgeving. Op maaiveldniveau vindt het 
gebouw nog weinig aansluiting door het ontbreken van een entree in de 
voorgevel, en heeft het gebouw hier door situering van tuindeuren en witte 
balkonhekken nog een weinig representatieve gevel. De massa van de kap 
trekt verder te veel aandacht, mede door de hooggeplaatste dakkapellen. 
De commissie adviseert het plan qua volume en gevels aan te laten sluiten 
bij zijn omgeving, het plan te versoberen en wat betreft de buitenruimten te 
kiezen voor een gemetselde borstwering of Frans balkon. 
 
Concluderend is de commissie nog niet overtuigd, zij vraagt zich af wat het 
effect is van de massa, met name aan de achterzijde op de omgeving. Het 
gaat hier om de kwaliteit van wonen, de massa voegt zich nog niet goed in 
de hiërarchie van de plek. Aandachtspunten zijn de maat- en 
schaalverhoudingen in de omgeving, het versoberen van de kapzone en 
meer aandacht voor de voorgevel die grenst aan de stedelijke ruimte op 
deze prominente plek in de stad.  
 

 Advies   Aanhouden 

 

6 Vooroverleg Aantal voorgaande behandelingen: 1 

 Bouwadres Winkelcentrum Schalkwijk/Schalkstad 
 Soort bouwwerk Nieuwbouw/verdichting  
 Omschrijving Herontwikkeling 
 Aanvrager Gemeente Haarlem 
 Architect Supervisor JCAU 
 Welstandsnota Beeldkwaliteitplan/Structuurvisie Schalkstad 2025 
 Code gemeente 

Bestemmingsplan 
2021-02318 
Voldoet aan het bestemmingsplan 

 Bevindingen 
1-2-2021 

De supervisor, architecten, landschapsarchitect van de gemeente, procesmanager van 
de gemeente en planoloog van de gemeente zijn aanwezig.  
 
Deze ontwikkeling van het winkelcentrum Schalkwijk heeft een rijke en lange 
geschiedenis ,waarde supervisor vanaf het begin bij betrokken is. Door de tijd heen is de 
aansturing, het proces en de visie gewijzigd. Dit heeft onder andere te maken met de 
economische crisis, bestuurlijke wijzigingen, onderzoek vanuit de winkeliersvereniging 
en de structuurvisie openbare ruimte van de gemeente Haarlem. De bedoeling is om 
eens per twee maanden de ARK te informeren over de laatste stand van zaken in een 
collegiaal overleg. In de volgenden maanden wordt meer ingezoomd op de 
deelgebieden. 
 
De architect geeft een presentatie in vogelvlucht van het initiële masterplan uit 2003-
2012. Vanwege de economische crisis was het masterplan gedegradeerd tot een aantal 
kwaliteitsimpulsen aan de westkant van het winkelcentrum en zuidoostkant van het 
gebied. In 2018 is met de eigenaren een aantal workshops georganiseerd, waarbij 
nieuwe ambities zijn geformuleerd. Schalkwijk Centrum is nog steeds het tweede 
centrum van Haarlem maar krijgt een meer lokale functie met een gezicht naar de 
omliggende wijken. Het winkelcentrum krijgt een minder gesloten karakter en is 
fijnmazig toegankelijk  en alzijdig . Bepalende structuren en kenmerken, zoals groen, 
water en hoogbouw, worden doorgezet.  
 
Er worden verschillende stedenbouwkundige studies getoond voor de inrichting van de 
openbare ruimte, hoogbouw en groen. Daarvoor zijn de Europaweg als lange 
stadstraat, het nieuwe busplein, de zuidelijke begrenzing van het gebied en de 
aanwezige groenstructuren in de omgeving leidende principes.  
 



De commissie is blij om te zien dat er wordt nagedacht over de verhouding tussen oude 
stad en centrumfunctie, het vertalen van de voormalig regionale functie naar een lokale 
functie en de relatie met de nieuwe hoogwaardig openbaar vervoer hub.  
Zij vraagt extra aandacht voor de invulling van de programma’s. Ook is de 
fijnmazigheid van netwerken in relatie tot omliggende wijken en de binnenstad nog niet 
terug te zien in de presentatie. De commissie stelt het op prijs om het gesprek voort te 
zetten en ziet het plan graag terug over twee of vier weken. 

 Advies Collegiaal overleg 

 Bevindingen  
29-03-2021 

De supervisor, architect, landschapsarchitecten en procesmanager van de 
gemeente zijn aanwezig.  
 
De architect geeft een presentatie van fase 2 (ten zuiden) uit het plan 
Schalkstad. Het plan omvat in totaal 2300 woningen met diverse functies op 
de begane grond. Fase 1 (ten noorden) is op het moment van de 
planbehandeling in aanbouw. Fase 2 is nog in de ontwerpfase. Langs de 
zuidrand van fase 2 komen drie torens en aan de westrand van het 
marktplein twee hoge blokken. Langs de Europaweg worden twee alzijdige 
blokken ontworpen. De hoogteaccenten sluiten aan op de belangrijkste 
assen. 
 
De landschapsarchitect werkt aan een visiekaart voor de inrichting van de 
openbare ruimte. Uitgangspunt is een veelzijdige openbare ruimte met 
verschillende identiteiten. Langs de randen wordt het karakter van 
omliggende wijken overgenomen. Er worden visuele analyses getoond van 
de belangrijkste doorgaande routes en pleinen. De sporthal ten zuiden van 
het plan wordt gesloopt. In een later stadium  komt het nieuwe ontwerp 
voor deze locatie terug in de ARK. Ook wordt gedacht aan het realiseren 
van andere sportgerelateerde functies binnen dit gebied.  
 
De commissie complimenteert de heldere presentatie en heeft de volgende 
opmerkingen: 

- Zij is enthousiast over de bajonetten van bestaande hoofdgroen- 
en waterstructuren maar mist de overige hoofdstructuren op de 
tekeningen (profielen, zichtlijnen, routing etc.).  

- De commissie constateert dat er veel hoogbouw in het plan is en 
dat de openbare ruimte een hoge mate van verharding heeft. Zij 
maakt zich zorgen over de invloed op bezonning, windhinder en 
hittestress. Dit ziet zij graag nader inzichtelijk gemaakt tijdens een 
volgende planbehandeling. 

- De procesmanager geeft aan dat het aanbod detailhandel naar alle 
waarschijnlijkheid zal inkrimpen. Op dit moment loopt er een 
onderzoek naar een mogelijke verbreding van het publieke 
programma. De commissie vraagt wederom aandacht voor de 
invulling van de programma’s. Zij benadrukt het belang van een 
plint met meerwaarde voor de huidige bewoners uit de 
omliggende wijken. 

- Ook vraagt zij aandacht voor het mee-ontwerpen van kwalitatieve 
verblijfplekken voor jeugd en ouderen in de wijk. De zone langs 
het water is daarvoor bij uitstek geschikt en men is hier inderdaad 
al mee bezig. Graag ziet de commissie t.z.t. een nadere uitwerking 
van de gebruikswaarde van de openbare ruimte, straatmeubilair, 
verlichting e.d..  

- Ten noorden van Schalkstad komen veel lange lijnen bij elkaar. De 
inrichting van het entreeplein (inclusief busstation) is nog niet 
overtuigend. Als voorbeeld van een prettige verblijfsruimte 
verwijst de commissie naar de wachtruimte van het busstation in 
Purmerend.  
 

Afgesproken wordt volgende ARK vergadering over dit onderwerp verder bij 
te praten. 

 Advies   Collegiaal overleg 

 

7 Vooroverleg/bijpraatsessie Aantal voorgaande behandelingen: 5 



 Bouwadres Harmenjansweg 4 
 Soort bouwwerk Nieuwbouw/verdichting nabij ‘De 

Koepel’ 
 

 Omschrijving Stedenbouwkundig plan/BKP 
 Aanvrager Gemeente Haarlem/Elan Wonen/DUO-studentenhuisvesting 
 Architect  
 Welstandsnota Historische kernen, beschermende regie 
 Code gemeente 

Bestemmingsplan 
2021-02319 
Bestemmingsplan, past 

Grote 
comm. 

Bevindingen 
1-2-2021 

Het concept achter het plan voor het toekomstige Koepelterrein wordt aan de hand van 
het Stedenbouwkundig plan (31 okt.2019) en het Beeldkwaliteitsplan (31 okt. 2019) 
door de stedenbouwkundigen van de gemeente aan de commissie toegelicht.  
 
Het complex bestaat onder andere uit twee voormalige gevangenissen: de Koepel, 
georiënteerd op het voorplein aan de Harmenjansweg en de Vest, georiënteerd op de 
Oostersingelgracht. Het meest markante gebouw op het terrein is de rijks monumentale 
Koepel, gerealiseerd rond 1900.  
Het complex wordt omgeven door een veelhoekige buitenmuur, ook die is aangewezen 
als rijksmonument. 
 
Bij het opwaarderen van het complex (transformatie, hergebruik en nieuwbouw) en om 
het terrein onderdeel te laten uitmaken van het binnenstadmilieu is de bereikbaarheid 
van essentieel belang.  
Hiertoe zijn 2 uitgangspunten opgesteld: 

- Koepelterrein in de stad: icoonwaarde, identiteit en plek voor herinnering. 
- Openen Koepelterrein: transformatie, inrichting, levendigheid en type 

stedenbouwkundige ruimte. 
Van een gesloten, burchtachtig complex dient het een makkelijk bereikbaar, open en 
een verwelkomend stukje stad te worden. Hierin speelt de Koepel de hoofdrol. 
Rondom de Koepel dienen gevarieerde stedelijke ruimtes te komen. Van belang zijn de 
inrichting van de ‘vloer’ en het voorplein als eerste ontmoeting met de stad.  
 
Er zal ‘groen’ worden toegevoegd en er zal worden zorggedragen  voor een goede 
afwatering. 
De nieuwe voorzieningen, zoals horeca, bioscoop en onderwijs worden met name aan 
de zuidkant van het terrein geclusterd.  
Naast het renoveren van de bestaande gebouwen wordt er ook gesloopt en nieuwbouw 
binnen het terrein gerealiseerd. Op meerdere plekken wordt tegen de muur gebouwd en 
één gebouw (blok C) komt vrij op het terrein te staat. 
 
De beleidskaders van het BKP geven aan dat een doorgaande stadsvloer van belang is 
voor de ruimtelijke kwaliteit en de samenhang binnen het gebied en met de stad. Door 
een beperkt materiaal- en kleurenpalet toe te passen bij de nieuwbouw zal er 
samenhang zijn tussen de nieuwbouw en de oude gebouwen. Het is belangrijk dat het 
accent vooral komt te liggen op de ruimtelijkheid van de openbare ruimte. 
In het plan zijn voor de gebouwen uitwerkingsregels voor de basiskwaliteit opgenomen, 
de uitwerking van de verschillende entrees naar het terrein krijgen ieder een andere 
benadering.  
 
De commissie waardeert de uitleg, het concept is duidelijk. 
Aandachtspunten zijn: 
- gezien de beperkte ruimte tussen de gebouwen is de toe te passen architectuur 

van de nieuwbouw met name bij de noordmuur, blok B en bij blok A2 van belang; 
- de commissie spreekt haar zorgen uit over het fietsparkeren, dat zal zeer 

laagdrempelig moeten zijn om te voorkomen dat de fietsen uit gemakzucht tegen 
de gevels aan worden gezet; 

- hoe wordt het verblijfsgebied ingericht, komen er zitelementen voor de 
studenten?  

- De commissie maakt zich zorgen over de openbare ruimte van het binnengebied. 
Ze begrijpt de incidentele versmallingen tussen de gebouwen maar is van mening 
dat er als tegenwicht ook een grotere open ruimte zou moeten zijn, ze zet daarom 
vraagtekens bij de situering van blok C. 

 
Concluderend is de inrichting van de openbare ruimte van belang, wat is de relatie 
tussen de verblijfsplekken en de looproutes en het fietsparkeren. 

 Advies Collegiaal overleg 

 Bevindingen  
29-03-2021 

Het betreft een collegiaal vooroverleg met een stedenbouwkundige, een 
adviseur erfgoed en een landschapsarchitect van de gemeente. Zij vormen 
het interdisciplinair team dat zich met het Koepelterrein bezighoudt.  



In de nabije toekomst worden de afzonderlijke plannen voor het 
Koepelterrein aan de gemeente en daarna aan de ARK voorgelegd. Het SP 
en het BKP vormen de toetsingskaders en de gemeente stuurt op 
samenhang van de afzonderlijke projecten. Hoe is de kwaliteit en de 
samenhang het beste te waarborgen wanneer de  afzonderlijke projecten 
niet tegelijkertijd worden voorgelegd / aangevraagd? 
In de openbare ruimte zijn nog een aantal essentiële punten die lijken te 
verdwijnen. Het gaat dan met name om de toegangen naar het terrein, de 
invulling van de openbare ruimte en de aanhechting van het voorterrein op 
de stad.  
Het Koepelterrein wordt gezien als een icoon in de stad, een terrein dat zich 
zal gaan openen naar de stad. Hierbij is het doorlopen van de stadsvloer en 
de ommuring een continue factor en van belang is de overgang tussen de 
bebouwing en de openbare ruimte van zowel het terrein als de stad.  
 
In het BKP zijn uitwerkingsregels opgesteld die de gewenste kwaliteit van 
de drie verschillende terreintoegangen dienen te waarborgen. De drie 
ingangen krijgen elk een eigen karakter. Het gaat om de entrees aan de 
Harmenjansweg, de Papentorenvest en de Oostvest. 
Voor wat betreft de overgangen gebouw – openbare ruimte is de 
samenhang van de stadsvloer van belang.  
Voor de beplanting is transparantie en doorzicht van belang waarbij 
beplating de verschillende zichtlijnen kan begeleiden. 
 
De commissie is positief over de samenwerking binnen de gemeente en wil 
graag aangehaakt blijven bij het kwaliteitsteam. Het plan om het 
Koepelterrein meer bij de stad te betrekken dient collectief door de 
ontwikkelaars aangepakt te worden, hierbij zijn de ingangen een belangrijk 
aandachtspunt. Hoe vanuit de omgeving op het terrein te komen en wat is 
het doel om daar te zijn.  
 
Vooralsnog wordt het Koepelterrein gezien als een enclave. Het gebied 
wordt nu openbaar en dient opgenomen te worden in de stad. Het 
eigendom van het terrein is in verschillende handen, wat de samenwerking 
bemoeilijkt. Wellicht is het mogelijk dat de verschillende partijen een 
maquette maken (overkoepelend plan) om vanuit een eenheid te kijken 
naar de inrichting van het terrein.  
De aansluiting van het Koepelterrein op de stad is van belang voor de 
kwaliteit van het gebied.  
De ARK ziet de verdere ontwikkeling met belangstelling tegemoet en 
adviseert, vanwege het belang met betrekking tot de openbare ruimte van 
het terrein, de individuele plannen een eerste keer integraal met alle 
betrokken architecten te behandelen. Ook vraagt ze bij alle partijen 
nadrukkelijk aandacht voor de opmerkingen uit haar advies van 1-2-2021.  
  

 Advies   Collegiaal overleg 
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1 Omgevingsvergunning  Aantal voorgaande behandelingen: 1 

 Bouwadres Richard Holkade / Oorkondelaan 
 Soort bouwwerk Woningbouw  
 Omschrijving 429 appartementen, commerciële ruimte op de begane grond en half 

verdiepte parkeergarage 
 Aanvrager  
 Welstandsnota Gebiedsdeel Stadsuitbreidingen 1920-1960/transformatieregime 
 Code gemeente 2020-09670 
 Bestemmingsplan Strijdig met BP, maar gemeente werkt mee d.m.v. een projectbesluit 

grote 
com. 

Bevindingen 
16-11-2020 

De architect is aanwezig om in het kort het plan in zijn geheel voor de huidige 
ARK toe te lichten en tevens worden de aanpassingen, naar aanleiding van de 
laatste behandeling op 29-1o-2019  besproken.  
 
Het complex wordt als een eenheid, met een eigen karakter ontwikkeld. De 
structuur wordt bepaald door een sterke ritmiek per gevel en reliëf in het 
metselwerk. De laagbouw wordt aan de buitenkant voorzien van een 
oranje/rode steen die per gebouwtype iets afwijkt. De hoge toren wordt 
uitgevoerd in dezelfde kleur baksteen (oranje/rood), de lagere toren krijgt een 
iets minder rode bakstenen gevel. 
De gevels van de hoge toren en de laagbouw zijn verticaal opgebouwd voorzien 
van een sterke geleding. De metselwerk gevels van de toren en de laagbouw 
wordt verschillend uitgewerkt. Bij het middelhoge gebouw hebben de gevels 
een meer horizontaal uitwerking gekregen.  
De overgang privé / openbaar wordt bij de laagbouw uitgevoerd door het 
plaatsen van een groene haag.  
 
Naar aanleiding van de opmerkingen van 29-20-2019 zijn de volgende 
aanpassingen gedaan:  

- een van de dakkassen wordt gedraaid zodat dat de kassen minder 
prominent aanwezig ogen; 

- de serre rondom de hoge toren krijgt een zwart/grijze kleur beter 
passend bij het binnengebied; 

- de hardstenen plint van de hoge toren wordt tot de eerste verdieping 
doorgezet.   

 
Er wordt gesproken over een eventuele samenhang van de bruggen. De 
architect geeft aan dat de brug die in het plan zit aansluit op de laagbouw, en 
derhalve onderdeel uitmaakt van het gebouw, en voorzien is van een betonnen 
bruggenhoofd in het talud. Het is mogelijk het hekwerk van deze brug aan te 
passen aan de overige bruggen in de omgeving.  
 
De commissie heeft waardering voor het plan, de uitwerking van de gebouwen 
heeft een hoog ambitieniveau.  
Zij vraagt zich af of er rekening is gehouden met eventuele hittestress 
aangezien het binnengebied een hoge mate van verharding heeft. De architect 
geeft aan dat het binnengebied voorzien is van vier ‘groene werelden’ : 
betonnen elementen (zitbanken) rondom een groen in te vullen perk.  
 
Concluderend wordt de aanvraag aangehouden omdat de details nog nader 
door de commissie bestudeerd worden en wellicht is het mogelijk, in verband 
met de overige bruggen in de omgeving de plannen voor de Slachthuisbuurt en 
de Blauwe Wetering  in samenhang aan de commissie te tonen. 

 Advies  Aanhouden 

grote 
com. 

Bevindingen 
15-03-2021 

De architect en de stedenbouwkundige van de gemeente zijn aanwezig om 
te reageren op de opmerkingen van de commissie. 
Voor wat betreft de uitwerking van de brug zijn de aanvullende details 
aanwezig. Zoals eerder besproken betreft het een gemetselde brug met een 
stalen hekwerk waarbij het bestaande bruggenhoofd wordt hergebruikt. De 
brug maakt hierdoor onderdeel uit van de architectuur van de naastgelegen 
gebouwen. Ook het hekwerk komt terug in de balkons van de gebouwen. 
 



De commissie heeft geen bezwaar tegen de brug als onderdeel van het 
complex. Ook de details van het totaalplan zijn logisch en consequent 
uitgewerkt.    
De architect geeft aan dat er nog geen exacte keuze is gemaakt voor de te 
gebruiken bakstenen. Er wordt gedacht aan Wienerberger bakstenen. 
De gekozen steen wordt nog ter goedkeuring aan de gemandateerde van de 
ARK voorgelegd. 
 

 Advies Aanhouden   

 

2 Omgevingsvergunning  Aantal voorgaande behandelingen: 1 

 Bouwadres Grote Markt 15 
 Soort bouwwerk Bedrijfspand  
 Omschrijving Slopen en nieuwbouw bedrijfspand 
 Aanvrager  
 Architect 

Welstandsnota 
 
Historische kernen 

 Code gemeente 2020-09319 
 Bestemmingsplan Strijdig met BP, maar gemeente werkt mee aan kruimel 

grote 
com. 

Bevindingen  
05-10-2020 

De architect en de projectarchitect zijn bij de planbehandeling aanwezig, 
evenals de stedenbouwkundige en de erfgoeddeskundige van de gemeente. 
 
Het betreft een solitaire opgave van de gevel aan de Grote Markt 15. In 
verband met de ontwikkeling van het Brinkmanncomplex wordt de gevel van 
nr. 15 opnieuw opgebouwd. Aan de hand van de geschiedenis van deze 
gevelwand en een analyse van de huidige gevels wordt het ontwerpproces en 
het voorliggende ontwerp toegelicht. 
Het gaat nu om een drielaagse gevel met een kap, met in de kap een soort 
doorlopende dakkapel.   
 
Het gevelbeeld aan de Grote Markt is veelzijdig qua dakvormen en 
gevelindelingen. Het beoogde ontwerp krijgt een nieuw type dak en een andere 
kopgevelindeling. Een ander uitgangspunt is het benadrukken van de 
verticaliteit door een scheiding tussen gevel en plint en daarbij het aanbrengen 
van dieptewerking in de gevel. 
De nieuwe (trap-) gevel wordt voor het volume met een kap gezet en bestaat 
uit een plint over twee bouwlagen (bestemd voor horeca) ingevuld met twee 
dubbelhoge maar iets in hoogte verspringende gevelopeningen. De plint zelf 
wordt voorzien van penanten in een afwijkende baksteensoort. De 
gevelopeningen (drie op de eerste verdieping en twee in de topgevel) verjongen 
naar boven toe.  
 
Reactie Commissie 
De commissie spreekt haar waardering uit voor het degelijke en overtuigende 
onderzoek. Zij constateert dat er een eigentijdse interpretatie van een 
trapgevel wordt toegepast met goede verhoudingen in het gevelbeeld en 
passend in zijn omgeving.  
Aandachtspunten zijn het toepassen van de reliëfstenen bij de penanten in de 
plint, deze worden als storend ervaren omdat niet duidelijk is waarom ze tot 
exact deze hoogte doorlopen. Tevens twijfelt ze over de plaatsing van de 
gevelopeningen in de top, de verhouding met de breedte van de trapgevel 
erboven is nog niet overtuigend. En er wordt aandacht gevraagd voor het 
opnemen van een ‘borstwering’ in de pui (zie Nota winkelpuien) met daarin 
wellicht een verwijzing naar de decoraties in de topgevel en de plaatsing van 
een toekomstige naam aanduiding.  
 
De commissie is positief, zij ziet graag een definitieve, aangepaste versie 
tegemoet. In afwachting wordt de aanvraag aangehouden. 

 Advies Aanhouden 

grote 
com. 

Bevindingen 
15-03-2021 

De architecten en de technisch projectmanager zijn aanwezig bij de 
planbehandeling. Het voorliggende plan betreft enkele wijzigingen op 
detailniveau: 



- de pui bestaat uit een te openen glazen pui; 
- de verticale belijningen van de gevelopeningen op de verdieping 

zijn doorgezet in de plint;  
- het reliëf in het metselwerk is naar beneden getrokken tot net 

boven de luifel; 
- de stenen plint is lager en gelijk op het niveau van de dichte 

panelen (borstweringen) in de pui;  
- de gevelopeningen op de bovenste verdieping zijn smaller gemaakt  

en liggen verder van de dakrand.  
 
De commissie is positief en waardeert de verschillende hoogtes in de 
gevelopeningen op de begane grond. Zij stelt nog voor om het reliëf te 
beëindigen met een strip natuursteen. De overgang lijkt nu wat arbitrair.  
 
De commissie constateert dat de geveltekening van de pui aangepast moet 
worden, conform de detaillering van het bovenlicht. Verder vraagt zij om 
een nadere uitwerking van het hekwerk van het Franse balkon, deze lijkt nu 
nog niet passend.  
 
De volgende keer ontvangt de commissie graag een bemonstering van het 
metselwerk. De kleur in de 3D rendering is nogal afwijkend ten opzichte van 
de bestaande gevelwand aan de markt, waardoor het geheel zich nog niet 
voegt in deze bijzondere omgeving. De commissie ziet hiervoor een beter 
passend voorstel met belangstelling tegemoet.   
 
In het licht van het voorgaande wordt de aanvraag vooralsnog 
aangehouden. Aanpassingen kunnen worden voorgelegd aan de 
gemandateerd architect.  

 Advies Aanhouden 

 

3 Omgevingsvergunning  Aantal voorgaande behandelingen: 0 

 Bouwadres Brinkmann-passage 
 Soort bouwwerk Verbouw woningbouw  
 Omschrijving Optoppen van Brinkmann-complex voor realisatie 5 woningen 
 Aanvrager  
 Architect 

Welstandsnota 
 
Historische kernen -  
Gebiedsvisie Brinkmann 

 Code gemeente 2020-07001 
 Bestemmingsplan Strijdig met BP, uitgebreide procedure, OMB wil in overleg met ARK over 

medewerking met afwijken van BP 

grote 
com. 

Bevindingen 
15-03-2021 

De architecten, technisch projectmanager en de stedenbouwkundige van de 
gemeente zijn aanwezig bij de planbehandeling. De aanvraag betreft het 
optoppen van het Brinkmanncomplex met een zesde bouwlaag bestemd 
voor vijf appartementen. Het plangebied is gelegen tussen de Grote Markt, 
Schoutensteeg, de Barteljorisstraat en de Smedestraat.  
 
Een deel van het bouwplan (het Brinkmannbouwblok) is reeds vergund en in 
uitvoering. Het Brinkmancomplex heeft nu een plat dak. De ambitie van de 
aanvrager is om iets toe te voegen aan het daklandschap met meer variatie 
en kleine korrelgrootte. In het voorgestelde ontwerp staan alle gevels onder 
een hoek, afgezien van een aantal hogedakopbouwen met rechte gevels. De 
maximale hoogte varieert van 5,6m, 5,1 m en 4,2 m tot 3,2 meter. De 
architect toont de zichtlijnen vanuit het hofje van Oorschot, Koningstraat, 
Grote Houtstraat, Lepelstraat en Riviervismarkt.  
 
N.B. De gemeente heeft aandacht voor het historisch daklandschap 
benoemd als randvoorwaarde voor beeldkwaliteit in de Gebiedsvisie 
Brinkmann (2009).  
 
De commissie waardeert het onderzoek en complimenteert de aanvrager 
met de wijze waarop het plan met de voorgestelde optopping in beeld is 
gebracht. De kap en de gekozen vormentaal zijn voorstelbaar maar de 



voorgestelde kleur en materialisering behoeft meer differentiatie en 
nuance. 
De commissie is van mening dat de kap een toevoeging kan zijn voor de 
stad en begrijpt dat de hoogte nodig is om een ook van de straat af 
zichtbaar daklandschap met schuine daken waar te maken. Echter, de 
verticale dakopbouwen zijn op dit moment als rechtstandige gevels nog te 
hoog en prominent aanwezig en vragen om een ontwerpslag. De aanvraag 
wordt daarom voorlopig aangehouden. Tot slot vraagt de commissie extra 
aandacht voor het wegwerken van installaties. Deze mogen niet ten koste 
gaan van het daklandschap. 
 

 Advies Aanhouden 

 

4 Omgevingsvergunning  Aantal voorgaande behandelingen: 0 

 Bouwadres Floris van Adrichemlaan 1 
 Soort bouwwerk Nieuwbouw woningen  
 Omschrijving 16 grondgebonden woningen (Aanvulling op het bouwplan Damiate terrein 

(singelbouw en parkgebouw)) 
 Aanvrager  
 Architect 

Welstandsnota 
 
Strokenbouw (1960-1975) 

 Code gemeente 2020-09868 
 Bestemmingsplan 

 
 

Aanvraag in strijd met het bestemmingsplan (foutje in bestemmingsplan) 
gemeente werkt mee aan afwijking 

Grote 
com. 

Bevindingen 
13-07-2020 
 

Het betreft de realisatie van 16 grondgebonden woningen op het perceel 
gelegen tussen de Louis Pasteurstraat, de Anthony Roodvoetstraat, het Hans 
Henneveldpaden het Willem van Ospark te Haarlem.  
Aan de hand van het CPO kavelpaspoort wordt het ontwerp door de architect 
toegelicht. Het blok heeft in de basis een U- vorm (in de westgevel een 
opening) en bestaat uit individuele, plat afgedekte woningen die binnen de 
gestelde randvoorwaarden op maat gemaakt worden, waarbij de hoogte, 
diepte en breedte van de woningen bij voorbaat niet vast staat. De dakrand 
is wel overal gelijk. Eventuele opbouwen dienen terug te liggen ten opzichte 
van de betonband (dakrand).  
Er worden collectieve keuzes gemaakt over de architectuur en de uiterlijke 
verschijningsvorm. De indeling en afwerking van de woningen is wel weer 
helemaal individueel.   
De woningen hebben een eigen tuin gelegen aan een collectieve binnentuin. 
Aan de zuidzijde grenzen de laatste twee individuele tuinen en de collectieve 
binnentuin aan de straat. De binnentuin is hier voorzien van een 
gemeenschappelijke fietsenberging met een transparante achterwand 
(erfafscheiding) met links en rechts daarvan een doorgang naar de 
binnentuin.    
 

Architectuur:  
De nadruk ligt op doorlopende, horizontale banden. Het woonblok dient een 
ensemble te vormen met de naastgelegen twee bouwblokken door het 
afstemmen van het materiaalgebruik, zijnde lichte, zandkleurige 
genuanceerde bakstenen. Binnen deze kaders is er ruimte voor grote 
gevelopeningen die deels met een 2de gevelmateriaal ingevuld kunnen 
worden. Dit 2de materiaal ligt terug van de bakstenen schil, er kan gekozen 
worden uit 4 gevelafwerkingen / kleuren. Tussen de begane grond en de 1ste 
verdieping wordt een rollaag aangebracht. De opbouwen worden allemaal 
uitgevoerd in hout. 
  
Reactie commissie: 
De commissie is op hoofdlijnen akkoord met het concept. Aandachtspunten 
zijn de overgangen privé / openbaar en de ‘levendigheid’ van het 2de 
gevelmateriaal bij de zogenaamde invulgevels. 
Door de te kiezen materialen wordt de levendigheid uit het ontwerp gehaald, 
aldus de commissie. Wellicht is het mogelijk meer variatie in kleur- en 
materiaalgebruik te bieden.  



Voor wat betreft de overgangen privé / openbaar vraagt de commissie of het 
mogelijk is aan de zuid- en westzijde de hoge erfafscheidingen en openingen 
te betrekken bij de gekozen architectuur, bv door een metselwerk plint te 
laten doorlopen en openingen te integreren in de gevel van de bergingen. Het 
onderhoud aan het ‘groen’ dient ook vastgelegd te worden. 
Voor wat betreft de hoogte van de dakrand is de commissie van mening dat 
deze in stand gehouden dient te worden, ook als gekozen wordt voor lagere 
verdiepingshoogten. 
Hierdoor blijft de samenhang met de andere blokken in de omgeving 
gewaarborgd en blijven de dakopbouwen voldoende ondergeschikt. 
 

 Advies Akkoord op hoofdlijnen 

grote 
com. 

Bevindingen 
15-03-2021 

De architect en de opdrachtgever zijn bij de planbehandeling aanwezig en 
de aanpassingen worden toegelicht.  
De dakopbouwen en de gevelsprong in het linker bouwblok aan de 
zuidgevel zijn uit het ontwerp gehaald. Tevens is de individuele invulling van 
de voorgevels nader uitgewerkt. Deze invullingen bestaan uit een 
aluminium beplating, steenstrips of een houten gevelbekleding.  
De doorlopende gevels worden uitgevoerd in een zandkleurig genuanceerde 
of chroom gekleurde Wienerberger baksteen. De keuze voor deze baksteen 
is afgestemd op de gebouwen in de omgeving.    
De erfafscheiding aan de zuidgevel wordt uitgevoerd met een metselwerk 
plint (gelijk aan de naastgelegen gevels) met daarboven geperforeerd stalen 
hekwerken die voorzien zijn van een bloemmotief.  
Tevens wordt aangegeven dat de eventuele hekwerken voor een dakterras, 
de zonnepanelen en de benodigde aan/afvoerpijpen op het dak, door de 
hoge dakrand aan de voorzijde vanuit de openbare ruimte niet zichtbaar 
zijn. In overleg met Rijnboutt architecten zijn de vier woningen die grenzen 
aan het appartementencomplex van Rijnboutt individueel geparcelleerd 
door de kaders om en om in een verschillende metselwerkkleur uit te 
voeren. Zo sluit de architectuur beter aan op de architectuur van het 
belendende blok.  
 
De commissie is positief over de gekozen oplossingen voor de uitwerking 
van de hekwerken en het opdelen van deze hekwerken. Ook is de diversiteit 
in de gevels nu goed zichtbaar.   
Er wordt geadviseerd een pakket aan opties mee te leveren voor wat betreft 
de uitwerking van eventuele dakopbouwen. Gezien de kwetsbaarheid van 
het binnenterrein ziet de commissie bovendien graag een tuinontwerp voor 
de collectieve tuin tegemoet om de beoogde kwaliteit te kunnen 
handhaven. Ze heeft met name zorgen over de afwezigheid van 
opstelplaatsen voor vuilcontainers. 
Concluderend spreekt de commissie haar waardering uit voor het 
uitgewerkte plan, zij vraagt nog aandacht voor de uitwerking van de 
collectieve binnentuin (met de eventuele erfafscheidingen en bergingen) en 
de optie voor dakopbouwen.  
De aanvraag wordt vooralsnog aangehouden. 
 

 Advies Aanhouden 

 

5 Omgevingsvergunning  Aantal voorgaande behandelingen: 0 

 Bouwadres Gedempte Oude Gracht 64 
 Soort bouwwerk Verbouw gemeentelijk monument  
 Omschrijving het intern verbouwen van een monument, het maken van een dakterras en 

het plaatsen van een nieuwe trap 
 Aanvrager  
 Architect 

Welstandsnota 
 
Historische kernen 

 Code gemeente 2020-08931 
 Bestemmingsplan Strijdig met BP, mogelijk met medewerking afwijking (kruimel) 

grote 
com. 

Bevindingen 
15-03-2021 

De projectleider, de eigenaar, stedenbouwkundige van de gemeente en 
adviseur erfgoed van de gemeente zijn aanwezig bij de planbehandeling. 



Het pand is een gemeentelijk monument uit 1775. De indeling bestaat uit 
een voorhuis en een los achterhuis, verbonden door een tussenlid aan de 
noordzijde van een binnenplaats. Het voorhuis telt twee bouwlagen onder 
een zadeldak met rode pannen. Het tussenlid telt twee bouwlagen onder 
een plat dak dat gebruikt wordt als dakterras. Het achterhuis bestaat uit een 
souterrain onder een plat dak. De begane grond verdieping is thans in 
gebruik als supermarkt.  
 
Het voorliggende plan betreft diverse herstel- en verbouwwerkzaamheden 
in het interieur en exterieur van de bovenwoning: 

- De trap op de eerste verdieping wordt teruggebracht in de 
oorspronkelijke staat; 

- Het toilet op de eerste verdieping wordt vergroot door de 
achterwand te verplaatsen; 

- De binnenwand achter de trap op de eerste verdieping blijft 
behouden; 

- De niet dragende wand op de eerste verdieping wordt 
teruggeplaatst; 

- Vanwege de geconstateerde houtaantasting op zolder dient een 
inventarisatie van de schade aan balkkoppen en kapconstructie te 
worden gemaakt met een herstelplan; 

- Voor het legaliseren van het dakterras is een verklaring van geen 
bezwaar nodig van de buren. De eigenaar geeft aan dat het 
dakterras teruggebracht wordt tot 2,5 meter (conform toegestaan 
in het bestemmingsplan). 
 

De commissie heeft geen bezwaar tegen de voorgestelde ingrepen. Wel 
dienen de tekeningen in verband met de verkleining van het dakterras 
worden aangepast en opnieuw aangeleverd bij de gemeente. De aanvraag 
kan daarna verder afgehandeld worden via de gemandateerd architect.  
 

 Advies Aanhouden 

 

6 Omgevingsvergunning  Aantal voorgaande behandelingen: 1 

 Bouwadres Spaarne 106 
 Soort bouwwerk Rijksmonument  
 Omschrijving Restauratie/verbouw tot appartementen 
 Aanvrager  
 Architect 

Welstandsnota 
 
Historische kernen 

 Code gemeente 2019-06416 
 Bestemmingsplan Aanvraag in strijd met het bestemmingsplan (reeds gebouwd) 

 Bevindingen 
 15-02-2021 

Het betreft een voormalig Patriciërshuis uit de 1ste helft van de 18de eeuw, 
aangewezen als rijksmonument.  
Aan de achterzijde van het bouwvolume, tussen twee dakkappen in, is een 
dakopbouw ten behoeve van de toegang tot het dakterras gerealiseerd. Het 
dakterras zelf is voorzien van een houten balustrade.  
 
De commissie constateert dat de dakopbouw qua locatie, omvang en 
uitwerking afwijkt van een eerder verleende vergunning en maakt bezwaar.  
Zij kan zich een dakterras voorstellen maar maakt bezwaar tegen de 
uitwerking van de opbouw (dakopbouw) en de balustrade. Door dit toe te staan 
op dit rijksmonument wordt een precedent geschapen  dat verrommeling van 
het daklandschap teweeg brengt en bovendien zichtbaar is vanuit de openbare 
ruimte.  
De commissie adviseert daarom niet akkoord te gaan met de aanvraag.  
Zij geeft als overweging mee een elektrisch te openen luik toe te passen met 
een sobere en slank vormgegeven balustrade die conform de Nota Ruimtelijke 
Kwaliteit niet zichtbaar is vanuit openbaar gebied.   

 Advies Niet akkoord, nader overleg 



grote 
com. 

Bevindingen 
15-03-2021 

De architect en de projectleider zijn voor het geven van een uitleg aanwezig, 
en aan de hand van een presentatie wordt de restauratie en de verbouw van 
het rijksmonument toegelicht.  
Het rijksmonument bestaat uit een hoofdvolume aan de straatzijde met 
daarachter een volume met dwarskap (voormalige kapel) en via een 
tussenlid is er verbinding met een langwerpig volume.  
Op het dak van het tussenlid is, zonder vergunning, een dakopbouw 
geplaatst en een herkwerk, ten behoeve van een dakterras. 
Er is reeds eerder, naar aanleiding van een handhavingstraject over dezelfde 
dakopbouw, een nieuwe vergunning verleend voor een alternatief plan 
waarbij de opbouw wordt verlaagd tot de hoogte van de balustrade. 
 
De commissie geeft aan dat in principe een opbouw zoals voorgesteld niet 
mogelijk is bij dit rijksmonument en om geen precedent te scheppen ziet zij 
geen reden om af te wijken van het reeds eerder door de ARK 
goedgekeurde en vergunde compromis-plan, tot stand gekomen in overleg 
met de gemeente naar aanleiding van handhavingstraject over dezelfde 
dakopbouw. De commissie heeft geen bezwaar tegen het zwart stalen 
hekwerk.  

 Advies Niet akkoord 

 

7 Vooroverleg  Aantal voorgaande behandelingen: 0  

 Bouwadres Beschermd stadsgezicht/Monumenten 
 Soort bouwwerk Monumentenpanden  
 Omschrijving Beleidsvoorstel zonne-energie beschermd stadsgezicht en monumenten 
 Aanvrager Gemeente Haarlem 
 Bezoekers  
 Welstandsnota Nota Dak 
 Code gemeente  
 Bestemmingsplan Nvt 

grote 
com. 

Bevindingen 
15-03-2021 

Twee adviseurs van de vakgroep erfgoed van de gemeente zijn aanwezig bij 
het overleg. Naar aanleiding van een aanvraag betreft het plaatsen van 
zonnepanelen op zes Orde-2 woningen in het beschermde stadsgezicht 
(Haarlem Noord) wordt een mogelijke aanpassing van de Nota Ruimtelijke 
Kwaliteit voorgelegd. Aanleiding is de Regionale Energie Strategie (RES) en 
het Actieplan Schone Energie (1.6 beschermd stadsgezicht). Het beschermd 
stadsgezicht van Haarlem heeft een relatief groot oppervlak en is daarom 
potentieel zoekgebied. 
 
Volgens de huidige beleidslijn zijn zonnepanelen alleen toegestaan wanneer 
deze niet zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte of, in geval van 
nieuwbouw, goed geïntegreerd zijn in het ontwerp. Binnen het beschermd 
stadsgezicht komen twee type gebieden in aanmerking voor plaatsing van 
zonnepanelen in het zicht: de naoorlogse stadsvernieuwingsprojecten en de 
wooncomplexen in Haarlem Noord uit het Interbellum. Monumenten blijven 
deze in principe buiten beschouwing tenzij maatwerk een goede oplossing 
mogelijk maakt. Er wordt overigens geconstateerd dat  er al zonnepanelen 
op daken in andere delen van het beschermd stadsgezicht aanwezig zijn. 
Reden hiervoor is dat deze panelen er al lagen voor de aanwijzing als 
beschermd stadsgezicht of Orde 2/ monument, of dat zij zijn geplaatst 
zonder vergunning.  
 
De commissie heeft een positieve grondhouding ten opzichte van het 
ontwikkelen van beleid voor het plaatsen van zonnepanelen binnen het 
beschermd stadsgezicht maar geeft aan dat maatwerk het uitgangspunt 
blijft. Zonnepanelen hebben een grote impact op het uiterlijk en de 
cultuurhistorische waarde van woningen en andere bebouwing in 
beschermd stadsgezicht. Daarom is het nodig om per straat of ensemble 
criteria te ontwikkelen, die rekening houden met aspecten als 
zichtbaarheid, impact op de cultuurhistorische waarden en de 
terugverdientijd. Er kunnen richtlijnen ontwikkeld worden, zoals plaatsing 
minimaal 50 cm. uit de nok/goot, toepassing van gelijke typen 
zonnepanelen (bijv. all black) en alleen in aaneengesloten vlakken. De 



commissie wijst er op dat in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit al criteria voor de 
plaatsing van zonnepanelen zijn opgenomen, en adviseert bovendien om 
ook naar de criteria van andere gemeenten te kijken (Rheden, Leiden, 
Amsterdam etc.). Voor wat betreft het ontwikkelen van beleid vraagt de 
commissie ook in te zetten op een integrale aanpak bij verduurzaming van 
cultuurhistorisch waardevolle bebouwing, waarbij ook isolatie en andere 
maatregelen van belang kunnen zijn. Daarnaast bieden collectieve 
oplossingen mogelijk kansen om eigenaren van panden in beschermd 
stadsgezicht de mogelijkheid te bieden bij te dragen aan het bestrijden van 
de klimaatverandering (bijv. door de postcoderoos).  

 Advies Collegiaal overleg 

 
 

8 Vooroverleg  Aantal voorgaande behandelingen: 3  

 Bouwadres Stephensonstraat 38-46 
 Soort bouwwerk Sloop/nieuwbouw  
 Omschrijving Appartementen en bedrijfsruimte 
 Aanvrager  

 Bezoekers  
 Welstandsnota Gebiedsdeel Stadsuitbreidingen 1920-1960 
 Code gemeente  
 Bestemmingsplan SpvE Stephensonstraat 38-46 

 Bevindingen  
21-5-2019 

Presentatie: 
De gemeentelijke afdeling stedenbouw ontwikkelde voor het laatste blok in 
project De Remise een alternatief, nadat twee varianten van de ontwikkelaar 
voor dit blok zijn afgewezen in een quickscan. 
 
Dat moet dienen als alternatief van een oorspronkelijk meer centraal in het 
gebied gelegen bouwvlak van blok 6, bestemd voor appartementenbouw, 
waarvan de opdrachtgever, besloten heeft af te zien van bouwplanrealisering.  
Vanuit stedenbouw is dit alternatief ontwikkeld  omdat het de wens van 
opdrachtgever honoreert, én zich beter voegt in de beoogde nieuwe 
stedenbouwkundige structuuropzet van de ontwikkelzone zuidwest en het 
`afmaken` van de Remise. Stedenbouw presenteert een analyse, uitgewerkt in 
een spelregelkaart en bijbehorend toetsingskader, als voorbereiding voor een 
bespreking met de architect van zijn uitwerking hierbinnen in de komende ARK. 

 
Reactie commissie: 
De commissie stemt van harte in met de achtergrond en analyse die leiden tot 
het alternatief scenario dat de stedenbouwkundige presenteert, gezien de 
logica die het geeft aan de aansluiting op de ontwikkelzone. In de uitwerking in 
de spelregelkaart richt de aandacht van de commissie zich met name op de 
zijde/het bouwdeel langs het `Remiseplein`. Als gevel voor het plein van 
belang, maar als massa voor het gebouw heel beperkt qua mogelijkheden. Met 
name het aanzicht in westelijke richting vraagt aandacht, waarbij de gewenste 
kappen sterk bij zullen dragen aan het gevoel van een schijngevel, en dus 
ongewenst zijn als ontwerpelement. 
 
Advies commissie: 
De commissie zal de te presenteren volumestudie beoordelen vanuit de 
aangereikte spelregelkaart en eerder vastgestelde toepassing van de NRK voor 
het Connexxionterrein. 
 

 Advies Collegiaal overleg 

 Bevindingen 
4-6-2019 

De architect presenteert een volumestudie in drie varianten, voor de locatie 
Stephensonstraat 38-46 als alternatief voor blok 6 van het achterliggende 
plangebied `De Remise` Voor alle varianten geldt dat de begane grondlaag 
bestemd is voor commerciële ruimtes. Varianten  1 en 2 hebben een 
korridorontsluiting op de eerste en tweede laag en galerijontsluiting ten 
behoeve van de bovenste laagte. 
Variant 2 beschikt over balkons aan de voor- en achterkant. Bij variant 3 
ontbreekt de korridorontsluiting en wordt uitsluitend voorzien in galerij-



ontsluiting. Op de hoek Stephensonstraat/Remiseterrein komt een 
hoogteaccent in de vorm van een toegevoegde laag, die in hoogte  afloopt van 
vier en drie lagen waar de bebouwing het Remiseterrein in gaat. 
Bevoorrading van de commerciële ruimtes vindt plaats aan de 
Stephensonstraat.  
 
Reactie commissie: 
De commissie ziet in de voorgelegde scenario`s een worsteling met de 
beperkingen die het programma oplegt. De kleine woningen van het 
programma worden in voorliggende voorstellen op rationale wijze ontsloten. 
Maar deze ontsluitingstypologie draagt niet bij aan geleding van het blok, 
logische adressering en oriëntatie. Vraag voor het ontwerp is dus hoe de 
resterende driedeling aan de Stephensonstraat. Verder adviseert de commissie 
de resterende driedeling aan de Stephensonstraat niet alleen in kleurgebruik te 
accentueren maar ook in woningtypologie en te kiezen voor een platte 
afdekking in plaats van een kapvorm. Twijfels zijn er over de betekenis van het 
in noordelijke richting, haaks op de Stephensonstraat te maken tussenstraatje 
tussen beide bouwblokken. Kan die ruimte niet benut worden voor een goede 
adressering/entree, transparant en met verbinding tussen beide zijden?. 
 
Advies commissie: 
De architect wordt gevraagd de volume studie, alvorens zich te richten op de 
architectuur, in overleg met de stedenbouwkundige verder uit te werken ten 
aanzien van aan te brengen geleding, adressering en ontsluiting met voorkeur 
voor een portiekontsluiting die op logische plekken adressen maakt aan de 
straat.  

 Advies Collegiaal overleg 

 Bevindingen 
12-11-2019 

Het ontwikkelgebied Stephensonstraat 38-46 grenst aan de zuidzijde aan een 
nieuw aan te leggen plein dat aansluit op het Remiseplantsoen. De nieuwbouw 
gaat hier de hoek om, om aan te sluiten op de nieuwbouw van De Remise. De 
bebouwing aan de Stephensonstraat bestaat uit vier bouwlagen met een hoger 
hoekaccent en langs het aan te leggen plein loopt de hoogte af van vier naar 
twee bouwlagen. De lage bebouwing, die qua hoogte aansluit op De Remise 
krijgt hier een onderdoorgang naar de Haltestraat.     
De annotatie stedenbouw geeft aan dat het plan is aangepast binnen de 
spelregelkaart opgesteld in het SPvE. Het tussenstraatje is komen te vervallen 
waardoor de plot groter is geworden dat resulteert in een aangepaste 
woningmaat. Er zijn meer entrees aan de Stephensonstraat gekomen om de 
levendigheid te verhogen. De architect is nu aanwezig om de visie en de 
geleding, aan de hand van volumestudies te bespreken. Hierin zijn de eerdere 
opmerkingen van de commissie meegenomen.  
 
Presentatie: 
Het is de bedoeling dat de Stephensonstraat wordt voorzien van een gracht en 
een levendig, stedelijk karakter krijgt. De formele voorgevel van de nieuwbouw 
dient aan te sluiten op het grachtenprofiel van de Stephensonstraat, maar het 
gebouw oriënteert zich ook naar de achtergelegen Haltestraat. De Haltestraat 
vormt de ontsluiting van de twee recent gerealiseerde woonstraatjes die haaks 
op de Haltestraat liggen en onderdeel uitmaken van het nieuwbouwplan De 
Remise.  
 
Visie: 
-de bebouwing wordt in maat en schaal aangepast op de omgeving; 
-de architectuur sluit aan op de baksteen architectuur van de woningen 
erachter; 
-door gevarieerde hoogtes ontstaat een levendig profiel aan de 
Stephensonstraat; 
-in verband met de te realiseren gracht overheerst de verticaliteit in de 
gevelwand. 
 
De nieuwbouw vormt nu aan de Stephensonstraat één grote wand met twee 
teruggelegen entrees die ook als doorzicht fungeren. De plint is bestemd voor 
commerciële functies. Het totaal volume bestaat uit een linker deel van vier 
bouwlagen, een middelste deel met verspringingen in de gevel en een terug 



gelegen vierde bouwlaag. Het hoekaccent bestaat uit vijf bouwlagen waarvan 
een deel is teruggelegd. Om de hoek loopt het volume af van vijf, naar vier en 
drie bouwlagen. Met de geleding wil de architect inspelen op het toekomstige 
karakter van de gracht die wordt gerealiseerd, zonder terug te grijpen op een 
indeling in afzonderlijke panden. De gewenste vorm van geleding wordt 
gepresenteerd door te verwijzen naar o.a. de architectuur van de architect Van 
Loghem in Haarlem (ca 1920), waar plastiek geleding aanbrengt, maar het 
project als één ontwerp herkenbaar blijft. Op die wijze moet het project uit drie 
herkenbare eenheden gaan bestaan. Door middel van de geleding moeten ook 
de entrees goed zichtbaar worden. Op de hoek met het plein wordt horeca 
voorzien naast een entreehal met doorzicht naar achteren. Aan de achterzijde 
worden de verdiepingen voorzien van een afgesloten leefgalerij waar ook de 
ontsluiting van de woningen plaats vindt.       
In de plint, over de hele lengte van de kavel geven luifels de belangrijke plekken 
aan. 
Via de noordzijde wordt het binnengebied behorend bij de Haltestraat 
ontsloten. Het binnengebied is bestemd voor parkeren, maar niet voor de 
bewoners.  
 
Reactie commissie: 
De visie wordt door de commissie ondersteund, belangrijk aandachtspunt is de 
geleding. 
Op zich is de geleding in diepte denkbaar, al wordt het linker deel van het 
totaalvolume als een andere 
architectonische eenheid gezien. Hierdoor valt het blok nu uit elkaar in 
meerdere eenheden. Dit volume dient meer gekoppeld te worden aan het 
geheel. Ook het hoekaccent verdient meer aandacht.  
Er worden nu ontwerpmiddelen toegepast die elkaar niet ondersteunen en 
daarbij mag de korrel groter. 
In de opgave mag meer gezocht worden naar de geleding met plastiek en 
andere architectonische middelen die antwoord geven op het grachtenprofiel. 
Meer geleding in de plint, hier is de korrel te klein. De geleding dient kloppend 
te zijn met de architectuur passend op de locatie en de kop van het blok dient 
afgestemd te zijn op de  functie (horeca).  
De commissie merkt op dat de referentie aan de architectuur van Van Loghem 
alleen gerechtvaardigd is als ook al in deze fase wordt onderkend dat de 
verschillende schaalniveaus van architectuur in sterke samenhang met elkaar 
moeten worden ontworpen, om een kwaliteitsniveau te bereiken dat een 
referentie aan dergelijk hoogstaande architectuur rechtvaardigt. Enkele 
elementen uit dergelijke architectuur inzetten, zonder oog voor de kracht van 
het totaalontwerp van de referentie leidt vaak tot teleurstellende resultaten.  
Ander aandachtspunt is de overgang aan de achterzijde; aansluiting op het 
openbaar parkeren (semi openbaar gebied) van de woningen aan de 
Haltestraat.  
De commissie vraagt om de inzet van meer bomen aan de achterzijde om de 
privacy van de bewoners aan de Haltestraat beter te waarborgen en de straat 
meer kwaliteit te geven.  
 

 Advies Collegiaal overleg 

 Bevindingen 
25-2-2020 

Presentatie 
Naar aanleiding van het advies van de commissie om meer eenheid in de 
‘lengte’ aan te brengen in de lange gevelwand wordt het noordelijke blok meer 
bij het volume betrokken en komen de terugliggende entreepartijen te 
vervallen. Tussen het noordelijke blok en het hoekvolume wordt de vierde 
bouwlaag in zijn geheel naar achteren gezet (setback) waardoor de ontsluiting 
van deze bovenste verdieping nu aan de voorzijde plaatsvindt (galerij 
ontsluiting) met een privé buitenruimte aan de achterzijde.  
Het volume wordt hierdoor opgedeeld in een begindeel, een middendeel en een 
hoekvolume. Door het ritme van de gevelopeningen en het terugspringen van 
verticale delen is eenheid gezocht. Om meer plasticiteit aan de voorgevel te 
krijgen wordt het hoekvolume aan de voorzijde voorzien van uitkragende 
balkons. Aan de achterzijde wordt de buitenruimte gecombineerd met de 
galerij. Doordat het volume  bestaat uit geledingen (verticale patronen) die 
naar buiten en binnen springen ontstaan er aan de achterzijde meer nissen.  



De plint wordt bij de terugliggende delen nog meer naar binnen geplaatst ten 
behoeve van de entrees en ook voorzien van een horizontaal accent.  
 
Reactie commissie 
De commissie is positief over de heldere opzet maar heeft een aantal 
aandachtspunten: 
-De plint is nu gedifferentieerd vormgegeven en gekoppeld aan de 
verschillende geledingen. Dit wordt niet als de juiste oplossing gezien. De plint 
dient met lange lijnen als een architectonisch element vormgegeven te worden 
en beschouwd te worden als één element voor het hele blok. De behandeling 
van de begane grond is nu niet geëigend voor het volume.   
-De publieke ruimte op begane grondniveau van het hoekvolume suggereert 
een soort neutraliteit die zich in werkelijkheid anders zal tonen. Meer aandacht 
voor de begane grondgevel aan de pleinzijde biedt hier mogelijk een oplossing. 
Ook de hiërarchie in de geveluitwerking wordt in deze stedenbouwkundige 
context niet voldoende passend gevonden. 
-De voorgevel van het totaalvolume dient minder pandsgewijs uitgevoerd te 
worden. De licht verspringende voorgevel laat te weinig reliëf zien, met name 
aan de voorzijde. Het totaalvolume heeft hierdoor geen stedelijke uitstraling en 
daardoor wordt de gevraagde grachtenuitstraling niet bereikt.   
 
Aan de achterzijde wordt het dak van de plint ingericht als collectieve 
buitenruimte. Een muur vormt de afscheiding van de parkeerkoffers op 
straatniveau. De achtergevels krijgen een zogenaamde zachte bewerking (hout 
in lichte kleuren). De commissie adviseert deze uitstraling door te zetten naar 
de achterzijde van het volume grenzend aan het plantsoen. 

 Advies Collegiaal overleg 

grote 
com. 

Bevindingen 
15-03-2021 

Er wordt een nieuwe presentatie getoond waarin de opmerkingen van de 
ARK zijn meegenomen. De plint wordt voorzien van een doorlopende 
metselwerk luifel en gaat ook de hoek om tot aan de twee stadswoningen 
met zadeldak. Op de hoek, ter plaatse van de horeca en bij de twee 
hoofdentrees aan de voorzijde krijgt de luifel meer diepte. De luifel vormt, 
als onderdeel van de architectuur, het verbindende element.  
Aan de voorzijde zijn de verspringingen in het middendeel komen te 
vervallen en worden de balkons nu uitgevoerd met een licht gekleurd, 
spijlen hekwerk in plaatst van een gesloten borstwering. De voorgevel van 
het gebouw wordt voorzien van een sobere baksteenarchitectuur met reliëf 
in het metselwerk als verbijzondering.  
De achtergevel van het middendeel wordt uitgevoerd in hout (zoals eerder 
voorgesteld), en op de plint zijn de woningen voorzien van een plantenbak 
in plaats van een gemetselde ‘kast’. Ook de balustrade (muur) van de 
collectieve buitenruimte wordt voorzien van een houten gevelbekleding. 
  
De commissie is blij met de inzichtelijke presentatie. De opbouw van het 
gebouw is vanzelfsprekend, simpel en sober. Aandachtspunt is de 
uitwerking van de blinde gevel grenzend aan de parkeerkoffer 
(binnengebied) van de achtergelegen Haltestraat. Deze muur behoeft meer 
aansluiting en enige verzachting om de kwaliteit van de openbare ruimte te 
waarborgen.  
De typologie van de twee stadswoningen en de bijbehorende 
onderdoorgang wordt nog in dezelfde architectuurstijl uitgewerkt. 
 
Concluderend kan de commissie op hoofdlijnen akkoord gaan, zij ziet nog 
graag een aanpassing van de muur, inzichtelijk gemaakt door perspectieven 
op ooghoogte vanuit de straat. Ook ziet zij de definitieve materiaalkeuze en 
de uitwerking van de details en de verdere uitwerking van de twee 
stadwoningen met belangstelling tegemoet.  

 Advies Akkoord op hoofdlijnen 

 

9 Vooroverleg   update/informatief Aantal voorgaande behandelingen: 1  

 Bouwadres Spaarndamseweg / Schoterkwartier / Deliterrein 
 Soort bouwwerk Nieuwbouw  
 Omschrijving Stedenbouwkundig programma van eisen 



 Aanvrager Gemeente Haarlem 
 Bezoekers  
  

Welstandsnota 
 
Gebiedsdeel Stadsuitbreidingen 1920-1960 

 Code gemeente 2021-01332 
 Bestemmingsplan SpvE Schoterkwartier, partiële herziening 

 Bevindingen 
30-08-2016 

Ten opzichte van de vorige planpresentatie van het woningbouwprogramma 
op het Shell-Deliterrein is de bouwlocatie uitgebreid met een rechts 
naastgelegen bouwkavel aan de Spaarndamseweg en een achtergelegen 
groenstrook. Het ontwerp voorziet in de bouw van woontoren uit verticaal 
samengestelde delen, in hoogte verspringend, met een alzijdig gevelbeeld 
verder met zowel uit- als inpandige balkons. Doordat de toren in 17 á 18 lagen  
hoger is dan de gewenste 10 á 12 lagen oogt hij ranker en slanker. Verder voegt 
de toren zich harmonieus in het silhouet en de ritmiek van de inmiddels vijf 
andere aan de Spaarndamseweg gerealiseerde hoogteaccenten. 
Links en rechts van de woontoren komt laagbouw in respectievelijk drie en vier 
lagen, waarbij het linkerdeel van de toren oprijst vanuit de laagbouw terwijl 
het rechterdeel van de toren op de grond staat en het gevelbeeld vloeiend 
overgaat in dat van de laagbouw.  In het midden van de toren is een 
prominente  glazen entree aangebracht over drie lagen. De bebouwing aan de 
Spaarndamseweg, bestaat uit stadswoningen met atelierruimte in de 
beletage, heeft een geknikt gevelverloop en een schuin weglopende rooilijn op 
de hoek naar de Transvaalstraat, waardoor vanuit de achterliggende woonwijk 
een breder zicht ontstaat op het Spaarne. Achter de toren en de laagbouw aan 
de Spaarndamseweg worden woningen in twee lagen gerealiseerd met per 
twee woningen een kap, refererend aan de bebouwingstypologie van de 
achterliggende woonwijk. Tussen de woonbebouwing aan de 
Spaarndamseweg en de woningbouw aan de achterkant komt een parkeerdek 
met opgetilde, diepe privétuinen tuinen ten behoeve van de woonbebouwing. 
De licht opgetilde groene scheg achter het woningbouwplan wordt in gericht 
als buurtparkje met speelplaats.   
 
De commissie complimenteert de architect met de gekozen wijze van 
verankering van de toren binnen het geheel en de verschijningsvorm. Wel is de 
commissie benieuwd naar de impact van de toren in het totaal van het 
stadssilhouet en hoe de woontoren zich verhoudt tot de in voorbereiding zijnde 
hoogbouwvisie voor Haarlem en of er vanuit de hoogbouwvisie ook 
argumentatie voor de hoogte en het karakter van de toren is te vinden. Verder 
adviseert de commissie de plasticiteit van het gevelontwerp van de bebouwing 
aan de Spaarndamseweg door te zetten in de voorlangs lopende stoepen. De 
schuin weglopende rooilijn op de hoek Spaarndamseweg/Transvaalstraat is 
een belangrijk element in het plan maar ook kwetsbaar wanneer er uiteindelijk 
vuilnisbakken en dergelijke komen. Daarom het advies bestemmen en 
ontwerpen. Een ander verzoek aan de architect is om de zijgevels aan de kant 
van de Transvaalstraat als voorgevel te ontwerpen. De commissie heeft moeite 
met de diepe individueel afgescheiden privétuinen op het parkeerdek en vraagt 
de mogelijkheid van een collectieve tuin met groenplan te onderzoeken. 
 

 Advies Collegiaal overleg 

grote 
com. 

Bevindingen  
15-3-2021 

De stedenbouwkundige van de gemeente is aanwezig bij het collegiaal 
overleg. Het plan betreft de bouw van een woningblok met een 
hoogteaccent van 60 meter langs de Spaarndamseweg ter hoogte van de 
Waarderbrug. Sinds het laatste overleg in 2016 is de Ontwikkelvisie 
Spaarndamseweg vastgesteld. Het SPvE (inclusief hoogteaccent van 60 
meter) past daar nog steeds binnen. Qua bezonning en windhinder blijkt de 
invloed van de toren zeer beperkt. De bouw van fase 1 is bijna afgerond. 
Voor de bouw van fase 2 wordt binnenkort een bestemmingsplanprocedure 
opgestart. Het inrichtingsplan openbare ruimte en de uitwerking van de 
architectuur komt nog een keer terug in de ARK. 
 
De commissie is enthousiast over de hoofdopzet van het plan. Zij 
constateert echter dat het concept inrichtingsplan voor de openbare ruimte 
moeilijk te lezen is en vraagt om een minder technische uitwerking. Verder 
is zij bezorgd over het binnenterrein op de eerste laag tussen de twee 



woningblokken, de vides daarin die uitkijken op parkeren en het hier al dan 
niet plaatsen van zonnepanelen. Zij vraagt aandacht voor de inrichting van 
het parkeerterrein binnen het blok en de openbare ruimte. De centrale 
positie van de toren op de onderbouw maakt het project monumentaal door 
zijn symmetrie en gaat daardoor minder een relatie aan met het 
Spaarne/Waarderbrug. De commissie kan zich voorstellen dat de exacte 
positie van de toren inmiddels een gepasseerd station is, maar vraagt  te 
onderzoeken hoe de symmetrie dan wellicht op een andere manier alsnog 
doorbroken kan worden.  
 

 Advies Collegiaal overleg 
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1 Aanvraag Omgevingsvergunning   Aantal voorgaande behandelingen: 1 

 Bouwadres Izaäk Enschedeweg 42 
 Soort bouwwerk bedrijfsgebouw  
 Omschrijving nieuwbouw van 28 bedrijfsunits 
 Aanvrager  
 architect 

Welstandsnota 
 
De stad in Transformatie 

 Code gemeente 2020-09588 
 Bestemmingsplan Bouw passend binnen BP, verkeer en parkeren positief advies 

 Bevindingen 
01-02-2021 

De aanvrager en architect zijn aanwezig bij de planbehandeling.  
Het plan betreft een bedrijfsverzamelgebouw met 28 bedrijfsunits. Het voornemen is om 
het bestaande gebouw volledig te slopen.  
 
Het nieuwe plan bestaat uit twee rijen met bedrijfsunits tegenover elkaar, voorzien van 
een glazen pui. In het midden loopt een toegangsweg met links en rechts de 
parkeerplekken.  
Alle units zijn voorzien van één verdiepingsvloer.  
De zij- en voorgevel van de eerste twee units aan de kopgevels bestaan uit houten 
geveldelen. De achtergevels grenzen aan de belendende gebouwen. 
Het parkeren is ingericht op langsparkeren bij de kleine units (gebouw B) en haaks 
parkeren bij de grote units (gebouw A).   
 
De commissie vindt het een overzichtelijk plan en heeft op zich geen bezwaar tegen  het 
ontwerp van de gebouwen.  
Aandachtspunt is de situering en dan met name de parkeerdruk op het binnenterrein. Zo 
lijkt de draaicirkel van de deuren door de parkeerplaats heen te bewegen en is de weg 
zoals blijkt uit de situatietekening veel smaller dan in de getoonde 3D-impressies. Dit zal 
het in- en uitparkeren in de praktijk zeer lastig maken.  
Graag ziet zij dit nader onderzocht en realistisch in beeld gebracht hoe dit opgelost 
wordt. Ook ziet  de commissie graag een ontwerp van een poort of hek als afscheiding 
van de openbare weg tegemoet, indien deze wordt aangebracht. 
In afwachting van een correcte tekening, waarin ook opgenomen de erfafscheiding naar 
de openbare weg, wordt de aanvraag aangehouden.  

 Advies Aanhouden 

 Bevindingen 
01-03-2021 

De opdrachtgever is aanwezig bij de planbehandeling. Het plan is niet 
gewijzigd. Er is wel een toelichting aangeleverd over het parkeren.  
 
De commissie blijft bezorgd over de parkeerdruk op het binnenterrein, maar 
zij is voldoende positief over de ruimtelijke kwaliteit van het plan. Dit 
overwegende kan de commissie akkoord gaan met de aanvraag.  
 
Ten overvloede constateert de commissie dat de rendering nog niet is 
aangepast. Zij vraagt de indiener een correcte versie aan te leveren bij de 
indieningstukken.  
 

 Advies commissie Akkoord 

 
 

2 Aanvraag Omgevingsvergunning   Aantal voorgaande behandelingen: 1 

 Bouwadres Oostvest 16-24 
 Soort bouwwerk Voormalig Huis van Bewaring + dienstwoningen  Orde 2 pand 
 Omschrijving Verbouw tot studentenwoningen 
 Aanvrager  
 Architect  
 Welstandsnota Beeldkwaliteitsplan De Koepel / SpvE De Koepel 
 Code gemeente 2020-07977 
 Bestemmingsplan Strijdig met bestemmingsplan, gemeente werkt mee aan binnenplanse 

afwijking (Parapluplan parkeren) 



 Bevindingen 
19-10-2020 

De architect, de projectleider in opdracht van de opdrachtgever en de adviseur erfgoed 
van de gemeente zijn bij de planbehandeling aanwezig om het plan aan de hand van 
een presentatie van het plan Huis van Bewaring de Vest toe te lichten. De Vest is een 
Orde 2 pand waarbij de regeling bouwhistorie opgenomen is in het bestemmingsplan. 
 
De Vest is een T- vormig gebouw in de zuidoosthoek van het koepelterrein en bestaat uit 
de voormalige directeurswoning en het administratiekantoor. Beide zijn gelegen aan de 
Oostvest en worden door middel van een tussenlid verbonden met een dwarsvleugel, 
het cellengebouw. Het totaal wordt verbouwd ten behoeve van de huisvesting van 
studenten.  
Uitgangspunt is het herstellen van het monumentale karakter met behoud van de 
gebouwstructuur en het terugbrengen van de open vide in het cellengebouw.   
 
Het cellengebouw bestaat uit een grote hal, met over twee lagen galerijen en glazen 
elementen. De vide wordt weer teruggebracht, hiertoe worden de ventilatiekanalen, de 
glazen constructies en de nieuwe vloeren verwijderd. De hoge balustrades blijven 
behouden en in dezelfde vormgeving toegevoegd waar nodig. Van twee voormalige 
cellen wordt één appartement gemaakt. Er wordt één trap toegevoegd. Ook in het 
tussenlid worden twee appartementen gerealiseerd. 
 
Bij de voormalige directeurswoning hebben het lijstwerk bij de plafonds, de opbergkast 
en de schouw monumentale waarden. Het is de bedoeling de structuur en de trappen in 
dit deel van de Vest te behouden, er wordt één trap toegevoegd. De bestaande 
profilering in de plafonds blijft behouden, net als de schouw.   
Het is de bedoeling om een parcelleringsmuur bij de directeurswoning en de opbergkast 
in de keuken te verwijderen.  
Bij het voormalige administratiekantoor worden de koetsdeuren verwijderd, hier wordt 
een open doorgang naar het achterliggende terrein gerealiseerd. 
In het achterdakvlak worden dakramen geplaatst (tegen de nok aan).  
 
Voor wat betreft de gevels wordt het bestaande beeld gehandhaafd, al worden de 
tralies voor de ramen bij het deel aan de Oostvest verwijderd. Alle ramen worden 
voorzien van achterzet beglazing en bij het tussenlid en het cellengebouw wordt de 
mogelijkheid gecreëerd om een deel van de ramen, met behoud van de bestaande 
profilering te openen. Een draaibaar deel over de hele breedte van het raam is technisch 
niet haalbaar. In de kap worden de bestaande dakramen voorzien van dubbelglas en 
tussen de roeven van het zinken dak worden zonnepanelen aangebracht. In de kap van 
het tussenlid komen dak perforaties, in de vorm van roosters ten behoeve van 
installaties.  
 
De commissie is blij met de heldere uiteenzetting. Te bespreken aandachtspunten zijn: 
-kleur van de deuren in het cellenblok is rood. Wat wordt de nieuwe kleur en is er 
kleurenonderzoek gedaan? De architect geeft aan dat de kleur rood origineel is en dat 
het de bedoeling is de deuren van een donkere zwartbruine kleur te voorzien;  
-in verband met het plaatsen van een isolatielaag bij het dak is de vraag hoe de dikte 
van het dak wordt opgelost. Bij de langsgevel is het dakpakket niet zichtbaar gezien het 
dakoverstek en bij de kopgevels ligt het dakpakket achter het boeideel, ongeveer een 
halve meter terug van de gevels. 
Voor wat betreft de directeurswoning heeft de commissie op zich geen bezwaar tegen 
het verwijderen van de parcelleringsmuur, zij adviseert wel de structuur zichtbaar te 
houden door het plaatsen van muurdammen en ook de sparing niet tot het plafond door 
te zetten. Tevens pleit de commissie voor het behoud van de opbergkast. 
De commissie heeft gezien de functionaliteit geen bezwaar tegen de beoogde 
dakramen. 
 
De commissie is op hoofdlijnen positief over de zorgvuldige aanpak. De waardevolle 
interieur onderdelen dienen afleesbaar en zoveel mogelijk behouden te blijven. De 
commissie ziet de uitwerking met de details graag tegemoet.   

 Advies commissie Akkoord op hoofdlijnen 

 Bevindingen 
01-03-2021 

De gemachtigde van de opdrachtgever, de adviseur erfgoed en de 
procesmanager van de gemeente zijn aanwezig. De aanpassingen worden 
toegelicht. 
Zoals eerder aangegeven blijft de structuur van de voormalige 
directeurswoning zoveel mogelijk zichtbaar, er worden geen monumentale 
elementen verwijderd en ook de opbergkast blijft behouden. 
 
Naar aanleiding van een vraag vanuit de afdeling Erfgoed van de gemeente 
wordt de locatie van een open doorgang aan de Oostvest naar het 
achterliggende terrein besproken.   



De doorgang bij het voormalige administratiekantoor, ter plaatse van de 
voormalige koetsdeuren is bedoeld voor autoverkeer (in/uit van de 
parkeergarage). De eerder op tekening aangegeven doorgang links van deze 
in/uitrit is uit het ontwerp gehaald omdat een nieuwe opening de gevel 
aantast. Als alternatief is nu rechts van de in/uitrit een 
voetgangersonderdoorgang naar het achterliggende terrein gecreëerd. 
Tevens wordt aangegeven dat aan de linkerzijde (zuidrand) van het complex 
ook een doorgang aanwezig is. 
 

Het aantal doorgangen aan deze zijde is teruggebracht naar één doorgang. 
De commissie kan zich hier in vinden. Het huidige voorstel zal de kwaliteit 
van de routing, de veiligheid, de beleefbaarheid en de samenhang van het 
terrein voldoende borgen.  
 
Ook de details van de dakbedekking van het cellengebouw worden aan de 
commissie voorgelegd. De dakbedekking bestaat uit een combinatie van 
een kunststof dakbedekking voorzien van pv-panelen waartussen ‘roeven’. 
De architect geeft aan dat, gezien de hellingshoek van de kap en de ondiepe 
goot de originele uitstraling niet wordt aangetast. De commissie vraagt de 
dikte van het isolatiepakket terug te brengen omdat de dakbedekking 
zichtbaar is vanuit de openbare ruimte: de dakbedekking komt ver boven de 
goot uit.   

 

Concluderend geeft de commissie aan dat de uitwerking zeer zorgvuldig is 
en dat men nu alleen nog in afwachting is van  een onderzoek naar de dikte 
van het isolatiepakket. De commissie geeft aan dat een detail met een 
dunnere isolatie gewenst is. De aanvraag wordt vooralsnog aangehouden, 
de nieuwe uitwerking kan aan de gemandateerd architect worden 
voorgelegd. 

 Advies commissie Aanhouden 

 

3 Aanvraag Omgevingsvergunning   Aantal voorgaande behandelingen:  

 Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 

Vijverpark 
woningbouw 
31 woningen 

 Aanvrager   
 Architect  
 Welstandsnota 

Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Beeldkwaliteitsplan 
2020-09540 
Voldoet aan bestemmingsplan 

   

 Bevindingen 
01-03-2021 

De opdrachtgever, de architect en de projectleider zijn de aanwezig bij de 
planbehandeling. Het plan is eerder als preadvies in de ARK besproken en op 
hoofdlijnen akkoord bevonden, in afwachting van de nadere detaillering. De 
architect presenteert nu de laatste stand van zaken. 
 
Het plan betreft de bouw van 31 woningen verdeeld over zes bouwblokken 
waaronder twee hofjes. De locatie ligt ten zuidoosten van de kruising 
Schipholweg-Amerikaweg. Langs de Schipholweg is reeds een vergunning 
verleend voor de bouw van een aantal appartementenblokken (Vijverpark – 
Blok O2 tot en met O5). In een eerdere planbehandeling is een deel van deze 
wijk reeds akkoord bevonden. Deze fase sluit hierbij aan.  
 
De woningen bestaan uit twee lagen met een zadeldak. Net als in fase 1 zit 
er door het plan verspreid een aantal verspringingen in de kap. De 
dakbedekking bestaat uit grafietgrijze dakpannen. De kleurstelling van het 
metselwerk is lava-grijs, wijnrood en donkerbruin. De kunststof kozijnen 
worden uitgevoerd in zuiver wit. De meeste woningen zijn voorzien van een 
dakkapel. De parkeerplaatsen zijn toegankelijk via een onderdoorgang vanaf 
de parallelweg.  
 
De woningen van het eerste hofje hebben een formeel karakter en minder 
variatie in de gevels. De vormgeving van de kaders, luiken en dakkapellen en 



lichte kleurstelling refereert aan een klassieke stijl. Het tweede hofje kent 
een andere architectuur met meer verticale accenten, meer reliëf in het 
metselwerk en donkere kozijnen. Op de kopse kant van de hofjeswoningen 
komt een aantal bergingen en tuinmuren. De inrichting van de 
gemeenschappelijke groenvoorziening wordt uitgewerkt door  een 
landschapsarchitect.  
 
De commissie gaat akkoord met de aansluiting op de 
appartementenblokken en de oplossing voor het parkeren. Zij vraagt de 
aandacht voor het behoud van de donkere kleur van de kunststof kozijnen 
vanwege verarming door de tijd. Ook waarschuwt de commissie voor het 
naadloze zink in de zijwangen van de dakkapellen; dat kan gaan golven. Zij 
adviseert hier verticale felsnaden toe te voegen.  
 
De definitieve principedetails kunnen aan de gemandateerd architect van de 
commissie worden voorgelegd. In afwachting daarvan wordt de aanvraag 
aangehouden. 

 Advies commissie Aanhouden  

 

4 Aanvraag Omgevingsvergunning   Aantal voorgaande behandelingen: 4 

 Bouwadres Antoniestraat 13 
 Soort bouwwerk Woning  Rijksmonument 
 Omschrijving Uitbreiding door middel van een nieuwe aanbouw aan de zijgevel en een 

wijziging van de bestaande situatie. 
 Aanvrager 

Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

 
Historische kernen 
2020-05512 
Voldoet niet aan bestemmingsplan en gemeente werkt (op dit moment) niet 
mee aan een kruimelgevallen afwijking. 

 Bevindingen 
19-10-2020 

De architect, de aanvragers, de restauratie aannemer en de adviseurs van de 
gemeente zijn bij de planbehandeling aanwezig. Het ontwerp is aangepast. In 
het tussengebied wordt in de achtergevel van het voorhuis binnen de 
bestaande opening een driedelige stalen schuifdeur geplaatst en de bestaande 
deur wordt een blindnis. 
In de voorgevel van het achterhuis wordt ook binnen dezelfde gevelopening een 
vierdelige stalen schuifpui geplaatst, het deel naar het achterste deel van de 
gang (steeg) wordt dicht gezet en voorzien van glazen kozijn.  
De steeg langs het voorhuis wordt qua structuur niet aangetast en wordt 
voorzien van een glazen buitengevel, deze glazen gevel wordt ook langs het 
restant van de oude muur gezet. Het glas langs de historische muur wordt aan 
de binnenzijde (tegen de muur aan) voorzien van een print met een kopie van 
de muur. De glazen gang wordt tot aan de binnenplaats voorzien van een 
gesloten dak. De binnenplaats zelf wordt ook voorzien van een glazen kap.  
De nieuwe werkplaats deuren aan de straat verwijzen meer naar de originele 
deuren.    
De trap in het voorhuis blijft behouden, daar overheen wordt een nieuwe trap 
geplaatst met glazen stootborden zodat de oude trap zichtbaar blijft.    
Bij het achterhuis wordt het trappenhuis naar buiten geplaatst met een dichte 
zijgevel en twee glazen kopgevels. De zijgevel wordt voorzien van leistenen 
gevelbekleding.  
In de achtergevel van het achterhuis wordt de bestaande gevelopening 
ingevuld met een inloopdeur en een driedelig raamkozijn. In de zijgevel worden 
de twee openingen ingevuld met glas. 
Het dakraam in het voorhuis boven de trap komt te vervallen en wordt, als 
daklicht, naast de bestaande dakkapel geplaatst. 
Voor wat betreft de roedeverdeling van de ramen in de voorgevel liggen twee 
opties voor: 
-glasmaat afgeleid van de gulden snede waardoor het voorhuis een eigen 
identiteit krijgt; 
-roede verdeling die aansluit op de roedeverdeling die is toegepast bij het 
achterhuis. 
   



De commissie constateert een verbetering, er is meer rust en logica in het 
ontwerp gekomen. Ook de oplossing voor het behouden van de trap en de 
historische muur worden als positief gezien.    
Aandachtspunt is de uitwerking van het raam in de zijgevel van het achterhuis: 
men heeft ervoor gekozen deze, in afwijking van de twee gevelopeningen op de 
begane grond aan de andere zijde van de trapopbouw, uit te voeren met een 
roedeverdeling. Dit om de eenheid van binnenuit te bewaren. Daar komt bij dat 
de ramen in de zijgevel niet tegelijkertijd waarneembaar zullen zijn. Daarom is 
er voor gekozen de ramen in de zijgevels qua stijl aan te laten sluiten bij de stijl 
van respectievelijke ramen om de hoek. De commissie kan zich daar in vinden.  
 
Voor wat betreft de roedeverdeling aan de voorgevel wordt gewezen op de 
hoogte van de wisseldorpel die als historisch gezien kan worden. De commissie 
spreekt daarom haar voorkeur uit voor de optie waarbij de roedeverdeling 
aansluit op de roedeverdeling toegepast bij het achterhuis met een verhoogde 
wisseldorpel.   
 
De commissie kan op hoofdlijnen akkoord gaan en ziet de uitwerking en de 
details van de nieuwe wijzigingen graag tegemoet.     

 Advies commissie Akkoord op hoofdlijnen 

 Bevindingen 
01-03-2020 

De aanvragers, de architect en de bouwkundige zijn aanwezig evenals de 
erfgoed adviseur van de gemeente.  
Het definitieve plan wordt aan de commissie voorgelegd en de aanpassingen 
worden besproken. 
Aan de voorgevel worden de gevelopeningen voorzien van roedeverdeling, 
uitgevoerd met Wiener Sprossen systeem. De glasmaat is afgeleid van de 
gulden snede, zoals eerder besproken. De details worden nog aangeleverd. 
De paneeldeur in de voorgevel wordt voorzien van een bossing. 
In het rechter zijgeveldakvlak van het voorhuis wordt het dakraam iets 
verplaatst en vervangen door een velux dakraam. 
Het rudiment (restant van de oude muur) wordt aan de buitenzijde voorzien 
van een glaswand, zoals eerder besproken. Het rudiment wordt verankerd, 
en er wordt een sponning uit het rudiment gezaagd ten behoeve van een 
koudebrug onderbreking. Daarnaast wordt ter plekke van de overgang 
tussen de originele zijgevel en de nieuwbouw een deel van de oude wand 
verwijderd om de isolatie door te laten lopen.   
Het daklicht van de overdekte binnenplaats wordt voorzien van zonwering 
en op het dak wordt hier een installatie geplaatst ten behoeve van een 
uitvalscherm (screens) om voor de glazen zijgevel te schuiven.  
De aanvraag voor het realiseren van een overdekte technische ruimte wordt 
ook toegelicht. Deze bevindt zich achter op de kavel aan het begin van de 
steeg en bestaat uit een houten volume. 
 
De commissie mist de detaillering van de nieuwe kozijnen in de voorgevel en 
maakt bezwaar tegen het gebruik van Wiener Sprossen in deze kozijnen; dit 
wordt bij een monument niet passend geacht. Zij adviseert 
monumentenglas toe te passen met volledige roeden. 
De commissie maakt ook bezwaar tegen het verwijderen van een deel van 
de originele buitenwand ten behoeve van de nieuwbouw. Zij adviseert hier 
een andere oplossing te zoeken zoals besproken, waarbij de wand intact 
blijft. De voorgestelde oplossing tast het monument aan. 
In afwachting van de bovengenoemde oplossingen en bijbehorende details 
wordt de aanvraag aangehouden. De aanpassingen kunnen aan de 
gemandateerd architect worden voorgelegd.  
 

 Advies commissie Aanhouden 

 

5 Aanvraag Omgevingsvergunning   Aantal voorgaande behandelingen: 0 

 Bouwadres Zuider Emmakade 43 
 Soort bouwwerk Onderwijsgebouw Gemeentelijk 

monument 
 Omschrijving Vervangen van het tijdelijke handvaardigheidslokaal 
 Aanvrager  



Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Gebiedsdeel Binnenstad, onderdeel bruggen/viaducten/voorzieningen 
2020-09712 
Het plan is in strijd met het bestemmingsplan de gemeente werkt 
(mogelijk) mee aan een kruimelafwijking 

 Bevindingen 
01-03-2021 

De opdrachtgever, architect, projectleider en stedenbouwkundige van de 
gemeente zijn aanwezig bij de planbehandeling. Het plan betreft het 
vervangen van een werkplaats bij een schoolgebouw aan de Zuider 
Emmakade. De middelbare school is aangewezen als gemeentelijk 
monument en valt binnen het beschermd stadsgezicht. De nieuwe 
werkplaats komt op dezelfde plek als de oude werkplaats.  
 
Uitgangspunten voor het nieuwe ontwerp zijn: 

- een kolomvrije ruimte door het gebruik van stalen spanten; 
- de installaties intern worden weggewerkt onder een 

lessenaarsdak;  
- de gang naar de werkplaats verbreden 

De nieuwe werkplaats krijgt dezelfde uitstraling als het schoolgebouw met 
een bakstenen gevel (staand en liggend metselwerkverband), robuuste 
detaillering, lichtstraat in het plafond en een houten afwerking. De zwarte 
puien en kozijnen worden uitgevoerd in aluminium. 
 
De maximale bouwhoogte in het bestemmingsplan is drie meter. Voor het 
schuine dak is een afwijking nodig van 0,5 meter.  
 

De commissie benadrukt dat het plan een aanzienlijke verbetering is van 
de bestaande situatie. Zij constateert dat de detaillering van de kozijnen 
nog ontbreekt. Aandachtspunt is de hemelwaterafvoer. De 
stedenbouwkundige van de gemeente staat positief tegenover een 
eventuele hogere dakrand. De commissie adviseert om een regenpijp te 
kiezen met kokerprofiel in de kleur van de kozijnen.  
 
De definitieve tekeningen kunnen aan de gemandateerd architect van de 
commissie worden voorgelegd.  
 

 Advies commissie Aanhouden 

 

6 Vooroverleg   Aantal voorgaande behandelingen: 0 

 Bouwadres Hagestraat 18 
 Soort bouwwerk Woningbouw Orde 2 pand 
 Omschrijving Verbouw ORDE-2-pand tot appartementen, herstel voorhuis en nieuwbouw 

achterhuis 
 Aanvrager 

Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

 
Gebiedsdeel Beschermde regie, Historische kernen 
2020-1299 
Niet passend in het bestemmingsplan, gemeente overweegt medewerking 

 Bevindingen 
01-03-2021 

De aanvrager is aanwezig voor overleg over de mogelijkheden.  
 
Het betreft een eenlaagse woning voorzien van een klokgevel met 
aansluitend een hoger volume (achterhuis) voorzien van een mansardekap 
met een plat afgedekt volume aan de achtergevel van het achterhuis. Ter 
hoogte van het achterhuis bevindt zich een binnenplaats die toegankelijk is 
vanuit een steeg die langs het voorhuis loopt.  
Het plan is het voorhuis (een Orde 2 pand) te restaureren, de plat afgedekte 
aanbouw bij het achterhuis te betrekken en daarbij de mansarde kap door te 
trekken en de binnenplaats op te schonen. Bij de zijgevel grenzend aan de 
binnenplaats wordt een eenlaagse aanbouw voorgesteld. Wellicht zullen er 
dakramen, inpandige balkons of dakserres worden toegepast voor de lucht- 
en lichttoetreding 
De beoogde appartementen in het achterhuis zijn toegankelijk via de steeg.  
 
De commissie heeft op zich geen bezwaar tegen het voorgestelde 
vlekkenplan en de voorgestelde massa vergroting. Al wordt het in 
combinatie met het voorgestelde eisenpakket wel een ingewikkelde puzzel.  



Zij wijst daarbij op de eventuele buitenruimtes die nodig zijn voor de 
woonkwaliteit. Inpandige balkons en bijvoorbeeld dakserres worden op deze 
locatie niet passend gevonden. Het beoogde eisenpakket (drie 
appartementen) vergt een zorgvuldige uitwerking en ontwerpkwaliteit. 
 
De commissie is positief over het plan om het voorhuis als zodanig te 
behouden. De variant met de bredere poort is niet besproken. De commissie 
ziet uit naar de verdere uitwerking, waarbij de kwaliteit van het ontwerp van 
doorslaggevend belang zal zijn. 
  

 Advies commissie Collegiaal overleg 

 

7 Vooroverleg   Aantal voorgaande behandelingen: 2 

 Bouwadres Spaarne Gasthuisterrein 
 Soort bouwwerk 

Omschrijving 
Nieuwbouw 
BKP Spaarnegasthuisbuurt, vastgesteld 

 

 Aanvrager Gemeente Haarlem 

 Bezoekers 
Welstandsnota 
Code gemeente 

 
Gebiedsdeel Divers 
2021-01332 

 Bestemmingsplan BKP Spaarnegasthuis 
   

 Bevindingen 
7/9/2020 
21-09-2021 
 

Deelverslag 07/09/2020 

In het verslag van 13 juli 2020 geeft de ARK aan dat de parkeergarages nog niet voldoen 
aan de beoogde kwaliteit, en dat ze zich zorgen maakt over de leefbaarheid van het 
park gezien de dichte plinten van de beide parkeergarages en de ‘dode hoek’. Beide 
garages vormen een essentieel onderdeel in het stedenbouwkundig plan. De positie en 
oriëntatie van beide garages hebben hun oorsprong in de (complexe) fasering van de 
Spaarne Gasthuisbuurt.  
 
De stedenbouwkundige van de opdrachtgever, de opdrachtgever en de procesmanager 
zijn aanwezig om met name de uitwerking van de parkeergarage aan de Europaweg te 
bespreken. Het is de bedoeling een hoogwaardige parkeergarage te realiseren. 
In het nieuwe voorstel zijn de beeldkwaliteitsregels specifieker geformuleerd (opgave 
stellend) en aangescherpt. De regels hebben betrekking op de architectonische 
uitwerking, de programmatische invulling en de organisatie van de garages in relatie tot 
de buitenruimte. 
De vraagstelling is of de ARK zich kan vinden in de opgestelde beeldkwaliteitsregels en 
of daarmee de beoogde kwaliteit geborgd kan worden. 
Ook wordt gesproken over de kwaliteit van de relatief smalle ruimte tussen de 
parkeergarage en de woonblokken. De plinten ter plaatse van de doorgangen dienen 
een open en uitnodigend karakter te hebben. Blinde plinten zijn hier niet toegestaan. 
Om de levendigheid te optimaliseren dienen de entrees van de gebouwen en de 
collectieve fietsenstallingen zoveel mogelijk hier gesitueerd te zijn. 
 
De twee parkeergarages (aan de Europaweg en Amerikaweg) zijn autonome en alzijdige 
volumes van zes bouwlagen hoog.  
 
Voorgestelde criteria parkeergarage: 
-autonoom en alzijdig object met bijzondere uitstraling; 
-gelaagde gevel ter voorkoming van uitstraling van dichte dozen; 
-stedelijke gevels aan de Europaweg en de Amerikaweg met plint van twee bouwlagen; 
-gebouw reageert op zijn omgeving (Healthy Valey, woningbouw, Zuidpoort); 
-plinten zijn visueel open, uitnodigend en levendig. Met name op de hoek met de 
Europaweg en het ‘Entreedal’; 
-gevarieerd beplantingsplan, beplanting inzetten om techniek te verzachten; 
-beplanting integreren in gevel, op plekken waar optimale groeicondities zijn te maken; 
-verlichtingsplan voor bijzondere uitstraling in het donker. 
  
Reactie commissie 
De commissie geeft aan dat het autonome objecten zijn en de vraag is of ze ook zo 
vormgegeven kunnen worden. Ander aandachtspunt is de hoogte van de plint 
bestaande uit twee bouwlagen. De vraag is hoe deze te bekleden en ook of dit een 
relatie heeft met de gebouwen langs de weg. De continuïteit van het beeld is van 
belang. Al is de parkeergarage aan de Europaweg meer prominent in beeld, de context is 
anders dan bij de parkeergarage aan de Amerikaweg.  



De mogelijkheid om een van de gevels vorm te geven als klimmuur is positief. Misschien 
is het mogelijk voor de uitwerking een prijsvraag op te stellen voor een iconisch, groen en 
zacht gebouw.    
 
Voor wat betreft de tussenruimtes vraagt de commissie te denken aan de 
windbelasting. Ook een onveilig gevoel dient vermeden te worden.   
 
Concluderend is de commissie positief over de voorgestelde aanpak, zij vraagt bij het 
opstellen van het definitieve beeldkwaliteitsplan de stadsarchitect erbij te betrekken. 

 
21 sept. 2020: 
Namens de aanvrager zijn de stedenbouwkundige en de architect aanwezig om de 
inrichting van de buitenruimte te bespreken. Namens de gemeente zijn de 
procesmanager en de stedenbouwkundige aanwezig.  

 
De commissie constateert dat er meer aandacht is gekomen voor de parkeergarages en 
dat de vallei nu duidelijk met glooiingen in het plan is weergegeven. Deze voegt nu 
daadwerkelijk iets toe aan de openbare ruimte in het plan. 
Aandachtspunten: 
-De tijdelijke parkeergarage in de zuidwesthoek blijft tot stap 5 ‘tijdelijk’ en in het BKP is 
daar geen kader voor opgesteld. Gezien het feit dat dit volume lang op deze prominente 
plek staat vraagt de commissie aandacht voor de uitwerking / vormgeving. Wellicht is 
een demontabele uitvoering mogelijk zodat deze later ook als personeelsgarage gebruikt 
kan worden.  
-De beoogde iconische parkeergarage zal wellicht minder meedoen aan de begeleiding 
van de rooilijn /maaiveld van de Europaweg. Ook de voorgeschreven hoogte van plint 
dient hier losgelaten te worden. Vooralsnog zijn deze twee punten nog niet correct 
weergegeven in de tekening, zoals beschreven in de paragraaf.  
-De commissie is ter plaatse geweest en heeft geconstateerd dat het om een relatief 
klein plangebied gaat. Zij constateert dat er een discrepantie is tussen de beschreven 
kwaliteit en de te realiseren ruimte. Op de situatietekeningen wordt het beeld vertekend 
weergegeven doordat de gebouwen onderdeel lijken van het groene park doordat ze 
groen zijn ingetekend in plaats van wit 
-Tevens is ook het aantal thema’s (5 thema’s voor de terreininrichting) wellicht te veel 
voor de plek. De inrichting van de openbare ruimte is uitbundig en daarom rijk maar dit 
dient wel goed geborgd te worden; ook in het beheer van de openbare ruimte.   
-tussenruimtes zijn beperkt in maat, dus graag meer eenheid om rust te brengen.  
-ligt de wetering wel op de goede plek ?  

 
Er wordt ook nagedacht over de kwaliteit in de gehele zone. Er zal een gezamenlijk 
beeld worden aangeleverd.  
 

 Bevindingen 01-03-
2021 

De gemeente geeft aan dat het Beeldkwaliteitsplan (BKP) binnenkort wordt 
vastgesteld. Het uitgewerkt BKP (november 2020) wordt nogmaals 
getoond.  
 
De commissie geeft aan dat het BKP vooralsnog niet als toetsingskader kan 
dienen. Haar aandachtspunten zijn: 

- Het groen zoals aangegeven in het BKP is realiseerbaar maar dient 
dan wel stevig in het BKP te worden geborgd. Dit is nog te weinig in 
het geval.   

- Het is onduidelijk hoe de brontuin zich verhoudt tot de omliggende 
ziekendelen.  

- Het berglandschap achter de profielen (blz. 17) komt 
wezensvreemd over. 

- Bij eventuele buitenruimten aan de Europalaan dient in het ontwerp 
rekening te worden gehouden met de geluidsbelasting. De 
vormgeving dient onderdeel te worden van de architectuur. 

- Aandacht wordt gevraagd voor levendigheid in de plinten. Het is 
nog niet duidelijk hoe de invulling van de plint eruit komt te zien; 

- de tijdelijke parkeergarage wordt niet als ‘tijdelijk’ gezien; 
- de criteria voor de brug tussen de parkeergarage en het ziekenhuis 

is nog onduidelijk, wat is de relatie ervan met zijn omgeving en de 
omringende gebouwen.  

- de beeldkwaliteit van de parkeergarages is onvoldoende. De 
commissie verwijst als voorbeeld van een garage met hoge 



architectonische kwaliteit naar de parkeergarage Katwolderplein in 
Zwolle.  

 
Concluderend heeft de commissie bezwaar tegen de voorliggende versie en 
handhaaft haar eerdere opmerkingen. Wellicht betreft het een overladen 
programma. Er dienen keuzes gemaakt te worden in het aantal thema’s in 
de buitenruimte, dat beheerbaar is op de lange termijn. Het geheel dient op 
een realistische wijze op tekening te worden weergegeven. 

 welstandscriteria  

 Advies commissie Niet akkoord, nader overleg 

 

8 Vooroverleg   Aantal voorgaande behandelingen: 4 

 Bouwadres Schipholweg/Europaweg Knooppunt Haarlem Nieuw Zuid 
 Soort bouwwerk 

Omschrijving 
Sloop/nieuwbouw, hoogbouw 
Stedenbouwkundig plan en BKP 

 

 Aanvrager Gemeente Haarlem 

 Welstandsnota 
Code gemeente 

Gebiedsdelen Stadsuitbreidingen 1920-1960 en Strokenbouw 
2020-09476 

 Bestemmingsplan SpvE en BKP 

 Bevindingen 
1-2-2021 

De ontwikkelmanager/ambtelijk opdrachtgever, programmamanager, 
procesmanager en stedenbouwkundige van de gemeente en de stadsarchitect 
zijn aanwezig. De ontwikkelmanager geeft aan dat een serie van drie sessies is 
ingepland met de ARK. Deze eerste bijeenkomst gaat over het gebiedsstudie, 
het locatieonderzoek naar een HOV, de ontwikkeling van het gebiedsconcept 
en de impact van de schaalsprong. De volgende twee sessies zijn bedoeld om 
een stand van zaken te geven van de drie individuele plannen en het 
presenteren van het SPvE. 
 
De stedenbouwkundige geeft inzicht in de gebiedsstudie. Op dit moment zijn er 
drie OV-knooppunten in ontwikkeling: Station, Oostpoort en HOV Haarlem 
Nieuw-Zuid. Het nieuwe busstation moet voorzien in de toekomstige groei van 
het aantal busreizigers. Tegelijkertijd biedt het HOV kansen voor een hoog 
stedelijke ontwikkeling. Op dit moment lopen er al drie grote 
woningbouw/transformatieprojecten. Deze worden samengevoegd in één 
SPvE.   
 
De programmamanager geeft aan dat een locatieonderzoek voor het HOV 
heeft geresulteerd in drie mogelijke locaties. Een vervolgonderzoek naar de 
inpassingsmogelijkheden moet in juni 2021 afgerond worden. De planning is 
om in november 2021 een MIRT-aanvraag in te dienen bij het Rijk. In 2023/2024 
wordt de HUB verder uitgewerkt en in 2024/2025 start de uitvoering. 
Uitvoering en financiering worden gefaseerd.   
 
De commissie onderschrijft de potentiële toegevoegde waarde van het HOV, 
met name voor het verbinden van de omliggende wijken en tijdelijk verblijf. Een 
goede ruimtelijke analyse (bij voorkeur door een landschapsarchitect) is nodig 
om de bestaande kwaliteiten van het Engelandpark, Spaarne en sportpark te 
verenigen. De commissie vindt het van belang om ook de mogelijke barrière 
werking te onderzoeken, en te kijken hoe de HOV-busstation als verbindend 
element kan gaan werken. De vraag is of de toevoeging van het HOV ook een 
revitaliserings-impuls kan gaan vormen voor de omliggende wijken. 
De commissie geeft aan dat er (nog) geen goede typologie bestaat voor een 
HOV-busstation. Zij adviseert daarom op zoek te gaan naar internationale 
referenties die meer dan 5 jaar oud zijn om te zien welke factoren de lange 
termijn impact bepalen. Ook adviseert zij om het maken van een maquette op 
te laten nemen in de offerte voor het vervolgonderzoek. Van belang is dat het 
HOV busstation een prettige ruimte wordt.  
 
De ontwikkelmanager geeft een stand van zaken ten aanzien van het te 
ontwikkelen gebiedsconcept. Er is een studie gedaan onder drie betrokken 
ontwikkelaars. Het huidige gebiedsconcept wordt nog niet breed gedragen. 



Daarom wordt het onderzoek verbreed naar een mogelijk programma, functies 
en de invulling van semiopenbare ruimtes.  
 
De commissie waarschuwt ervoor dat het HOV kan gaan concurreren met de 
binnenstad en Schalkstad. Zij adviseert om het onderzoeksgebied te vergroten 
met inbegrip van Schalkstad.  
De stedenbouwkundige van de gemeente geeft een impressie van de  impact 
van de schaalsprong die ontstaan zal door het geplande cluster met getrapte 
hoogbouw. Er worden verschillende zichtlijnen getoond vanaf de Melkbrug, 
Schalkwijkerstraat, Rustenburgerlaan, Mariatoren en Bruynzeeltoren.  
 
De commissie dankt voor de inzichtelijke presentatie en de heldere redenering. 
Zij benadrukt het belang van een super iconische ontwikkeling, waarbij de 
kwaliteitslat niet hoog genoeg kan liggen zodat het knooppunt met de 
hoogbouw een positieve toevoeging aan de stad kan worden. Wellicht dient er 
aan de buitenring , met name langs het Spaarne, enige verzachting 
aangebracht te worden. Tevens dient de verblijfskwaliteit van de Europaweg 
net zo belangrijk te worden als de doorstroming van zowel snel als langzaam 
verkeer.   
Tot slot vraagt zij nog om de oriëntatie van de zichtlijnen te verduidelijken. 
Een maquette kan wellicht meer inzicht geven in de impact van de 
schaalsprongen en de tussenruimtes.  
 

 Bevindingen 
15-02-2021 

Aanwezig zijn de stadsarchitect, ontwikkelmanager, stedenbouwkundige en 
procesmanagers van de gemeente, de projectontwikkelaars van de drie 
projecten en hun architecten.  
 
De stadsarchitect laat weten als supervisor te worden aangesteld voor het 
plangebied en streeft er naar om regelmatig bij de ARK langs te komen voor het 
kwaliteitstoezicht. Binnenkort zal hij een presentatie geven aan de hand van 
een maquette, inclusief Spaarne sportgebied en het Gasthuisterrein. 
 
De drie plannen worden in dezelfde vergadering gepresenteerd om de 
samenhang in het gebied toe te lichten.  
 
Enkele algemene punten van de commissie: 

- de commissie benadrukt dat er gevraagd wordt om een iconische 
ontwikkeling waarbij de kwaliteitslat niet hoog genoeg kan liggen; 

- de architectuur dient de stedelijke kwaliteit van de plek positief te 
beïnvloeden; 

- de commissie mist vooralsnog inzicht in de openbare ruimte en 
routing, en vraagt om afstemming van de groene footprint rond de 
drie gebouwen; 

- de drie ontwikkelingen moeten op zichzelf kunnen staan (los van de 
eventuele komst van een HOV); 

- technische installaties mogen niet ten koste gaan van de 
groenvoorzieningen; 

- de commissie krijgt graag meer inzicht in de sociale veiligheid, 
bezonning en invloed van de wind. 
 

Het Beeldkwaliteitsplan ligt ook voor. De commissie zal deze de volgende keer 
inhoudelijk bespreken. 

 Bevindingen 
01-03-2021 

Aanwezig zijn de stadsarchitect, stedenbouwkundigen en procesmanagers 
van de gemeente. Deze bijeenkomst is de laatste uit een serie van drie over 
het knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid. Dit overleg staat in het teken van het 
concept Stedenbouwkundig Plan van Eisen (SPvE). Het hoogwaardig 
openbaar vervoersnetwerk (HOV) is geen onderdeel van de SPvE. Voor de 
zomer wordt een voorstel gedaan voor de definitieve locatie met een 
business case. 
 
De stedenbouwkundige van gemeente laat zien dat er sinds de laatste 
bijeenkomst een opzet is gemaakt van een Nolli kaart. Daarop is te zien hoe 
de drie afzonderlijke projecten de Schipholweg en Europaweg begeleiden en 
tegelijkertijd een menselijke schaal behouden. De kaart is bedoeld om 



rekening te houden met de beleving van de voetganger en fietser. Op de 
achtergrond is ook een studie gedaan naar succesvolle voorbeelden van een 
HOV in het buitenland. Kopenhagen en München worden als voorbeeld 
genoemd. 
 
De commissie heeft begrip voor de complexiteit van de opgave en 
constateert dat het een gegeven is dat het ontwerp van de HOV achterloopt 
bij de woningbouwplanning. Zij vraagt zich af hoe je een stedenbouwkundig 
plan kunt maken zonder het HOV mee te nemen. Zij vraagt aan de 
stedenbouwkundige van de gemeente of het ontwerp van de afzonderlijke 
woningbouwlocaties dan dient als vertrekpunt voor het ontwerp van het 
HOV? Het blijft een moeilijk gegeven om het HOV er achteraf ‘in te 
plaatsen’. Ze is wel verheugd dat er naast Sweco ook een ontwerpbureau 
wordt ingeschakeld voor het HOV en dat het dus wordt gezien als een 
ontwerpopgave.  
 
De commissie noemt nog enkele aandachtspunten: 

- Er is onvoldoende aandacht voor de openbare ruimte en de 
beleving van voetgangers/fietsers; 

- De ‘groene uitstraling’ van binnenhoven en dakterrassen is vaag 
omschreven; 

- De kwaliteit van de functies en levendigheid in de plint is niet 
gespecificeerd.  

- Aandacht voor diverse laden en lossen en fietsbergingen in de plint.  
- Aandacht voor de beoogde alzijdigheid van de gebouwen. 

 
De ontwikkelmanager geeft aan dat het streven is om de stadsarchitect tot 
supervisor te benoemen en hoofd van het supervisieteam over het 
knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid, het Spaarne Gasthuisterrein en de 
stadsstraat Europaweg. Schalkwijk Midden en Schalkwijk Zuid hebben een 
eigen supervisor. De supervisor begeleidt de ontwerpers en wijst hen op de 
ontwerpkaders. Er wordt een memo voorbereid waarin ook de 
samenwerking tussen de ARK en de supervisor belicht wordt. 
 
Voorgesteld wordt om op 26 april, 10 mei en 24 mei terug te komen in de 
ARK met de volgende onderwerpen: 

- memo werkwijze supervisor in relatie tot de rol van de ARK; 
- gebiedsconcept; 
- definitief SPvE; 
- nader uitgewerkt schetsontwerp 3 ontwikkelingen (afhankelijk van 

voortgang per project). 
 
In overleg met de commissie worden twee extra bijeenkomsten ingepland 
voor het HOV. 
 

 Advies commissie Collegiaal overleg 

 

9 Vooroverleg   Aantal voorgaande behandelingen: 2 

 Bouwadres Schalkwijk Midden, onderdeel Belcanto 
 Soort bouwwerk Nieuwbouw  
 Omschrijving 

Aanvragers 
Stedenbouwer 
Bezoekers 

Stedenbouwkundig plan en BKP 
Gemeente Haarlem 
 

 Welstandsnota Gebiedsdeel Divers 
 Code gemeente 2021-01335 
 Bestemmingsplan BKP 

 Bevindingen 
6-2-2020 

De landschapsarchitect en de stedenbouwkundige geven een presentatie  
van de stand van zaken met betrekking tot het stedenbouwkundige plan en  
de volumestudie voor dit terrein.  
 
Reactie commissie: 



De commissie is van mening dat het programma te overspannen oogt voor de 
locatie. De grote bouwblokken zijn dermate hoog en staan zo dicht op elkaar 
dat het landschap erom heen onvoldoende ruimte krijgt en door het gebrek aan 
zonlicht letterlijk wordt overschaduwd. Dit is sterk in contrast met de 
uitgangspunten opgenomen in het leidende manifest Schalkwijk tussen de 
bomen en het concept van stedelijkheid in een bomenlandschap.   
Ze vraagt verder aandacht voor de volgende vragen, opmerkingen en 
suggesties:  
 
-De commissie maakt zich zorgen over de steeds hoger wordende dichtheid en 
de frictie die ontstaat tussen de bouwblokken onderling en in de openbare 
ruimte. Ze vraagt meer aandacht voor de openbare ruimten tussen de blokken, 
voor de overgangen privaat – publieke ruimten, de bezonning, het groen en 
eventuele windhinder en geeft aan dat het komen te vervallen van het groen 
rondom de bouwblokken aan de straatkanten geen verbetering betreft.  
 
-De hoogte-accenten op de Europaweg zijn stedenbouwkundig te begrijpen, 
vanwege het belang van deze weg in het stelsel van wegen. Dit geldt echter 
niet voor de hoogteaccenten aan de Amerikaweg en Kennedylaan. De 
commissie vraagt daarom het plangebied in een grotere context te plaatsen en 
daarbij specifiek te kijken naar de hiërarchie  van de Kennedylaan in het 
wegenstelsel en daarmee het plaatsen van hoogteaccenten in verband te 
brengen.  
-Verder vraagt de commissie aandacht voor de relatie met het Gasthuisterrein, 
de profilering ten opzichte van elkaar en de corridor. Uitgangspunt voor de 
planontwikkeling is dat beide gebieden één familie zijn. De Kennedylaan zou 
dat concept moeten schragen door ter plekke informeler te worden, door de 
rooilijn los te laten en daarmee minder als scheiding te worden ervaren. 
 
-Vorige keer heeft de commissie opgemerkt dat het dan wel belangrijk is om de 
kijken naar het effect daarvan ter west- en oostzijde van de doorlopende laan, 
om te zien of je daarmee niet de lange lijnen in de wijk/stad te zeer verstoort. 
Bovendien heeft ze geadviseerd om dan niet de blokken allemaal evenwijdig 
aan de weg te leggen omdat dat het karakter van de weg formaliseert, in 
plaats van te verzachten. De bouwblokken van Belcanto 1 en 4 zijn stevige 
volumes, evenwijdig aan de rooilijn, volumes die de weg juist aanzetten. Er zijn 
verspringingen in de rooilijn, maar door de omvang van de blokken en het 
stoere karakter nuanceren ze niet de ruimte tussen het plan en de overkant, het 
Spaanegasthuisterrein. 
 
-Daar waar de route van het Spaarnegasthuisterein oversteekt naar Schalkwijk 
Midden laten de visualisaties een kleine opening zien in de bebouwing. Op de 
plattegrond lijkt er meer ruimte te zijn. Er zal veel aandacht naar de 
architectuur uit moeten gaan om de ‘oversteek’ intuïtief en logisch te maken. 
 
-De commissie heeft vragen bij de het geheel gesloten volume van de Multiflex 
en voorziet door zijn positie een negatieve impact op de gevelwand aan de 
Amerikaweg, het binnenterrein en de sociale veiligheid.   
 
-De bezonningsstudie laat zien dat er ook hier betrekkelijk weinig zon komt in 
het park. Bij ons vorig overleg is ons verzekerd dat het beplantingsplan hier 
rekening mee houdt. 
 
-In de uitwerking van de blokken dient de alzijdigheid als uitgangspunt te 
worden bewaakt.  
 
-De achterkanten van de blokken op de hoek Europaweg en Kennedylaan staan 
wel heel dicht op elkaar - 11 meter. Dat vraagt veel zorgvuldigheid bij de 
uitwerking.  
 
-De commissie zou graag ook het plan zien voor het middelste deel van 
Schalkwijk midden om zo het terrein meer integraal te kunnen beoordelen. 

 Bevindingen 
13-7-2020 

De stedenbouwkundige geeft een update van de stedenbouwkundige situatie 
van het Belcanto plan: 



-het parkeren wordt zoveel mogelijk ondergronds opgelost. Vooralsnog liggen 
de ontsluitingen aan de Kennedylaan; 
-de hoogte accenten komen te liggen op de hoek met de Europaweg en op de 
hoek aan de oostzijde. 
Voorkeursmodel: 
-blok A aan de Europaweg dat in hoogte afloopt naar het middengebied; 
-blok B op de hoek Europaweg / Kennedylaan, met aan beide zijden een 
setback; 
-blok C is ingekort zodat er meer ruimte is voor de corridor; 
-blok D wordt met een T- plattegrond met een hoogte accent in het midden; 
-blok E wordt getrapt vanaf de Kennedylaan uitgevoerd. 
 
Het plan wordt nu uitgewerkt naar een spelregelkaart die de maximale 
bouwvlakken en de randvoorwaarden aangeeft. Aandachtspunt is nog het 
toestaan van uitkragende balkons gelegen aan de groene corridor. De 
breedtemaat van de corridor is van belang.   
  
De commissie geeft aan dat het plan een positieve ontwikkeling heeft 
doorgemaakt en het voorkeursmodel vertrouwen geeft. Aandachtspunten zijn 
de uitkragende balkons in relatie tot behoud van de kwaliteit van het binnen 
gebied. Ook de oversteek naar het Gasthuisterrein verdient aandacht.  
De commissie vraagt duidelijke toetsingskaders op te stellen of een 
kavelpaspoort per blok om zo de beoogde beeldkwaliteit te kunnen borgen.  
 

 Bevindingen 
01-03-2021 

De leden van het supervisieteam Schalkwijk-Midden zijn aanwezig. Sinds de 
vorige behandeling in de ARK zijn er nauwelijks wijzigingen in het plan 
behalve het toevoegen van een parkeerhub. Daardoor is het aandeel 
verdiepte parkeerplekken afgenomen en is er meer ruimte voor beplanting 
in de ondergrond.  
 
Het gebied Schalkwijk-Midden wordt gepresenteerd als ‘stad tussen de 
bomen’. Het BKP wordt aan de commissie voorgelegd. Een van de 
basisprincipes is : auto’s eruit en bomen erin, de beplanting is 
beeldbepalend. De bestaande bomen blijven zoveel mogelijk behouden. 
Men gaat uit van een samenhangend landschappelijk concept. 
 
Schalkwijk-Midden maakt deel uit van de centrale zone van Schalkwijk 
bestaande uit het gebied Spaarne-Gasthuis ten noorden en Schalkstad ten 
zuiden. Samen vormen zij één multifunctioneel gebied. De gebieden worden 
met elkaar verbonden door middel van een doorlopende corridor. 
De gebouwen zijn alzijdig, hebben een eigen uitstraling maar maken deel uit 
van een familie.  De gevels aan de omliggende wegen, gelegen in de rooilijn  
vormen één façade, terwijl de gebouwen naar het midden toe aftrappen. 
Het groen loopt door ‘over’ de bebouwing. De lagere daken krijgen een 
‘groene’ dakbedekking en de hogere daken worden voorzien van pv panelen. 
De ruimte tussen de gebouwen is doorwaadbaar: openbaar toegankelijk en 
voldoende breed. De meeste gebouwen hebben een doorsteek voor 
voetgangers en in elk gebouw is ruimte gemaakt voor het fietsparkeren. 
Rechtsonder in het gebied komt een parkeerhub met meerdere 
functievoorzieningen op begane grond niveau en de mogelijkheid voor 
fietsparkeren. 
 
De commissie deelt een compliment uit; het BKP is zorgvuldig en 
overtuigend uitgewerkt.  
Zij constateert dat het ‘aftrappen’ van de gebouwen naar het midden voor 
meer ‘lucht’ zorgt en van belang is voor de kwaliteit van een stad tussen de 
bomen. Hierbij vraagt ook de realiseerbaarheid van het groen aandacht.  
Ook de richting van de gebouwen wordt als positief gezien, zo sluiten ze aan 
op het gebied Spaarne Gasthuis.  
De commissie maakt zich zorgen over de hoeveelheid bergingen voor 
fietsen, deze worden vaak voorzien van anonieme, gesloten buitengevels op 
begane grond niveau die de kwaliteit van de openbare ruimte niet positief 
beïnvloeden. De uitwerking van de gevels (verhouding open-dicht) is hierbij 
van belang. Dit zelfde geldt voor de entree van de parkeergarages. 



Ander aandachtspunt is de relatie met de omliggende gebieden en de 
uitwerking van de gevels van de diverse gebouwen. Uitgangspunt is 
verschillend maar toch behoren de gebouwen tot één familie. 
Voor wat betreft de ‘groene’ daken adviseert de commissie de installaties in 
de architectuur te integreren. Ook de geluidsbelasting op de buitenruimten 
(balkons) dienen vanaf het begin als ontwerpopgave te worden 
meegenomen. 
 
Concluderend geeft de commissie aan dat het BKP goed de essentie van het 
plan weergeeft en voor de commissie als toetsingskader kan dienen. Zij is 
minder enthousiast over het voorbeeld van een balkon boven een talud in en 
vraagt om deze uit het beeldkwaliteitsplan te laten. 
 
Notitie proces kwaliteitsborging. 

- per gebouw wordt, na een akkoord van het regieteam op het 
schetsontwerp, het VO en het DO aan de commissie voorgelegd; 

- de invulling van de buitenruimte wordt als definitief ontwerp (DO) 
voorgelegd; 

- de gemeente zal vier architecten partijen selecteren, waaronder de 
coördinerend architect. De architecten van de afzonderlijke blokken 
blijven na het VO betrokken tot en met de aanvraag 
omgevingsvergunning. 

 
De commissie heeft geen bezwaar. Om elk gebouw de aandacht te geven 
die het verdient vraagt zij om in de toekomst de gebouwen stuk voor stuk als 
deelplan voor te leggen. De commissie geeft tenslotte nog aan dat zij in het 
procesdocument ‘de wateropgave’ mist. 
  

 Advies commissie Collegiaal overleg 
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1 Aanvraag Omgevingsvergunning   Aantal voorgaande behandelingen: 1 

 Bouwadres Kinderhuisvest 31-33 
 Soort bouwwerk Woningbouw  
 Omschrijving Verbouwen bestaand pand, optoppen 
 Aanvrager  
 Welstandsnota Historische kernen 
 Code gemeente 2020-03006 
 Bestemmingsplan Voldoet niet, gemeente werkt mee aan buitenplanse vrijstelling 

 Bevindingen 
2020 

Naar aanleiding van een negatief advies is het plan geprojecteerd in de ruimtelijke 
context aan de hand van een 3D model. Het plan is in bouwvolume niet aangepast.  
 
Aanleiding om in beginsel medewerking te willen verlenen aan dit plan is de bestaande 
schaalvergroting ter plaatse van nummer 35. De toevoeging van een kap op nummer 31-
33 kan de ontstane stedenbouwkundige situatie verbeteren door meer eenheid te 
creëren in de gevelwand in dit deel van de straat. De opbouw dient de schaalvergroting 
op nummer 35 te verzachten. 
Vervolgens dient de opbouw zich te voegen naar de verhoudingen en architectuur van 
het orde-2 pand en hier een ondergeschikte toevoeging op te vormen. De bouwhoogte 
van nummer 35 is in dit geval geen legitimering om op nummer 31-33 dezelfde hoogte 
toe te staan. Dit is nadrukkelijk niet de bedoeling. Met de verlaging van de opbouw naar 
maximaal 3 meter hoogte blijft de opbouw ondergeschikt aan het beeldbepalende pand. 
Met de voorgestelde hoogte is dat onvoldoende het geval. 
 
Naar aanleiding van de geprojecteerde opbouw in de stad vanuit de Witte Heerenstraat 
en het achterliggende hof, het Frans Loenen hofje, is geconcludeerd dat aan deze zijde 
met name de opbouw en de balkons in het oog springen. Vanaf het hof heeft de 
gewenste toevoeging veel invloed op het bebouwingsbeeld. Ook vanuit dit gezichtspunt 
geldt dat met een dakopbouw de overgang wordt verzacht naar de dakopbouw van 
nummer 35, maar dat de vormgeving op deze manier niet akkoord is. De dakopbouw 
met rechte opstanden levert een te grof beeld op. In het belang van de kwaliteit van het 
daklandschap moet de opbouw rondom worden afgeschuind. De gewenste balkons, 
welke als secundaire constructie tegen de gevel zijn geplaatst, zijn tevens niet passend 
bevonden in het beschermde stadsgezicht en worden gezien als een oneigenlijk 
bouwelement in de Haarlemse binnenstad. Er wordt geadviseerd de buitenruimtes uit 
het plan te halen of dit anders op te lossen. Er wordt meegeven dat loggia¿s op deze 
plek niet mogelijk zijn.  
 
De uitstraling van de opbouw moet aansluiten op de onderliggende gevel met de 
volgende redengevende omschrijving:  
 
“In 1924 gebouwde garage met twee bovenwoningen (nr. 31-33) en een lijkkistenmakerij 
(nr. 29) van respectievelijk drie en twee bouwlagen onder een platdak. Gevels in schoon 
metselwerk, horizontaal geleed met steens rollagen en verticaal met lisenen die boven 
de gevels met een natuursteen bekroning eindigen. Gevel van nr. 29 is drie vensterassen 
breed, waarvan middelste breder. De gevel van nr. 31-33 is symmetrisch ingedeeld en 
telt vier door lisenen gescheiden traveeën, waarvan beide middelste elk met twee 
vensterassen en betegeling in borstwering van eerste verdieping, In de linker travee van 
de middelste op de begane grond inrijpoort. De buitenste traveeën bezitten op de 
verdieping een halfronde erker met balkon erop en eronder toegang met aan 
weerszijden venster. Uiterst links op begane grond toegang tot overbouwde steeg.” 

   

 Bevindingen 
15-02-2021 

Architect-lid van de ARK, Anouk Vermeulen, heeft de vergadering verlaten 
vanwege betrokkenheid bij het plan.  
 
De architect en de aanvrager zijn aanwezig om een aangepast plan met 
alternatieven toe te lichten.  
De dakopbouw over het totaalvolume is verlaagd, de totale hoogte is nu 
14m (max. goothoogte is 11m en de dakopbouw is  3m.), de dakopbouw is 
voorzien van een alzijdige dakhelling, (met uitzondering van de geveldelen 
in de oksel) en de uitwerking van de balkons is veranderd. Tevens wordt de 
dakopbouw voorzien van twee hoekopbouwen, in het voorgeveldakvlak 
worden vier dakkapellen geplaatst en in het achterdakvlak komen twee 
loggia’s.  



Hiervoor worden twee alternatieven voorgelegd: 
Alternatief 1  voorgeveldakvlak: de buitenste dakkapellen liggen in het 
midden van het hoekaccent en worden uitgelijnd aan de onderliggende 
gevelopeningen.  
Alternatief 2 voorgeveldakvlak: de hoekaccenten zijn verkleind en de 
buitenste dakkapellen liggen in het midden van de onderliggende 
gevelopeningen.   
Voor wat betreft de openingen in het achterdakvlak wordt voor de loggia’s 
het alternatief van twee velux dakramen voorgesteld.  
Ook is er een alternatief voor de twee zogenaamde tafelbalkons op de 
tweede verdieping (ieder balkon voorzien van ‘poten’), namelijk het 
verplaatsen van de balkons naar de zijkant, in de oksel, ter plaatse van 
trappenhuis.    
 
De commissie reageert positief op het verlagen van de dakopbouw, dit is 
meer passend in het stadsbeeld. Ook heeft zij geen bezwaar tegen 
hoekaccenten. Zij spreekt echter haar voorkeur uit voor het bredere 
hoekaccent met uitgelijnde en verder van de hoekkepers afgelegen 
dakkapellen. Hierdoor ontstaat een meer evenwichtig beeld. De commissie 
heeft daarmee geen bezwaar tegen het ontwerp van de voorgevel.  
 
De commissie maakt bezwaar tegen de loggia’s aan de achterzijde, deze 
tasten het dakvlak ernstig  aan en worden als een ongewenst precedent 
gezien in het omliggende daklandschap. De voorgestelde velux dakramen 
voegen zich beter in het dakvlak en worden meer passend gevonden bij de 
verticale geleding van het totaalbeeld van de achtergevel. 
De commissie maakt, gezien de helderheid van het gebouw bezwaar tegen 
het plaatsen van balkons in de oksel. In verband met de zichtbaarheid 
adviseert de commissie de aanhechting en/of hoogte van de twee balkons 
op de tweede verdieping iets te verlagen, uit te voeren zonder pootjes en het 
hekwerk zo neutraal en transparant mogelijk.  
 
In verband met het toepassen van isolatie aan de buitenzijde van de 
achtergevel wordt de gehele gevel voorzien van stucwerk in een witte kleur. 
De commissie ziet graag een onderzoek tegemoet naar een kleurstelling die 
aansluit bij de omgeving, waarbij ook het perspectief vanuit het hofje wordt 
meegenomen. De kap wordt uitgevoerd in gepatineerd zink, kleur oker 
bruin.    
 
In verband met de uitwerking en de locatie van de balkons, en de juiste kleur 
van het stucwerk wordt de aanvraag aangehouden. 
De definitieve tekeningen kunnen aan de gemandateerd architect van de 
commissie worden voorgelegd.  

 Advies commissie Aanhouden 

 

2 Aanvraag Omgevingsvergunning   Aantal voorgaande behandelingen: 1 

 Bouwadres Pijlslaan 5 
 Soort bouwwerk Woningbouw  
 Omschrijving Nieuwbouw 8 appartementen met parkeerkelder 
 Aanvrager  
 Architect  
 Welstandsnota Eerste uitbreidingen buiten de vestinggracht (1870-1920) 
 Code gemeente 2020-09747 
 Bestemmingsplan Voldoet niet/bereidheid mee te werken aan binnenplanse afwijking 

 Bevindingen 
18-01-2021 

De architect is aanwezig om het plan toe te lichten. Het betreft een nieuwbouwproject 
dat gelegen is aan een pleintje, vlakbij de kruising met de Leidsevaart. De bestaande 
eenlaagse bebouwing is gesloopt. 
Het ontwerp bestaat uit één volume met twee façades dat aansluit bij het ritme van de 
gevels in de straat. Het totaal volume bestaat uit drie bouwlagen met kap en een 
kelderverdieping, en is bestemd voor acht appartementen. De tweedeling wordt ook 
benadrukt doordat ze iets van elkaar verspringen, in de kapvorm, de uitwerking van de 
gevels en de materiaalkeuze.   
 



Het linker deel van het volume wordt voorzien van een hardstenen plint en een afgeknot 
schilddak. In de voorgevel verspringen de terugliggende gevelopeningen. In de kap 
komen dakkapellen. De gevels worden uitgevoerd in metselwerk (lichte steen). 
Het rechterdeel, met topgevel heeft ook een hardstenen plint, waarin de toegang tot de 
parkeerlift. De gevel, uitgevoerd in een donkere metselwerk steen heeft per verdieping 
vier gevelopeningen. In het rechter dakvlak komen dakkapellen.  
Deze twee facades worden verbonden door een terugliggend, semi-transparant 
tussenlid met het trappenhuis.  
De drie bouwlagen zijn bestemd voor twee appartementen per verdieping, een op de 
begane grond verdieping en één appartement in de kap met een alzijdige oriëntatie en 
een dakterras.  
De achtergevel heeft geen tweedeling en is symmetrisch van opzet. De appartementen 
zijn aan de achterzijde voorzien van een uitstekend balkon. In het souterrain is ruimte 
voor acht parkeerplaatsen. 
 
De commissie constateert een evidente schaalsprong. Deze wordt ten dele verkleind 
door de opsplitsing in twee fronten. Zij merkt echter op dat de naastgelegen panden zijn 
uitgevoerd met volledig metselwerkgevels waardoor de voorgestelde massa met een 
betonnen plint prominent opvalt. Ook de massa van de kap (de aanzet van de twee 
kappen en het tussenlid) doet de verfijning teniet. Zij stelt daarom voor om de 
tweedeling ook door te voeren in de plint en bijvoorbeeld het metselwerk van één façade 
naar beneden door te voeren tot op maaiveldniveau.  
 
De commissie is van mening dat de dakopbouw aan de voorkant te groot oogt. Dit 
wordt nog eens verstrekt doordat deze doorlopend is tot de dakrand. Ook is ze bezorgd 
over de zichtbaarheid van het tussenlid en dan met name de verbinding tussen de kap 
vanaf de straat. Daardoor worden de inspanningen beneden teniet gedaan en lijkt het 
nog steeds één geheel. Zij verzoekt de architect het tussenlid zo ver mogelijk naar achter 
te plaatsen maar begrijpt dat volledig onzichtbaar niet mogelijk is.  
 
De commissie waardeert de heldere presentatie en heeft over het geheel  een positieve 
grondhouding. Naar aanleiding van de opmerkingen vraagt zij de schaalsprong te 
verzachten. Ook de uitwerking van de kap met de beoogde dakopbouw verdient 
aandacht, ze vraagt deze aan te sluiten bij de hiërarchie van de gevel. Zij ziet een 
verdere uitwerking van het plan tegemoet. Ook ziet zij graag een impressie van de 
zichtlijnen vanuit de Schouwtjeslaan/overkant Leidsevaart.  
 
Als overweging ten overvloede vraagt zij nog aandacht voor de woonkwaliteit van de 
slaapkamers op souterrain niveau aan de achterzijde.  
De aanvraag wordt vooralsnog aangehouden.  

 Advies commissie Aanhouden 

 Bevindingen 
15-02-2021 

De architect is aanwezig om het aangepaste plan toe te lichten. Ten 
opzichte van de vorige presentatie is de kleurstelling van het metselwerk 
aangepast conform de eerder getoonde referentiebeelden. Tevens zijn de 
volgende punten aangepast in het ontwerp: 

- de betonnen plint in het rechter deel is verlaagd door het bestaande 
metselwerk te laten zakken; 

- de verticale lamellen-gevelbekleding van het tussenlid is vervangen 
door geperforeerde staalplaten. Daardoor wordt de hoogte minder 
benadrukt en een rustig beeld gecreëerd, aldus de architect;  

- de gevelopbouw  aan de voorgevel wordt iets verlaagd en voorzien 
van zinken zijwangen met een gemetseld kader. Daardoor oogt de 
dakkapel minder massief en prominent.  

 
Op verzoek van de commissie wordt een aantal impressies getoond vanaf de 
Schouwtjesplein, de Leidsevaart en de Prinsessekade. Daarop is te zien hoe 
de verscheidenheid in de kapvorm van het plan zich voegt in de rest van het 
daklandschap.  
 

De commissie complimenteert de architect met het aangepaste ontwerp dat 
recht doet aan het eerder uitgebrachte advies. De getoonde zichtlijnen laten 
zien dat de kapvorm zich voegt in het omringende daklandschap. 
Zij spreekt haar waardering uit voor het naar beneden trekken van het 
metselwerk in de rechtergevel waardoor de verspringing ten opzichte van de 
linkergevel aanzienlijk is verbeterd. Een dergelijke donkere gevel mag een 
‘zwaardere’ basis hebben en daarom wordt voorgesteld om de plint een 
donkere kleur te geven en het spijlenhek voor de garage uit de eerdere 
presentatie terug te brengen, zodat deze meer onderdeel gaat uitmaken van 



de gevel . Wellicht is het mogelijk om deze plint in een ander materiaal uit te 
voeren, bijvoorbeeld hardsteen. 
De commissie heeft geen bezwaar tegen de aangepaste uitwerking van de 
dakkapel aan de voorzijde van het linker pand.  
 

Aandachtspunten zijn de uitwerking van de ‘lage’ plint, de uitwerking van de 
garagedeur, geadviseerd wordt deze een andere materialisatie te geven dan 
het verbindingsstuk en deze daarmee onderdeel te maken van het bouwblok 
(bv zoals in het vorig plan) en de definitieve details. 
In afwachting van het bovenstaande wordt de aanvraag aangehouden. De 
definitieve uitwerking kan aan de gemandateerd architect worden 
voorgelegd. 

 welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria  

 Advies commissie Aanhouden 

 

3 Aanvraag Omgevingsvergunning   Aantal voorgaande behandelingen:  

 Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 

Spaarne 106 
Rijksmonument 
Restauratie/verbouw tot appartementen 

 Aanvrager   
 Architect  
 Welstandsnota 

Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Gebiedsdeel Binnenstad, onderdeel erfgoed 
2019-06416 
Onderdeel past in het bestemmingsplan 

 Bevindingen 
15-02-2021 

Het betreft een voormalig Patriciërshuis uit de 1ste helft van de 18de eeuw, 
aangewezen als rijksmonument.  
Aan de achterzijde van het bouwvolume, tussen twee dakkappen in, is een 
dakopbouw ten behoeve van de toegang tot het dakterras gerealiseerd. Het 
dakterras zelf is voorzien van een houten balustrade.  
 
De commissie constateert dat de dakopbouw qua locatie, omvang en 
uitwerking afwijkt van een eerder verleende vergunning en maakt bezwaar.  
Zij kan zich een dakterras voorstellen maar maakt bezwaar tegen de 
uitwerking van de opbouw (dakopbouw) en de balustrade. Door dit toe te 
staan op dit rijksmonument wordt een precedent geschapen  dat 
verrommeling van het daklandschap teweeg brengt en bovendien zichtbaar 
is vanuit de openbare ruimte.  
De commissie adviseert daarom niet akkoord te gaan met de aanvraag.  
Zij geeft als overweging mee een elektrisch te openen luik toe te passen met 
een sobere en slank vormgegeven balustrade die conform de Nota 
Ruimtelijke Kwaliteit niet zichtbaar is vanuit openbaar gebied.   

 Advies commissie Niet akkoord, nader overleg 

 

4 Vooroverleg   Aantal voorgaande behandelingen: 0 

 Bouwadres Schalkwijkerbrug 
 Soort bouwwerk Brugdek  
 Omschrijving Vervangen betonnen brugdek wegens slechte staat van onderhoud 
 Aanvrager 

Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Gemeente Haarlem 
Gebiedsdeel Binnenstad, onderdeel bruggen/viaducten/voorzieningen 
 
Past in het bestemmingsplan 

 Bevindingen 
15-02-2021 
 

De projectleider van de opdrachtgever, de adviseur contracten van 
opdrachtgever en de procesmanager van de gemeente zijn aanwezig bij de 
planbehandeling.  
 
Het plan betreft het vervangen van het betonnen brugdek van de 
Schalkwijkerbrug. De brug maakt onderdeel uit van een belangrijke 
doorgaande route en is gesitueerd op een T-splitsing tussen de Lange 
Heerenvest, Schalkwijkerstraat en Antoniestraat. Vanwege de slechte staat 
van het beton moet de brug worden vervangen. De naastgelegen fietsbrug 



blijft gehandhaafd. Onderdeel van het bouwwerk zijn metselwerk 
kademuren, natuurstenen ornamenten en een gebogen leuning van ijzer.  
In 2000 is een betonnen ronding met vleugelwand van metselwerk 
toegevoegd aan het brugdek om voetgangers meer de ruimte geven.  
 
Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar de staat van de houten 
funderingen. Onder voorbehoud van de uitkomst worden er vier varianten 
voorgelegd. Bij varianten 1 en 2 blijft de uitstraling van de brug ongewijzigd. 
Bij varianten 3 en 4 verandert het uiterlijk. 
 

1. Brugdek van de verkeersbrug verwijderen en op de huidige 
landhoofden en het tussensteunpunt een nieuw brugdek 
aanbrengen.  

2. Palen boren door landhoofden en tussensteunpunt en een nieuw 
brugdek. 

3. Palen boren door landhoofden en tussensteunpunt verwijderen met 
één overspanning en een nieuw brugdek. 

4. Nieuwe landhoofden realiseren voor de huidige landhoofden met 
een nieuw brugdek 

 
De commissie merkt op dat de brug op de grens van het beschermd 
stadsgezicht valt en pleit er voor om de bovendekse sfeer op straatniveau 
zoveel mogelijk te behouden. De constructie is een optelsom van 
functionele ingrepen en daarom van ondergeschikt belang. Daarnaast biedt 
het plan een kans om de beleefbaarheid van het water te verbeteren. Op dit 
moment is nauwelijks te merken dat men een brug over gaat. De 
gemetselde ‘wangen’, die in de jaren 1970-1979 op de kade zijn aangebracht 
als valbeveiliging, ontnemen het zicht op het water.  
 

De commissie ziet het plan graag terug zodra er meer bekend is over de 
fundering. In het geval van een enkele ingreep in het wegdek kan het plan 
worden voorgelegd aan de gemandateerd architect.  
Een nieuwe brug vergt echter ontwerpkwaliteit. Daarvoor verwijst de 
commissie naar de afdeling stedenbouw van de gemeente en de 
aanknopingspunten uit de Nota Ruimtelijke Kwaliteit.   

 welstandscriteria  

 Advies commissie Collegiaal overleg 

5 Vooroverleg   Aantal voorgaande behandelingen: 4 

 Bouwadres Spaarndamseweg 13 
 Soort bouwwerk 

Omschrijving 
Woningbouw/horeca 
Stedenbouwkundig plan 

 

 Aanvrager  

 Welstandsnota 
Code gemeente 

Nvt, toetsingskader is SpvE 
2020-09105 

 Bestemmingsplan Voldoet niet, gemeente werkt mee aan buitenplanse vrijstelling 

 Bevindingen 
04-01-2021 
 

Naast de stedenbouwkundigen van de gemeente zijn de stedenbouwkundige van het 
bouwplan, de architect en de opdrachtgever aanwezig. 
Aan de hand van het ontwerpproces zijn de stedenbouwkundige modellen onderzocht 
en worden nu toegelicht.  
Ook de aanpassingen worden toegelicht. De overkapping (pergola) wordt niet 
doorgetrokken naar de kopgevel, de overkapping ‘stopt’ bij de kleine brug. De ruimte 
vóór de kopgevel wordt ingevuld met bomen en struweel. De huidige ‘grote’ boom wordt 
mogelijk verplaatst. Het hek dat de verkeersbrug begeleidt wordt wel doorgezet. 
Hierdoor komt het gebouw aan de kop meet ‘op de grond te staan’.  
Tevens wordt aangegeven dat het binnengebied met name bedoeld is voor ventilatie en 
lucht. Ter hoogte van de 1ste verdieping komt een daktuin.  
De daglicht toetreding komt van de buitenkant dus de woningen zijn eenzijdig 
georiënteerd.   
 
Commissie merkt op dat de uitkomst van de zoektocht geen oplossing heeft geboden in 
stedenbouwkundig opzicht. Zij blijft van mening dat het een autonoom gebouw betreft 
dat meer ruimte op de plek nodig heeft. Het beoogde programma is moeilijk te 
combineren met het streven naar een goede kwaliteit van de openbare ruimte. Dit komt 
tot uiting bij de ‘ruimte’ tussen de brug en de ronde kop.  
 



Daarbij is de kwaliteit van  de ruimte op maaiveldniveau tussen de brug en het gebouw 
van belang. Het wordt ingesloten door de blinde gevel van de parkeergarage en de plint 
van de brug. Dit levert een anonieme ruimte op die door de commissie als sociaal 
onveilig wordt gezien, zelfs al wordt die door een hek afgesloten. Ze doet de suggestie 
om te kijken of er in de parkeergarage bij deze wand toch functies opgenomen kunnen 
worden waardoor er meer ogen op de ruimte zijn. Verder vindt de commissie dat de 
pergola nog altijd niet bijdraagt aan de inpassing van het gebouw op de locatie maar 
dat het er afbreuk aan doet door het gebouw aan de brug 'vast te koeken'.  
 
Concluderend constateert de commissie dat er onvoldoende aan haar bezwaar 
tegemoet gekomen is en gaat niet akkoord met de aanvraag. Het volume is massief in 
z’n vorm en ligt daardoor te krap op de kavel. 

 Bevindingen 
15-02-2021 

Naast de stedenbouwkundige en procesmanager van de gemeente zijn de 
stedenbouwkundige van het bouwplan, de architect en de opdrachtgever 
aanwezig. 
 
De architect licht de aanpassingen toe. Het volume is meer sculpturaal 
vormgegeven. De zone tussen het gebouw en de brug wordt nu ingevuld en 
maakt daardoor integraal onderdeel uit van het bouwvolume en van het 
architectonische concept. Deze nieuwe plint wordt architectonisch 
uitgewerkt, krijgt een eigen identiteit maar gaat qua uitwerking deel uit 
maken van het volume. De plint wordt uitgevoerd in metselwerk en wordt 
aan de noordzijde en tussen de brug voorzien van een soort plat dak, 
bestaande uit geperforeerde metaalplaten waardoor licht en lucht en 
groenvoorziening ruimte krijgt. Het gebouw sluit hierdoor aan op de brug 
maar zit niet ‘vast’ aan de brug. Het bruggetje tussen volume en brugdek 
blijft behouden. 
Ook de ritmiek in de gevelgeleding is aangepast en voorzien van verticale 
gevelopeningen.    
De gevels aan de zijde van het binnenhof krijgen een houten gevelbekleding 
om een ‘zachte’ uitstraling te creëren en geperforeerd metaalplaten ten 
behoeve van  begroeiing.    
Voor het dak en de platte dakdelen bij de inspringende delen van het volume  
wordt een groen dak voorgesteld.  
 
De commissie is onder de indruk over de manier waarop doorgestudeerd is 
op het ontwerp. Zij is positief en ziet het totaalvolume nu als een echt 
autonoom object dat in positieve zin bezit neemt van de plek. Tevens heeft 
zij op basis van de huidige presentatie vertrouwen in een goede uitwerking 
van de gevels 
 
De commissie heeft geen bezwaar tegen het stedenbouwkundig plan en kan 
op hoofdlijnen akkoord gaan met het voorliggende plan. Zij ziet de 
uitwerking en de verfijning graag tegemoet, waarbij zij expliciet vraagt om  
aandacht voor de uitwerking van de plint en het binnenterrein.   

 welstandscriteria  

 Advies commissie Akkoord op hoofdlijnen 

 

6 Vooroverleg   Aantal voorgaande behandelingen: 3 

 Bouwadres Schipholweg/Europaweg. Knooppunt Haarlem Nieuw Zuid 
 Soort bouwwerk Sloop/nieuwbouw  
 Omschrijving Stedenbouwkundigplan en VO`s 
 Aanvragers Gemeente Haarlem 
 Welstandsnota Gebiedsdelen Stadsuitbreidingen 1920-1960 en Strokenbouw 
 Code gemeente 2020-09467 
 Bestemmingsplan Concept PvE 

 Bevindingen 
15-02-2021 

Aanwezig zijn de stadsarchitect, stedenbouwkundige en procesmanagers 
van de gemeente, de projectontwikkelaars van de drie projecten en hun 
architecten.  
 
De stadsarchitect laat weten als supervisor te worden aangesteld voor het 
plangebied en streeft er naar om regelmatig bij de ARK langs te komen voor 



het kwaliteitstoezicht. Binnenkort zal hij een presentatie geven aan de hand 
van een maquette, inclusief Spaarne sportgebied en het Gasthuisterrein. 
 
De drie plannen worden in dezelfde vergadering gepresenteerd om de 
samenhang in het gebied toe te lichten.  
 
Enkele algemene punten van de commissie: 

- de commissie benadrukt dat er gevraagd wordt om een iconische 
ontwikkeling waarbij de kwaliteitslat niet hoog genoeg kan liggen; 

- de architectuur dient de stedelijke kwaliteit van de plek positief te 
beïnvloeden; 

- de commissie mist vooralsnog inzicht in de openbare ruimte en 
routing, en vraagt om afstemming van de groene footprint rond de 
drie gebouwen; 

- de drie ontwikkelingen moeten op zichzelf kunnen staan (los van de 
eventuele komst van een HOV); 

- technische installaties mogen niet ten koste gaan van de 
groenvoorzieningen; 

- de commissie krijgt graag meer inzicht in de sociale veiligheid, 
bezonning en invloed van de wind. 
 

Het Beeldkwaliteitsplan ligt ook voor. De commissie zal deze de volgende 
keer inhoudelijk bespreken. 

 welstandscriteria - 

 Advies commissie Collegiaal overleg 

 

6a Vooroverleg   Aantal voorgaande behandelingen:  

 Bouwadres Schipholweg/Europaweg. Knooppunt Haarlem Nieuw Zuid 
  

Soort bouwwerk 
Schipholweg 1.Hamelinkstraat 17-45 
Sloop/nieuwbouw 

 

 Omschrijving Stedenbouwkundigplan en VO`s 
 Aanvragers  
 Welstandsnota Gebiedsdelen Stadsuitbreidingen 1920-1960 en Strokenbouw 
 Code gemeente 2021-01164 
 Bestemmingsplan Concept PvE 

 Bevindingen 
15-02-2021 

De architect geeft een introductie op het plan: Entree Schipholweg / 
Hamelinkstraat. De plangeschiedenis gaat terug tot 2017. Ondertussen 
hebben er  in 2020 heeft een aantal stadstafels plaatsgevonden om te 
komen tot een SPvE. Dat heeft geleid tot een elftal speerpunten. Een drietal 
punten wordt nader toegelicht: 

- De plek/stedenbouwkundige inbedding: het plan betreft twee 
volumes op de hoek van de Schipholweg en de J.J. Hamelinkstraat 
grenzend aan het Spaarne, het sportpark aan de overzijde van de 
Schipholweg en die in hoogte getrapt overgaan naar de 
achterliggende, kleinschaliger  Slachthuisbuurt.  

- Volume en verschijning/stedelijke verkenning/ruimtelijke kwaliteit: 
het voorkeursmodel bestaat uit één hoog en twee middelhoge 
accenten op een negen meter hoge plint. Door middel van setbacks 
en ronde hoeken creëren de slanke hoogteaccenten een gunstig 
windklimaat. 

- Energie / klimaat/groenvoorzieningen: in het plan is veel ruimte 
voor groenvoorzieningen op de begane grond en de balkonranden. 
De doorzonwoningen aan de J.J. Hamelinkstraat krijgen een houten 
circulaire inpassing. 

 
Het totale programma is een mix van voorzieningen en 233 woningen. De 
meeste voorzieningen, zoals een buurtkamer, zijn gesitueerd op begane 
grond niveau. Op de zesde verdieping springt het gebouw terug en is 
rekening gehouden met een horecagelegenheid met uitzicht vanaf het 
terras op het Spaarne. Bij de hoogste toren worden de drie bovenste lagen 
samengevoegd. Hierdoor ontstaan dubbelhoge woonkamers met 
daarboven ruimte voor techniek zodat de technische installaties aan het oog 



worden onttrokken. De parkeermachine is volledig inpandig. Het 
kleurenpallet is rood/terracotta, in aansluiting op de historische binnenstad, 
en wordt naar boven toe lichter van kleur.  
 

De commissie is van mening dat het plan de potentie heeft van een iconisch 
ontwerp. Van belang is het schema van het aftrappen, het spelen met de 
hoogtes van de verdiepingen en de verschillende functies. Met name de 
hoge toren verdient een heldere en herkenbare beëindiging.  
 
In een volgende fase ziet de commissie graag een studie naar de bezonning 
en nadere uitwerking van de architectuur, waarbij de bekroning van de 
hoogteaccenten en de kleurstelling va het gebouw extra aandacht vraagt, 
evenals de flexibele indeling van de ruimte van het parkeren en de 
realiteitswaarde van de aan te brengen groenvoorziening.  
 

 welstandscriteria N.t.b. 

 Advies commissie Collegiaal overleg 

 

6b Vooroverleg   Aantal voorgaande behandelingen:  

 Bouwadres Schipholweg/Europaweg. Knooppunt Haarlem Nieuw Zuid 
  

Soort bouwwerk 
Schipholpoort 40-70 
Sloop/nieuwbouw 

 

 Omschrijving Stedenbouwkundigplan en VO`s 
 Aanvragers  
 Welstandsnota Gebiedsdelen Stadsuitbreidingen 1920-1960 en Strokenbouw 
 Code gemeente 2021-01166 
 Bestemmingsplan Concept PvE 

 Bevindingen 
15-02-2021 

De architect geeft een toelichting op het plan Spaarnepoort. Het plan is nog 
in de fase van schetsontwerp. De locatie ligt op de kruising van de 
Schipholweg met de Europalaan.  
Het ontwerp betreft twee alzijdig volumes met drie opgeknipte torens die de 
schaal verkleinen. Daardoor ontstaat er  een groot, bruikbaar dakoppervlak 
en een wisselwerking met het maaiveld. In totaal zijn er 600 woningen 
voorzien in het plan.  
 
Een groot deel van het kavel is onbebouwd om de zichtlijnen open te 
houden, “doorwaadbaarheid” te creëren en de verbinding te leggen met de 
andere projecten die in ontwikkeling zijn. De nieuwe openbare ruimtes zijn 
verblijfsplekken die zich kenmerken door verschillende type 
landschappelijke elementen: een stadsplein met eigen functies, een 
sportplein naast het sportpark, een groenplein langs de Europaweg en een 
rustplein op het zuiden met daaronder een fietsparkeervoorziening op 
maaiveldniveau. Voor auto’s is een ondergrondse parkeergarage voorzien. 
 
Over het geheel genomen vindt de commissie het een indrukwekkend en 
ambitieus ontwerp. Zij vraagt aandacht voor de installaties die op de daken 
nodig zullen zijn in relatie tot de ambities met betrekking tot groendaken.  
Zij kan nog moeilijk grip krijgen op de schaal van de openbare ruimte. De 
commissie adviseert om de publieke ruimte in de gebouwen op kaart te 
zetten, samen met de publieke/openbare ruimte er om heen. Dat geeft een 
beter begrip van de effectiviteit van de routing en van de inrichting en 
gebruik van de publieke/openbare ruimte. Ze verwijst daarbij naar de kaart 
van Rome van de hand van Nolli (1748) waar dat ook is toegepast. 
 

 welstandscriteria N.t.b.  

 Advies commissie Collegiaal overleg 

 

6c Vooroverleg   Aantal voorgaande behandelingen:  

 Bouwadres Schipholweg/Europaweg. Knooppunt Haarlem Nieuw Zuid 
  

Soort bouwwerk 
Toekanweg 7 
Sloop/nieuwbouw 

 



 Omschrijving Stedenbouwkundigplan en VO`s 
 Aanvragers  
 Welstandsnota Gebiedsdelen Stadsuitbreidingen 1920-1960 en Strokenbouw 
 Code gemeente 2021-01167 
 Bestemmingsplan Concept PvE 

 Bevindingen 
15-02-2021 

De architect geeft een presentatie van het schetsontwerp voor het plan 
Schonenvaert. De locatie ligt in de oksel van de Europaweg en Schipholweg.  
 
Samen met het project Spaarnepoort vormt het plan een poort tussen 
Schalkwijk en de Slachthuisbuurt. Tevens neemt het ontwerp door zijn 
schuine vorm een aanloop naar de andere twee projecten. Er worden 
verschillende studies getoond waaruit blijkt dat er gezocht is naar de ideale 
omstandigheden ten aanzien van een prettig woonklimaat en 
klimaatadaptatie. 
 
Het sculpturale volume bestaat uit vier bouwdelen met een eigen entree en 
een eigen karakter, voorzien van een binnentuin met daaronder een 
tweedaagse parkeergarage. Op het schuine dakvlak is ruimte voor PV 
panelen, boombakken voor waterberging en vluchtroutes. De binnentuin 
wordt afgescheiden door een vijver.  
In de zuidelijke knik van het gebouw is een poort gemaakt. In de zeven 
meter hoge plint is ruimte gereserveerd voor (semi-)publieke functies. 
Bovenin de noordoostelijke punt komt een horecagelegenheid. Het geheel 
krijgt een lichte gevel van ‘gehangen’ bakstenen. In de uitwerking van de 
gevels wordt zogenaamde Haarlemse details meegenomen. 
 
De commissie constateert dat dit ontwerp zich sterk manifesteert en 
autonoom is door haar krachtige vorm en materiaalgebruik.   
De gebouwen kunnen echter nog wat plasticiteit gebruiken, zoals bij de 
noordwest gevel. Zij waarschuwt voor het gebruik van lichte bakstenen 
omdat vervuiling op de loer ligt, zeker bij een te zachte steensoort.  
Tevens merkt zij op dat het toepassen van balkons bepalend zal zijn voor de 
uitstraling van het gebouw, ook omdat er rekening dient gehouden te 
worden met de geluidsbelasting. Van belang is ook de transparantie van de 
plint.  
De commissie vraagt om de relatie met het Gasthuisterrein en 
ontwikkelingen rond de Europaweg inzichtelijk te maken. 

 welstandscriteria N.t.b.  

 Advies commissie Collegiaal overleg 
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1 Aanvraag Omgevingsvergunning   Aantal voorgaande behandelingen: 1 
 Bouwadres Kinderhuisvest 31-33 
 Soort bouwwerk Woningbouw  
 Omschrijving Verbouwen bestaand pand, optoppen 
 Aanvrager  
 Welstandsnota Historische kernen 
 Code gemeente 2020-03006 
 Bestemmingsplan Voldoet niet, gemeente werkt mee aan buitenplanse vrijstelling 
 Bevindingen 

2020 

Naar aanleiding van een negatief advies is het plan geprojecteerd in de ruimtelijke 
context aan de hand van een 3D model. Het plan is in bouwvolume niet aangepast.  
 
Aanleiding om in beginsel medewerking te willen verlenen aan dit plan is de bestaande 
schaalvergroting ter plaatse van nummer 35. De toevoeging van een kap op nummer 31-
33 kan de ontstane stedenbouwkundige situatie verbeteren door meer eenheid te 
creëren in de gevelwand in dit deel van de straat. De opbouw dient de schaalvergroting 
op nummer 35 te verzachten. 
Vervolgens dient de opbouw zich te voegen naar de verhoudingen en architectuur van 
het orde-2 pand en hier een ondergeschikte toevoeging op te vormen. De bouwhoogte 
van nummer 35 is in dit geval geen legitimering om op nummer 31-33 dezelfde hoogte 
toe te staan. Dit is nadrukkelijk niet de bedoeling. Met de verlaging van de opbouw naar 
maximaal 3 meter hoogte blijft de opbouw ondergeschikt aan het beeldbepalende pand. 
Met de voorgestelde hoogte is dat onvoldoende het geval. 
 
Naar aanleiding van de geprojecteerde opbouw in de stad vanuit de Witte Heerenstraat 
en het achterliggende hof, het Frans Loenen hofje, is geconcludeerd dat aan deze zijde 
met name de opbouw en de balkons in het oog springen. Vanaf het hof heeft de 
gewenste toevoeging veel invloed op het bebouwingsbeeld. Ook vanuit dit gezichtspunt 
geldt dat met een dakopbouw de overgang wordt verzacht naar de dakopbouw van 
nummer 35, maar dat de vormgeving op deze manier niet akkoord is. De dakopbouw 
met rechte opstanden levert een te grof beeld op. In het belang van de kwaliteit van het 
daklandschap moet de opbouw rondom worden afgeschuind. De gewenste balkons, 
welke als secundaire constructie tegen de gevel zijn geplaatst, zijn tevens niet passend 
bevonden in het beschermde stadsgezicht en worden gezien als een oneigenlijk 
bouwelement in de Haarlemse binnenstad. Er wordt geadviseerd de buitenruimtes uit 
het plan te halen of dit anders op te lossen. Er wordt meegeven dat loggia¿s op deze 
plek niet mogelijk zijn.  
 
De uitstraling van de opbouw moet aansluiten op de onderliggende gevel met de 
volgende redengevende omschrijving:  
 
“In 1924 gebouwde garage met twee bovenwoningen (nr. 31-33) en een lijkkistenmakerij 
(nr. 29) van respectievelijk drie en twee bouwlagen onder een platdak. Gevels in schoon 
metselwerk, horizontaal geleed met steens rollagen en verticaal met lisenen die boven 
de gevels met een natuursteen bekroning eindigen. Gevel van nr. 29 is drie vensterassen 
breed, waarvan middelste breder. De gevel van nr. 31-33 is symmetrisch ingedeeld en 
telt vier door lisenen gescheiden traveeën, waarvan beide middelste elk met twee 
vensterassen en betegeling in borstwering van eerste verdieping, In de linker travee van 
de middelste op de begane grond inrijpoort. De buitenste traveeën bezitten op de 
verdieping een halfronde erker met balkon erop en eronder toegang met aan 
weerszijden venster. Uiterst links op begane grond toegang tot overbouwde steeg.” 

   

 Bevindingen 
15-02-2021 

Architect-lid van de ARK, Anouk Vermeulen, heeft de vergadering verlaten 
vanwege betrokkenheid bij het plan.  
 
De architect en de aanvrager zijn aanwezig om een aangepast plan met 
alternatieven toe te lichten.  
De dakopbouw over het totaalvolume is verlaagd, de totale hoogte is nu 
14m (max. goothoogte is 11m en de dakopbouw is  3m.), de dakopbouw is 
voorzien van een alzijdige dakhelling, (met uitzondering van de geveldelen 
in de oksel) en de uitwerking van de balkons is veranderd. Tevens wordt de 
dakopbouw voorzien van twee hoekopbouwen, in het voorgeveldakvlak 
worden vier dakkapellen geplaatst en in het achterdakvlak komen twee 
loggia’s.  
Hiervoor worden twee alternatieven voorgelegd: 



Alternatief 1  voorgeveldakvlak: de buitenste dakkapellen liggen in het 
midden van het hoekaccent en worden uitgelijnd aan de onderliggende 
gevelopeningen.  
Alternatief 2 voorgeveldakvlak: de hoekaccenten zijn verkleind en de 
buitenste dakkapellen liggen in het midden van de onderliggende 
gevelopeningen.   
Voor wat betreft de openingen in het achterdakvlak wordt voor de loggia’s 
het alternatief van twee velux dakramen voorgesteld.  
Ook is er een alternatief voor de twee zogenaamde tafelbalkons op de 
tweede verdieping (ieder balkon voorzien van ‘poten’), namelijk het 
verplaatsen van de balkons naar de zijkant, in de oksel, ter plaatse van 
trappenhuis.    
 
De commissie reageert positief op het verlagen van de dakopbouw, dit is 
meer passend in het stadsbeeld. Ook heeft zij geen bezwaar tegen 
hoekaccenten. Zij spreekt echter haar voorkeur uit voor het bredere 
hoekaccent met uitgelijnde en verder van de hoekkepers afgelegen 
dakkapellen. Hierdoor ontstaat een meer evenwichtig beeld. De commissie 
heeft daarmee geen bezwaar tegen het ontwerp van de voorgevel.  
 
De commissie maakt bezwaar tegen de loggia’s aan de achterzijde, deze 
tasten het dakvlak ernstig  aan en worden als een ongewenst precedent 
gezien in het omliggende daklandschap. De voorgestelde velux dakramen 
voegen zich beter in het dakvlak en worden meer passend gevonden bij de 
verticale geleding van het totaalbeeld van de achtergevel. 
De commissie maakt, gezien de helderheid van het gebouw bezwaar tegen 
het plaatsen van balkons in de oksel. In verband met de zichtbaarheid 
adviseert de commissie de aanhechting en/of hoogte van de twee balkons 
op de tweede verdieping iets te verlagen, uit te voeren zonder pootjes en het 
hekwerk zo neutraal en transparant mogelijk.  
 
In verband met het toepassen van isolatie aan de buitenzijde van de 
achtergevel wordt de gehele gevel voorzien van stucwerk in een witte kleur. 
De commissie ziet graag een onderzoek tegemoet naar een kleurstelling die 
aansluit bij de omgeving, waarbij ook het perspectief vanuit het hofje wordt 
meegenomen. De kap wordt uitgevoerd in gepatineerd zink, kleur oker 
bruin.    
 
In verband met de uitwerking en de locatie van de balkons, en de juiste kleur 
van het stucwerk wordt de aanvraag aangehouden. 
De definitieve tekeningen kunnen aan de gemandateerd architect van de 
commissie worden voorgelegd.  

 Advies commissie Aanhouden 
 

2 Aanvraag Omgevingsvergunning   Aantal voorgaande behandelingen: 1 
 Bouwadres Pijlslaan 5 
 Soort bouwwerk Woningbouw  
 Omschrijving Nieuwbouw 8 appartementen met parkeerkelder 
 Aanvrager  
 Architect  
 Welstandsnota Eerste uitbreidingen buiten de vestinggracht (1870-1920) 
 Code gemeente 2020-09747 
 Bestemmingsplan Voldoet niet/bereidheid mee te werken aan binnenplanse afwijking 
 Bevindingen 

18-01-2021 

De architect is aanwezig om het plan toe te lichten. Het betreft een nieuwbouwproject 
dat gelegen is aan een pleintje, vlakbij de kruising met de Leidsevaart. De bestaande 
eenlaagse bebouwing is gesloopt. 
Het ontwerp bestaat uit één volume met twee façades dat aansluit bij het ritme van de 
gevels in de straat. Het totaal volume bestaat uit drie bouwlagen met kap en een 
kelderverdieping, en is bestemd voor acht appartementen. De tweedeling wordt ook 
benadrukt doordat ze iets van elkaar verspringen, in de kapvorm, de uitwerking van de 
gevels en de materiaalkeuze.   
 
Het linker deel van het volume wordt voorzien van een hardstenen plint en een afgeknot 
schilddak. In de voorgevel verspringen de terugliggende gevelopeningen. In de kap 
komen dakkapellen. De gevels worden uitgevoerd in metselwerk (lichte steen). 



Het rechterdeel, met topgevel heeft ook een hardstenen plint, waarin de toegang tot de 
parkeerlift. De gevel, uitgevoerd in een donkere metselwerk steen heeft per verdieping 
vier gevelopeningen. In het rechter dakvlak komen dakkapellen.  
Deze twee facades worden verbonden door een terugliggend, semi-transparant 
tussenlid met het trappenhuis.  
De drie bouwlagen zijn bestemd voor twee appartementen per verdieping, een op de 
begane grond verdieping en één appartement in de kap met een alzijdige oriëntatie en 
een dakterras.  
De achtergevel heeft geen tweedeling en is symmetrisch van opzet. De appartementen 
zijn aan de achterzijde voorzien van een uitstekend balkon. In het souterrain is ruimte 
voor acht parkeerplaatsen. 
 
De commissie constateert een evidente schaalsprong. Deze wordt ten dele verkleind 
door de opsplitsing in twee fronten. Zij merkt echter op dat de naastgelegen panden zijn 
uitgevoerd met volledig metselwerkgevels waardoor de voorgestelde massa met een 
betonnen plint prominent opvalt. Ook de massa van de kap (de aanzet van de twee 
kappen en het tussenlid) doet de verfijning teniet. Zij stelt daarom voor om de 
tweedeling ook door te voeren in de plint en bijvoorbeeld het metselwerk van één façade 
naar beneden door te voeren tot op maaiveldniveau.  
 
De commissie is van mening dat de dakopbouw aan de voorkant te groot oogt. Dit 
wordt nog eens verstrekt doordat deze doorlopend is tot de dakrand. Ook is ze bezorgd 
over de zichtbaarheid van het tussenlid en dan met name de verbinding tussen de kap 
vanaf de straat. Daardoor worden de inspanningen beneden teniet gedaan en lijkt het 
nog steeds één geheel. Zij verzoekt de architect het tussenlid zo ver mogelijk naar achter 
te plaatsen maar begrijpt dat volledig onzichtbaar niet mogelijk is.  
 
De commissie waardeert de heldere presentatie en heeft over het geheel  een positieve 
grondhouding. Naar aanleiding van de opmerkingen vraagt zij de schaalsprong te 
verzachten. Ook de uitwerking van de kap met de beoogde dakopbouw verdient 
aandacht, ze vraagt deze aan te sluiten bij de hiërarchie van de gevel. Zij ziet een 
verdere uitwerking van het plan tegemoet. Ook ziet zij graag een impressie van de 
zichtlijnen vanuit de Schouwtjeslaan/overkant Leidsevaart.  
 
Als overweging ten overvloede vraagt zij nog aandacht voor de woonkwaliteit van de 
slaapkamers op souterrain niveau aan de achterzijde.  
De aanvraag wordt vooralsnog aangehouden.  

 Advies commissie Aanhouden 

 Bevindingen 
15-02-2021 

De architect is aanwezig om het aangepaste plan toe te lichten. Ten 
opzichte van de vorige presentatie is de kleurstelling van het metselwerk 
aangepast conform de eerder getoonde referentiebeelden. Tevens zijn de 
volgende punten aangepast in het ontwerp: 

- de betonnen plint in het rechter deel is verlaagd door het bestaande 
metselwerk te laten zakken; 

- de verticale lamellen-gevelbekleding van het tussenlid is vervangen 
door geperforeerde staalplaten. Daardoor wordt de hoogte minder 
benadrukt en een rustig beeld gecreëerd, aldus de architect;  

- de gevelopbouw  aan de voorgevel wordt iets verlaagd en voorzien 
van zinken zijwangen met een gemetseld kader. Daardoor oogt de 
dakkapel minder massief en prominent.  

 
Op verzoek van de commissie wordt een aantal impressies getoond vanaf de 
Schouwtjesplein, de Leidsevaart en de Prinsessekade. Daarop is te zien hoe 
de verscheidenheid in de kapvorm van het plan zich voegt in de rest van het 
daklandschap.  
 

De commissie complimenteert de architect met het aangepaste ontwerp dat 
recht doet aan het eerder uitgebrachte advies. De getoonde zichtlijnen laten 
zien dat de kapvorm zich voegt in het omringende daklandschap. 
Zij spreekt haar waardering uit voor het naar beneden trekken van het 
metselwerk in de rechtergevel waardoor de verspringing ten opzichte van de 
linkergevel aanzienlijk is verbeterd. Een dergelijke donkere gevel mag een 
‘zwaardere’ basis hebben en daarom wordt voorgesteld om de plint een 
donkere kleur te geven en het spijlenhek voor de garage uit de eerdere 
presentatie terug te brengen, zodat deze meer onderdeel gaat uitmaken van 
de gevel . Wellicht is het mogelijk om deze plint in een ander materiaal uit te 
voeren, bijvoorbeeld hardsteen. 



De commissie heeft geen bezwaar tegen de aangepaste uitwerking van de 
dakkapel aan de voorzijde van het linker pand.  

 

Aandachtspunten zijn de uitwerking van de ‘lage’ plint, de uitwerking van de 
garagedeur, geadviseerd wordt deze een andere materialisatie te geven dan 
het verbindingsstuk en deze daarmee onderdeel te maken van het bouwblok 
(bv zoals in het vorig plan) en de definitieve details. 
In afwachting van het bovenstaande wordt de aanvraag aangehouden. De 
definitieve uitwerking kan aan de gemandateerd architect worden 
voorgelegd. 

 welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria  

 Advies commissie Aanhouden 
 

3 Aanvraag Omgevingsvergunning   Aantal voorgaande behandelingen:  
 Bouwadres 

Soort bouwwerk 
Omschrijving 

Spaarne 106 
Rijksmonument 
Restauratie/verbouw tot appartementen 

 Aanvrager   
 Architect  
 Welstandsnota 

Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Gebiedsdeel Binnenstad, onderdeel erfgoed 
2019-06416 
Onderdeel past in het bestemmingsplan 

 Bevindingen 
15-02-2021 

Het betreft een voormalig Patriciërshuis uit de 1ste helft van de 18de eeuw, 
aangewezen als rijksmonument.  
Aan de achterzijde van het bouwvolume, tussen twee dakkappen in, is een 
dakopbouw ten behoeve van de toegang tot het dakterras gerealiseerd. Het 
dakterras zelf is voorzien van een houten balustrade.  
 
De commissie constateert dat de dakopbouw qua locatie, omvang en 
uitwerking afwijkt van een eerder verleende vergunning en maakt bezwaar.  
Zij kan zich een dakterras voorstellen maar maakt bezwaar tegen de 
uitwerking van de opbouw (dakopbouw) en de balustrade. Door dit toe te 
staan op dit rijksmonument wordt een precedent geschapen  dat 
verrommeling van het daklandschap teweeg brengt en bovendien zichtbaar 
is vanuit de openbare ruimte.  
De commissie adviseert daarom niet akkoord te gaan met de aanvraag.  
Zij geeft als overweging mee een elektrisch te openen luik toe te passen met 
een sobere en slank vormgegeven balustrade die conform de Nota 
Ruimtelijke Kwaliteit niet zichtbaar is vanuit openbaar gebied.   

 Advies commissie Niet akkoord, nader overleg 
 

4 Vooroverleg   Aantal voorgaande behandelingen: 0 
 Bouwadres Schalkwijkerbrug 
 Soort bouwwerk Brugdek  
 Omschrijving Vervangen betonnen brugdek wegens slechte staat van onderhoud 
 Aanvrager 

Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Gemeente Haarlem 
Gebiedsdeel Binnenstad, onderdeel bruggen/viaducten/voorzieningen 
 
Past in het bestemmingsplan 

 Bevindingen 
15-02-2021 
 

De projectleider van de opdrachtgever, de adviseur contracten van 
opdrachtgever en de procesmanager van de gemeente zijn aanwezig bij de 
planbehandeling.  
 
Het plan betreft het vervangen van het betonnen brugdek van de 
Schalkwijkerbrug. De brug maakt onderdeel uit van een belangrijke 
doorgaande route en is gesitueerd op een T-splitsing tussen de Lange 
Heerenvest, Schalkwijkerstraat en Antoniestraat. Vanwege de slechte staat 
van het beton moet de brug worden vervangen. De naastgelegen fietsbrug 
blijft gehandhaafd. Onderdeel van het bouwwerk zijn metselwerk 
kademuren, natuurstenen ornamenten en een gebogen leuning van ijzer.  
In 2000 is een betonnen ronding met vleugelwand van metselwerk 
toegevoegd aan het brugdek om voetgangers meer de ruimte geven.  
 



Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar de staat van de houten 
funderingen. Onder voorbehoud van de uitkomst worden er vier varianten 
voorgelegd. Bij varianten 1 en 2 blijft de uitstraling van de brug ongewijzigd. 
Bij varianten 3 en 4 verandert het uiterlijk. 
 

1. Brugdek van de verkeersbrug verwijderen en op de huidige 
landhoofden en het tussensteunpunt een nieuw brugdek 
aanbrengen.  

2. Palen boren door landhoofden en tussensteunpunt en een nieuw 
brugdek. 

3. Palen boren door landhoofden en tussensteunpunt verwijderen met 
één overspanning en een nieuw brugdek. 

4. Nieuwe landhoofden realiseren voor de huidige landhoofden met 
een nieuw brugdek 

 
De commissie merkt op dat de brug op de grens van het beschermd 
stadsgezicht valt en pleit er voor om de bovendekse sfeer op straatniveau 
zoveel mogelijk te behouden. De constructie is een optelsom van 
functionele ingrepen en daarom van ondergeschikt belang. Daarnaast biedt 
het plan een kans om de beleefbaarheid van het water te verbeteren. Op dit 
moment is nauwelijks te merken dat men een brug over gaat. De 
gemetselde ‘wangen’, die in de jaren 1970-1979 op de kade zijn aangebracht 
als valbeveiliging, ontnemen het zicht op het water.  
 

De commissie ziet het plan graag terug zodra er meer bekend is over de 
fundering. In het geval van een enkele ingreep in het wegdek kan het plan 
worden voorgelegd aan de gemandateerd architect.  
Een nieuwe brug vergt echter ontwerpkwaliteit. Daarvoor verwijst de 
commissie naar de afdeling stedenbouw van de gemeente en de 
aanknopingspunten uit de Nota Ruimtelijke Kwaliteit.   

 welstandscriteria  

 Advies commissie Collegiaal overleg 

5 Vooroverleg   Aantal voorgaande behandelingen: 4 
 Bouwadres Spaarndamseweg 13 
 Soort bouwwerk 

Omschrijving 
Woningbouw/horeca 
Stedenbouwkundig plan 

 

 Aanvrager  

 Welstandsnota 
Code gemeente 

Nvt, toetsingskader is SpvE 
2020-09105 

 Bestemmingsplan Voldoet niet, gemeente werkt mee aan buitenplanse vrijstelling 
 Bevindingen 

04-01-2021 
 

Naast de stedenbouwkundigen van de gemeente zijn de stedenbouwkundige van het 
bouwplan, de architect en de opdrachtgever aanwezig. 
Aan de hand van het ontwerpproces zijn de stedenbouwkundige modellen onderzocht 
en worden nu toegelicht.  
Ook de aanpassingen worden toegelicht. De overkapping (pergola) wordt niet 
doorgetrokken naar de kopgevel, de overkapping ‘stopt’ bij de kleine brug. De ruimte 
vóór de kopgevel wordt ingevuld met bomen en struweel. De huidige ‘grote’ boom wordt 
mogelijk verplaatst. Het hek dat de verkeersbrug begeleidt wordt wel doorgezet. 
Hierdoor komt het gebouw aan de kop meet ‘op de grond te staan’.  
Tevens wordt aangegeven dat het binnengebied met name bedoeld is voor ventilatie en 
lucht. Ter hoogte van de 1ste verdieping komt een daktuin.  
De daglicht toetreding komt van de buitenkant dus de woningen zijn eenzijdig 
georiënteerd.   
 
Commissie merkt op dat de uitkomst van de zoektocht geen oplossing heeft geboden in 
stedenbouwkundig opzicht. Zij blijft van mening dat het een autonoom gebouw betreft 
dat meer ruimte op de plek nodig heeft. Het beoogde programma is moeilijk te 
combineren met het streven naar een goede kwaliteit van de openbare ruimte. Dit komt 
tot uiting bij de ‘ruimte’ tussen de brug en de ronde kop.  
 
Daarbij is de kwaliteit van  de ruimte op maaiveldniveau tussen de brug en het gebouw 
van belang. Het wordt ingesloten door de blinde gevel van de parkeergarage en de plint 
van de brug. Dit levert een anonieme ruimte op die door de commissie als sociaal 
onveilig wordt gezien, zelfs al wordt die door een hek afgesloten. Ze doet de suggestie 
om te kijken of er in de parkeergarage bij deze wand toch functies opgenomen kunnen 
worden waardoor er meer ogen op de ruimte zijn. Verder vindt de commissie dat de 



pergola nog altijd niet bijdraagt aan de inpassing van het gebouw op de locatie maar 
dat het er afbreuk aan doet door het gebouw aan de brug 'vast te koeken'.  
 
Concluderend constateert de commissie dat er onvoldoende aan haar bezwaar 
tegemoet gekomen is en gaat niet akkoord met de aanvraag. Het volume is massief in 
z’n vorm en ligt daardoor te krap op de kavel. 

 Bevindingen 
15-02-2021 

Naast de stedenbouwkundige en procesmanager van de gemeente zijn de 
stedenbouwkundige van het bouwplan, de architect en de opdrachtgever 
aanwezig. 
 
De architect licht de aanpassingen toe. Het volume is meer sculpturaal 
vormgegeven. De zone tussen het gebouw en de brug wordt nu ingevuld en 
maakt daardoor integraal onderdeel uit van het bouwvolume en van het 
architectonische concept. Deze nieuwe plint wordt architectonisch 
uitgewerkt, krijgt een eigen identiteit maar gaat qua uitwerking deel uit 
maken van het volume. De plint wordt uitgevoerd in metselwerk en wordt 
aan de noordzijde en tussen de brug voorzien van een soort plat dak, 
bestaande uit geperforeerde metaalplaten waardoor licht en lucht en 
groenvoorziening ruimte krijgt. Het gebouw sluit hierdoor aan op de brug 
maar zit niet ‘vast’ aan de brug. Het bruggetje tussen volume en brugdek 
blijft behouden. 
Ook de ritmiek in de gevelgeleding is aangepast en voorzien van verticale 
gevelopeningen.    
De gevels aan de zijde van het binnenhof krijgen een houten gevelbekleding 
om een ‘zachte’ uitstraling te creëren en geperforeerd metaalplaten ten 
behoeve van  begroeiing.    
Voor het dak en de platte dakdelen bij de inspringende delen van het volume  
wordt een groen dak voorgesteld.  
 
De commissie is onder de indruk over de manier waarop doorgestudeerd is 
op het ontwerp. Zij is positief en ziet het totaalvolume nu als een echt 
autonoom object dat in positieve zin bezit neemt van de plek. Tevens heeft 
zij op basis van de huidige presentatie vertrouwen in een goede uitwerking 
van de gevels 
 
De commissie heeft geen bezwaar tegen het stedenbouwkundig plan en kan 
op hoofdlijnen akkoord gaan met het voorliggende plan. Zij ziet de 
uitwerking en de verfijning graag tegemoet, waarbij zij expliciet vraagt om  
aandacht voor de uitwerking van de plint en het binnenterrein.   

 welstandscriteria  

 Advies commissie Akkoord op hoofdlijnen 
 

6 Vooroverleg   Aantal voorgaande behandelingen: 3 
 Bouwadres Schipholweg/Europaweg. Knooppunt Haarlem Nieuw Zuid 
 Soort bouwwerk Sloop/nieuwbouw  
 Omschrijving Stedenbouwkundigplan en VO`s 
 Aanvragers Gemeente Haarlem 
 Welstandsnota Gebiedsdelen Stadsuitbreidingen 1920-1960 en Strokenbouw 
 Code gemeente 2020-09467 
 Bestemmingsplan Concept PvE 
 Bevindingen 

15-02-2021 
Aanwezig zijn de stadsarchitect, stedenbouwkundige en procesmanagers 
van de gemeente, de projectontwikkelaars van de drie projecten en hun 
architecten.  
 
De stadsarchitect laat weten als supervisor te worden aangesteld voor het 
plangebied en streeft er naar om regelmatig bij de ARK langs te komen voor 
het kwaliteitstoezicht. Binnenkort zal hij een presentatie geven aan de hand 
van een maquette, inclusief Spaarne sportgebied en het Gasthuisterrein. 
 
De drie plannen worden in dezelfde vergadering gepresenteerd om de 
samenhang in het gebied toe te lichten.  
 
Enkele algemene punten van de commissie: 



- de commissie benadrukt dat er gevraagd wordt om een iconische 
ontwikkeling waarbij de kwaliteitslat niet hoog genoeg kan liggen; 

- de architectuur dient de stedelijke kwaliteit van de plek positief te 
beïnvloeden; 

- de commissie mist vooralsnog inzicht in de openbare ruimte en 
routing, en vraagt om afstemming van de groene footprint rond de 
drie gebouwen; 

- de drie ontwikkelingen moeten op zichzelf kunnen staan (los van de 
eventuele komst van een HOV); 

- technische installaties mogen niet ten koste gaan van de 
groenvoorzieningen; 

- de commissie krijgt graag meer inzicht in de sociale veiligheid, 
bezonning en invloed van de wind. 
 

Het Beeldkwaliteitsplan ligt ook voor. De commissie zal deze de volgende 
keer inhoudelijk bespreken. 

 welstandscriteria - 

 Advies commissie Collegiaal overleg 
 

6a Vooroverleg   Aantal voorgaande behandelingen:  
 Bouwadres Schipholweg/Europaweg. Knooppunt Haarlem Nieuw Zuid 
  

Soort bouwwerk 
Schipholweg 1.Hamelinkstraat 17-45 
Sloop/nieuwbouw 

 

 Omschrijving Stedenbouwkundigplan en VO`s 
 Aanvragers  
 Welstandsnota Gebiedsdelen Stadsuitbreidingen 1920-1960 en Strokenbouw 
 Code gemeente 2021-01164 
 Bestemmingsplan Concept PvE 
 Bevindingen 

15-02-2021 
De architect geeft een introductie op het plan: Entree Schipholweg / 
Hamelinkstraat. De plangeschiedenis gaat terug tot 2017. Ondertussen 
hebben er  in 2020 heeft een aantal stadstafels plaatsgevonden om te 
komen tot een SPvE. Dat heeft geleid tot een elftal speerpunten. Een drietal 
punten wordt nader toegelicht: 

- De plek/stedenbouwkundige inbedding: het plan betreft twee 
volumes op de hoek van de Schipholweg en de J.J. Hamelinkstraat 
grenzend aan het Spaarne, het sportpark aan de overzijde van de 
Schipholweg en die in hoogte getrapt overgaan naar de 
achterliggende, kleinschaliger  Slachthuisbuurt.  

- Volume en verschijning/stedelijke verkenning/ruimtelijke kwaliteit: 
het voorkeursmodel bestaat uit één hoog en twee middelhoge 
accenten op een negen meter hoge plint. Door middel van setbacks 
en ronde hoeken creëren de slanke hoogteaccenten een gunstig 
windklimaat. 

- Energie / klimaat/groenvoorzieningen: in het plan is veel ruimte 
voor groenvoorzieningen op de begane grond en de balkonranden. 
De doorzonwoningen aan de J.J. Hamelinkstraat krijgen een houten 
circulaire inpassing. 

 
Het totale programma is een mix van voorzieningen en 233 woningen. De 
meeste voorzieningen, zoals een buurtkamer, zijn gesitueerd op begane 
grond niveau. Op de zesde verdieping springt het gebouw terug en is 
rekening gehouden met een horecagelegenheid met uitzicht vanaf het 
terras op het Spaarne. Bij de hoogste toren worden de drie bovenste lagen 
samengevoegd. Hierdoor ontstaan dubbelhoge woonkamers met 
daarboven ruimte voor techniek zodat de technische installaties aan het oog 
worden onttrokken. De parkeermachine is volledig inpandig. Het 
kleurenpallet is rood/terracotta, in aansluiting op de historische binnenstad, 
en wordt naar boven toe lichter van kleur.  
 

De commissie is van mening dat het plan de potentie heeft van een iconisch 
ontwerp. Van belang is het schema van het aftrappen, het spelen met de 
hoogtes van de verdiepingen en de verschillende functies. Met name de 
hoge toren verdient een heldere en herkenbare beëindiging.  
 



In een volgende fase ziet de commissie graag een studie naar de bezonning 
en nadere uitwerking van de architectuur, waarbij de bekroning van de 
hoogteaccenten en de kleurstelling va het gebouw extra aandacht vraagt, 
evenals de flexibele indeling van de ruimte van het parkeren en de 
realiteitswaarde van de aan te brengen groenvoorziening.  
 

 welstandscriteria N.t.b. 

 Advies commissie Collegiaal overleg 
 

6b Vooroverleg   Aantal voorgaande behandelingen:  
 Bouwadres Schipholweg/Europaweg. Knooppunt Haarlem Nieuw Zuid 
  

Soort bouwwerk 
Schipholpoort 40-70 
Sloop/nieuwbouw 

 

 Omschrijving Stedenbouwkundigplan en VO`s 
 Aanvragers  
 Welstandsnota Gebiedsdelen Stadsuitbreidingen 1920-1960 en Strokenbouw 
 Code gemeente 2021-01166 
 Bestemmingsplan Concept PvE 
 Bevindingen 

15-02-2021 
De architect geeft een toelichting op het plan Spaarnepoort. Het plan is nog 
in de fase van schetsontwerp. De locatie ligt op de kruising van de 
Schipholweg met de Europalaan.  
Het ontwerp betreft twee alzijdig volumes met drie opgeknipte torens die de 
schaal verkleinen. Daardoor ontstaat er  een groot, bruikbaar dakoppervlak 
en een wisselwerking met het maaiveld. In totaal zijn er 600 woningen 
voorzien in het plan.  
 
Een groot deel van het kavel is onbebouwd om de zichtlijnen open te 
houden, “doorwaadbaarheid” te creëren en de verbinding te leggen met de 
andere projecten die in ontwikkeling zijn. De nieuwe openbare ruimtes zijn 
verblijfsplekken die zich kenmerken door verschillende type 
landschappelijke elementen: een stadsplein met eigen functies, een 
sportplein naast het sportpark, een groenplein langs de Europaweg en een 
rustplein op het zuiden met daaronder een fietsparkeervoorziening op 
maaiveldniveau. Voor auto’s is een ondergrondse parkeergarage voorzien. 
 
Over het geheel genomen vindt de commissie het een indrukwekkend en 
ambitieus ontwerp. Zij vraagt aandacht voor de installaties die op de daken 
nodig zullen zijn in relatie tot de ambities met betrekking tot groendaken.  
Zij kan nog moeilijk grip krijgen op de schaal van de openbare ruimte. De 
commissie adviseert om de publieke ruimte in de gebouwen op kaart te 
zetten, samen met de publieke/openbare ruimte er om heen. Dat geeft een 
beter begrip van de effectiviteit van de routing en van de inrichting en 
gebruik van de publieke/openbare ruimte. Ze verwijst daarbij naar de kaart 
van Rome van de hand van Nolli (1748) waar dat ook is toegepast. 
 

 welstandscriteria N.t.b.  

 Advies commissie Collegiaal overleg 
 

6c Vooroverleg   Aantal voorgaande behandelingen:  
 Bouwadres Schipholweg/Europaweg. Knooppunt Haarlem Nieuw Zuid 
  

Soort bouwwerk 
Toekanweg 7 
Sloop/nieuwbouw 

 

 Omschrijving Stedenbouwkundigplan en VO`s 
 Aanvragers  
 Welstandsnota Gebiedsdelen Stadsuitbreidingen 1920-1960 en Strokenbouw 
 Code gemeente 2021-01167 
 Bestemmingsplan Concept PvE 
 Bevindingen 

15-02-2021 
De architect geeft een presentatie van het schetsontwerp voor het plan 
Schonenvaert. De locatie ligt in de oksel van de Europaweg en Schipholweg.  
 
Samen met het project Spaarnepoort vormt het plan een poort tussen 
Schalkwijk en de Slachthuisbuurt. Tevens neemt het ontwerp door zijn 
schuine vorm een aanloop naar de andere twee projecten. Er worden 
verschillende studies getoond waaruit blijkt dat er gezocht is naar de ideale 



omstandigheden ten aanzien van een prettig woonklimaat en 
klimaatadaptatie. 
 
Het sculpturale volume bestaat uit vier bouwdelen met een eigen entree en 
een eigen karakter, voorzien van een binnentuin met daaronder een 
tweedaagse parkeergarage. Op het schuine dakvlak is ruimte voor PV 
panelen, boombakken voor waterberging en vluchtroutes. De binnentuin 
wordt afgescheiden door een vijver.  
In de zuidelijke knik van het gebouw is een poort gemaakt. In de zeven 
meter hoge plint is ruimte gereserveerd voor (semi-)publieke functies. 
Bovenin de noordoostelijke punt komt een horecagelegenheid. Het geheel 
krijgt een lichte gevel van ‘gehangen’ bakstenen. In de uitwerking van de 
gevels wordt zogenaamde Haarlemse details meegenomen. 
 
De commissie constateert dat dit ontwerp zich sterk manifesteert en 
autonoom is door haar krachtige vorm en materiaalgebruik.   
De gebouwen kunnen echter nog wat plasticiteit gebruiken, zoals bij de 
noordwest gevel. Zij waarschuwt voor het gebruik van lichte bakstenen 
omdat vervuiling op de loer ligt, zeker bij een te zachte steensoort.  
Tevens merkt zij op dat het toepassen van balkons bepalend zal zijn voor de 
uitstraling van het gebouw, ook omdat er rekening dient gehouden te 
worden met de geluidsbelasting. Van belang is ook de transparantie van de 
plint.  
De commissie vraagt om de relatie met het Gasthuisterrein en 
ontwikkelingen rond de Europaweg inzichtelijk te maken. 

 welstandscriteria N.t.b.  

 Advies commissie Collegiaal overleg 
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1 Omgevingsvergunning  Aantal voorgaande behandelingen: 1 

 Bouwadres Botermarkt 28 in Haarlem 
 Soort bouwwerk Detailhandel, viskiosk  
 Omschrijving het vervangen van de bestaande viskiosk door nieuwbouw 
 Aanvrager  
 Bezoeker 

Welstandsnota 
 
De Beschermde stad 

 Code gemeente 2020-08005 
 Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

buitenplanse afwijking 

grote 
com. 

Bevindingen 
04-05-2020 

De aanvraag betreft de vervanging van een viskraam op de Botermarkt naar een semi- 
permanente viskiosk. Binnen de gemeente is men op zoek naar een ‘familie’ van kiosken 
voor het centrum van Haarlem. Het volume dient een positieve bijdrage te leveren aan 
het stedelijke interieur. 
Tevens dient het volume binnen 24 uur afbreekbaar (ambulant) te zijn, oftewel op een 
simpele manier te verwijderen met een toch wel permanente (niet ambulante) 
uitstraling.  
 
Het nieuwe volume krijgt ‘twee gezichten’: overdag tijdens de verkoop en ’s avonds als 
de kiosk gesloten is. Het volume kan overdag naar voren opengeschoven worden en bij 
het sluiten wordt de kiosk (elektrisch) dichtgeschoven. Aan de voorzijde wordt een 
doorzichtig rolluik geplaatst waardoor in gesloten toestand de inrichting zichtbaar kan 
zijn. 
Het volume zelf is alzijdig, uitgevoerd in hout in een lattenstructuur en voorzien van 
afgeronde hoeken met in de zijgevels ronde ramen.  
 
Reactie commissie  
De commissie is overwegend positief, de ronde vormen komen sterk over en geven de 
kiosk een specifieke, verzorgde uitstraling. Ze is echter van mening dat het tijdelijke 
karakter (straatmeubilair-karakter) van de kiosk nog sterker kan worden benadrukt in 
de vorm.  
Zij vraagt tevens aandacht voor de kwetsbaarheid mede door de toepassing van hout 
(onderhoudsgevoelig) en voor de uitstraling van het rolluik in de gesloten toestand. Ook 
wordt de vraag gesteld waarom de kiosk plat wordt afgedekt. De veelheid van 
elementen geeft nog een onrustig beeld.    
 
Naar aanleiding van deze aanvraag doet de commissie een oproep aan de gemeente om 
hier beleid voor op te stellen met de gewenste uitgangspunten. Geadviseerd wordt 
hierin op te nemen: 

- duidelijk tijdelijk karakter; 
- heldere vormentaal; 
- onderlinge relatie tussen de kiosken; 
- eenduidige materiaal kaart.   

 Advies Collegiaal overleg 

 Bevindingen  
01-02-2021 

De architect is aanwezig om het aangepaste plan toe te lichten. Naar 
aanleiding van de opmerkingen van de commissie is er een lessenaarsdak 
geïntroduceerd. Hierbij kan de afvoerpijp in de gesloten toestand naar 
binnen worden geklapt. De ‘ronde’ vorm en het hydraulische systeem van 
de ‘twee gezichten’ is niet veranderd.  
Het dakvlak wordt uitgevoerd met geperforeerde lamellen en de 
gevelopeningen krijgen een steengrijs kader (zetwerk ). Ook de plint is 
steengrijs van kleur, materiaal is staalplaat. De gevels worden voorzien van 
een klik systeem waar de verticale, hardhouten latten blind in worden 
bevestigd, deze worden getint gebeitst zodat het hout niet zal vergrijzen.  
De zichtbare zijwand van de carrosserie is van aluminium metaalplaat, dun 
geribbeld in de kleur steengrijs. 
Het rolluik is transparant waardoor in de dichte situatie de verkoopvitrine 
met nachtverlichting enigszins zichtbaar is. Het rolluik wordt voorzien van 
een print van vissen. 
De reclame wordt in een later stadium aangevraagd. 
 
De commissie is positief, door de schuine lijn wordt de dynamiek versterkt. 
Er wordt gesproken over de materiaalkeuze van de plint en de toe te passen 
houtsoort voor de latten.  
Als overweging vraagt de commissie of het wellicht is om een 
duurzaamheidsslag te maken door voor een Europese houtsoort te kiezen. 



Ook geeft zij aan dat de uitwerking van de  beëindiging van de latten (het 
boven detail) van belang is voor de uitstraling.   
Concluderend adviseert de commissie akkoord te gaan met de aanvraag. 
 
De commissie doet nogmaals een oproep aan de gemeente (zie verslag 04-
05-2020) om beleid op te stellen voor de overige kiosken in de stad.   

 Advies Akkoord  

 

2 Omgevingsvergunning  Aantal voorgaande behandelingen: 2 

 Bouwadres Slot van Nieuwerkerkstraat 12 
 Soort bouwwerk Woningbouw  
 Omschrijving het bouwen van een particuliere ecologische biobased woning 
 Aanvrager  
 Architect 

Bezoekers 
Welstandsnota 

 
 
Gebiedsdeel Landschappelijk Groen 

 Code gemeente 2020-09738 
 Bestemmingsplan Voldoet niet/bereidheid mee te werken aan binnenplanse afwijking 

 Bevindingen 18-01-
2021 

De opdrachtgever, architect en stedenbouwkundige van de gemeente zijn bij de 
planbehandeling aanwezig. 
Ten opzichte van de eerdere planbehandeling wordt nu een nieuw voorstel voorgelegd 
wat eerder als alternatief schetsplan met de commissie is besproken. 
 
Het volume sluit nu qua massa en vorm aan op de naastgelegen fabriekshallen met 
kopgevel. Het volume wordt als één geheel uitgevoerd voorzien van een eigentijdse 
detaillering. De houten zijgevel loopt door over de kap en worden doorsneden door 
stalen puien die in de kap overlopen in zonnepanelen. De gevelopeningen op begane 
grond niveau worden voorzien van opklapbare lamellenluiken.  
Het voorste deel van het volume is aan de straatzijde open (soort overdekte carport). 
Terugliggend, dus achter de parkeerplekken ligt de voorgevel met twee entreedeuren. 
Ook de voorgevel (zijpenanten en topgevel) worden uitgevoerd in hout. 
Aan de zijgevel wordt dit voorste deel voorzien van een ‘open’ lamellen gevel.  
 
De commissie constateert een positieve ontwikkeling, de aangebrachte versobering 
komt het ontwerp ten goede. 
De entree aan de Slot van Nieuwerkerkstraat (tegenover de Vierpoldersstraat) is logisch 
maar wordt wel gezien als aandachtspunt. De beoogde overkapping verstopt de entree 
en deze gevel mist nog kwaliteit. Wellicht is het mogelijk de entree meer naar voren te 
verplaatsen (dit zou qua bestemmingsplan op problemen stuiten volgens de aanvrager)  
of als alternatief naar de zijgevel. 
Ook de voorgevel zelf verdient qua uitstraling nog meer aandacht. 
Tevens wordt er aandacht gevraagd voor de erfafscheiding. 
 
In afwachting van een aanpassing van de kopgevel met de entreepartij en de uitwerking 
van de erfafscheiding wordt de aanvraag aangehouden. 

 Advies Aanh0uden 
 

Aanh0uden 

grote 
com. 

Bevindingen 
01-02-2021 

De opdrachtgever, architect en stedenbouwkundige van de gemeente zijn 
bij de planbehandeling aanwezig. Er liggen twee aangepaste voorstellen 
met betrekking tot de entreepartij voor.  
 

In het eerste voorstel is de entree gesitueerd aan de Vierpoldersstraat. De 
hoofdentree ligt iets verdiept ten opzichte van de kopgevel. De inpandige 
overkapping , naast de hoofdentree biedt plaats voor één auto. De kopgevel 
wordt voorzien van horizontaal geplaatste, houten delen en wordt 
geaccentueerd met een houten lijst. Deze variant heeft de voorkeur bij de 
aanvrager. 
In het tweede voorstel bevindt de entree zich aan de zuidkant, aan de Slot 
van Nieuwkerkerstraat. De inpandige overkapping aan de voorgevel biedt 
ruimte voor twee auto’s.  
 
De commissie kan zich vinden in de voorkeursvariant, met de hoofdentree  
aan de Vierpoldersstraat. Daarmee krijgt het pand een duidelijke oriëntatie. 
Wat betreft de vormgeving van de kopgevel adviseert  zij  de houten lijst te 
laten vervallen. Dat geeft de kopgevel een meer robuust en krachtig 
karakter.  



Concluderend kan de commissie op hoofdlijnen akkoord gaan. De 
uitwerking van de kopgevel kan worden voorgelegd aan de gemandateerd 
architect.  

  Gebiedsgerichte criteria 

 Advies Akkoord op hoofdlijnen. 

 

3 Omgevingsvergunning  Aantal voorgaande behandelingen: 0 

 Bouwadres Izaäk Enschedeweg 12 
 Soort bouwwerk bedrijfsgebouw  
 Omschrijving nieuwbouw van 28 bedrijfsunits 
 Aanvrager  
 Architect 

Bezoekers 
Welstandsnota 

 
 
De stad in Transformatie 

 Code gemeente 2020-09588 
 Bestemmingsplan Bouw passend binnen BP, verkeer en parkeren negatief 

 Bevindingen 
01-02-2021 

De aanvrager en architect zijn aanwezig bij de planbehandeling.  
Het plan betreft een bedrijfsverzamelgebouw met 28 bedrijfsunits. Het 
voornemen is om het bestaande gebouw volledig te slopen.  
 
Het nieuwe plan bestaat uit twee rijen met bedrijfsunits tegenover elkaar, 
voorzien van een glazen pui. In het midden loopt een toegangsweg met 
links en rechts de parkeerplekken.  
Alle units zijn voorzien van één verdiepingsvloer.  
De zij- en voorgevel van de eerste twee units aan de kopgevels bestaan uit 
houten geveldelen. De achtergevels grenzen aan de belendende gebouwen. 
Het parkeren is ingericht op langsparkeren bij de kleine units (gebouw B) en 
haaks parkeren bij de grote units (gebouw A).   
 
De commissie vindt het een overzichtelijk plan en heeft op zich geen 
bezwaar tegen  het ontwerp van de gebouwen.  
Aandachtspunt is de situering en dan met name de parkeerdruk op het 
binnenterrein. Zo lijkt de draaicirkel van de deuren door de parkeerplaats 
heen te bewegen en is de weg zoals blijkt uit de situatietekening veel 
smaller dan in de getoonde 3D-impressies. Dit zal het in- en uitparkeren in 
de praktijk zeer lastig maken.  
Graag ziet zij dit nader onderzocht en realistisch in beeld gebracht hoe dit 
opgelost wordt. Ook ziet  de commissie graag een ontwerp van een poort of 
hek als afscheiding van de openbare weg tegemoet, indien deze wordt 
aangebracht. 
In afwachting van een correcte tekening, waarin ook opgenomen de 
erfafscheiding naar de openbare weg, wordt de aanvraag aangehouden.  

 Advies Aanhouden 

 

4 Omgevingsvergunning  Aantal voorgaande behandelingen: 3 

 Bouwadres Schalkwijkerstraat 153 
 Soort bouwwerk woningbouw  
 Omschrijving Nieuwbouw 22 appartementen 
 Aanvrager  
 Architect 

Bezoekers 
Welstandsnota 

 

 Code gemeente 2020-02872 
 Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, er is een projectbesluit of partiële 

herzien van het bestemmingsplan nodig. 

 Bevindingen  
03-12-2019 
19-10-2020 
02-11-2020 

Advies 3 december 2019 
De annotatie van stedenbouw geeft aan dat vanuit stedenbouwkundig opzicht vooral 
de hogere bouwhoogte en daarbij de hogere plint relevant zijn.  
De architect is aanwezig en licht de wijzigingen toe: 
-het voorheen terugspringende deel aan de voorgevel langs de Schalkwijkerstraat is uit 
het ontwerp gehaald waardoor de gevel  geen dieptesprongen meer heeft;  



-kozijnen in de rechter zijgevel zijn voorzien van een borstwering zodat er meer 
hiërarchie is gekomen tussen voor- en zijgevel; 
-voorgevelkozijnen in de plint zijn ingekort waarbij de metselwerkband ter hoogte van 
de scheidingsvloer is verbreed; 
-kleur terugliggende kozijnen en balkons nu wit en zwart in plaats van grijs; 
-gevelindeling aan de Hamelinkstraat is gewijzigd, waarbij de loggia’s boven elkaar 
liggen en een penthouse op de vierde verdieping terugligt van de gevel; 
-loggia’s gelijk om de hoek aan de Hamelinkstraat zijn komen te vervallen. De kozijnen 
liggen nu in de gevel. De nestkastjes in dit geveldeel zijn verwijderd; 
-de drie woningen op begane grondniveau aan de voorzijde zijn voorzien van een 
splitlevel en grenzen aan de achterzijde aan bergingen die bereikbaar zijn vanaf het 
parkeerdek.  
-het parkeerdek wordt ingericht als een gemeenschappelijke tuin. De galerijen liggen 
aan deze  binnenruimte. 
 
Materiaaltoepassing: bakstenen gevels waarbij de schachten van de trappenhuizen 
voorzien worden van een lichtere kleur metselwerk en op de galerijen wordt staand 
houtwerk toegepast.   
De linker zijgevel en de rechter zijgevel aan de Hamelinkstraat zijn uitgewerkt als 
wachtgevel.   
 
De commissie constateert dat het gebouw nog steeds haaks op de hoek van de 
Hamelinkstraat ligt.      
De dikte van het dakpakket van het parkeerdek is nog niet uitgerekend. De commissie 
vraagt rekening te houden met het niveau van de aangrenzende woningen.  
De loggia bij de woning op begane grondniveau aan de Hamelinkstraat is een 
aandachtspunt maar wel voorstelbaar. 
Aandachtspunt is het hekje bij de vluchtdeur aan de achtergevel. Het hekje wordt 
gezien als een vreemd element. De commissie adviseert de vluchtdeur in de zijgevel te 
plaatsen en het hekje te laten vervallen.  
Een aandachtspunt is voorts het luchtbehandelingssysteem voor de parkeergarage. In 
de plannen is de aanvoer nu gedacht via roosters in de zijgevel van de steeg. De 
afzuiging vindt plaats via de inrit van de parkeergarage. De inrit van de parkeergarage 
is nu voorzien van een hek. De commissie vraag te zoeken naar een andere oplossing 
voor de ventilatie, waardoor er mogelijkheden ontstaan om het hek in de inrit van de 
parkeergarage te vervangen door een dichte deur.  
 
Zoals aangegeven in het verslag van 21 mei 2019 stelt de commissie hoge eisen aan de 
detailuitwerking. Er worden nu standaarddetails gebruikt maar op een aantal punten 
mag de geveluitwerking meer aandacht krijgen, met name in de voorgevel en op begane 
grondniveau. Als voorbeeld geeft de commissie het doorzetten van het metselwerk op 
de hoek bij de inrit van de garage en de gesloten geveldelen in de loggia’s. De inrit van 
de garage met rolluik sowieso mee-ontwerpen. De getoonde gevels van 21 mei 2019 
geven een stoerder beeld.  
Ook is nog niet duidelijk hoe de hekwerken in- of aan de gevel bevestigd zijn. En hoe 
wordt het ventilatiesysteem zichtbaar, graag aangeven op tekening. 
De commissie merkt nog op dat de hoogte van de begane grondverdieping zich meer 
mag tonen in de gevel, dus dat de metselwerkband tussen begane grond en eerste 
verdieping smaller kan en de puien hoger.  
Ook adviseert de commissie een beplantingsdeskundige voor het binnenterrein, zodat 
een deskundig ontworpen groenplan deel uit gaat maken van het totaalontwerp.    
 
Advies 19 okt. 2020 
De architect, de opdrachtgever en de stedenbouwkundige van de gemeente zijn 
aanwezig om de aanpassingen toe te lichten. 
Echter, wegens omstandigheden kan de presentatie niet getoond en aldus besproken 
worden met de architect. 
Onderstaand de aandachtspunten van de commissie die over twee weken met de 
architect kunnen worden besproken:   
-een inhoudelijke reactie op de punten die in het laatste overleg met de vorige ARK (dd. 
3-12-2019) zijn genoemd middels een duidelijke tekening / visualisatie; 
-het ontwerp en de detaillering dient met name op begane grond niveau meer 
uitgewerkt te worden;  
-de dikte van het dakpakket dient een realistische basis te vormen voor het 
voorgestelde groenplan; 
-toelichting deskundig groenplan;  
-meer informatie over de vormgeving (detaillering) van de inrit van de garage; 
-toelichting kleur en materialen / bemonstering. 
De aanvraag wordt vooralsnog aangehouden. 
 
Advies 02-11-2020 



De opdrachtgever en de architect zijn bij de planbehandeling aanwezig om aan de hand 
van een nieuwe presentatie de aandachtspunten toe te lichten: 
- de details van het groendak (dakpakket) op de parkeergarage: wordt besproken en 

de commissie heeft geen bezwaar tegen het voorliggende voorstel;  
- in de voor- en zijgevel zijn op begane grond niveau de speklagen uit het metselwerk 

gehaald; 
- in de voor- en zijgevel zijn de gevelopeningen verhoogd waardoor ook de 

metselwerk strook boven de gevelopeningen is versmald;  
- op de hoek bij de inrit van de garage en de gesloten delen is het metselwerk 

doorgezet;  
- het hekje bij de vluchtdeur in de steeg is komen te vervallen; 
- er komt een dichte sectionaaldeur voor de parkeergarage; 
- de afzuiging van de parkeergarage vindt plaats door middel van een mechanische 

ventilatie die door middel van pijpen binnendoor naar het dak worden geleid en 
binnen de bestaande opbouw worden opgelost; 

- op het lage dak worden vooralsnog geen installaties voorgesteld; 
- aandachtspunt is de linker muurdam bij de hoofdentree. Deze is smaller dan de 

bovenliggende muurdam. De architect geeft aan deze aan te passen;    
- in de loggia’s wordt hout voorgesteld, uitgewerkt in transparant, staande delen;  
- wellicht is het toepassen van een sedum dak op het lage dakvlak nog een 

mogelijkheid; 
- laatste aandachtspunt is de bemonstering van de baksteen en een materiaalstaat. 

De commissie vraagt om een merk en type baksteen.  
 
Concluderend constateert de commissie dat het een helder en goed uitgewerkt blok 
betreft.  
Zij gaat vooralsnog niet akkoord met de aanvraag tenzij de uitwerking van de muurdam 
bij de hoofdentree, de bemonstering en een materiaalstaat ter goedkeuring aan de 
gemandateerd architect van de commissie worden voorgelegd.   

 Advies Aanhouden 

grote 
com. 

Bevindingen 
01-02-2021 

De aangepaste tekeningen en de materialenstaat zijn aanwezig.  
De commissie constateert dat de penanten gelijk getrokken zijn met de 
gevel en dat in de loggia’s hout wordt toegepast.  
 
De commissie heeft geen bezwaar en adviseert akkoord te gaan met de 
aanvraag. 
Als aandachtspunt en overweging ten overvloede geeft de commissie mee 
dat de toe te passen lichte steen (onder andere bij de liftschacht) een 
bepaalde hardheid dient te hebben in verband met de te verwachten 
vervuiling.   

 Advies Akkoord 

 

5 Omgevingsvergunning  Aantal voorgaande behandelingen: 0 

 Bouwadres Herculesstraat 25 
 Soort bouwwerk Verbouw woningen  
 Omschrijving het verduurzamen en verbetering van een modelwoning 
 Aanvrager Ymere, locatie Haarlem  
 Bezoeker 

Welstandsnota 
 
Gebieden 1920-1960 – beschermde regie 

 Code gemeente 2020-08950 
 Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

grote 
com. 

Bevindingen 
02-11-2020 
01-02-2021 

Verslag vooroverleg 02-11-2020. 
De architect en de projectleider van de opdrachtgever zijn aanwezig om het plan van 
aanpak toe te lichten.  
Het betreft het uitvoeren van onderhoud en tegelijkertijd het verduurzamen van 
woningen. De woningen zijn gelegen in de Sterrenbuurt, een buurt die in 1939 in 
aangelegd in één architectuurstijl. Deze eenheid is in de structuur behouden gebleven.  
De woningen zijn gelegen binnen het beschermde stadsgezicht en van belang als 
ensemble. Het zijn eenlaagse en tweelaagse rijenwoningen met op de hoeken een 
tweelaagse woning met de eerste verdieping in de kap. Sommige rijen hebben een 
tweelaagse woning in het midden van de rij voorzien van een topgevel. De eenlaagse 
woningen hebben een mansarde kap en de overige woningen een zadeldak.  
Voor wat betreft de isolatiewaarde van de gevels is gekozen voor een Rc- waarde van 
4.5.  



Gespikkeld bezit: belangrijk aandachtspunt is het feit dat niet alle woningen in het bezit 
zijn van de woningcorporatie en dus ook niet alle woningen meedoen met het 
onderhoud en de verduurzaming. 
 
De isolatie van de gevels en het dak wordt aan de buitenzijde aangebracht hierdoor 
komt het dak en de dakgoot ongeveer 10cm naar voren. Bij de kopgevels wordt langs de 
dakrand een extra rollaag geplaatst. 
De OVH dakpannen worden vernieuwd als bestaand. Echter de maatvoering van de 
nieuwe dakpannen wijkt af.   
Uitgangspunt is de horizontale lijnen in de blokken te handhaven waarbij de 
dakkapellen op een lijn blijven liggen in het onderste dak, de detaillering van de dakgoot 
en de dakkapel te behouden. Het nieuwe dakpakket van de dakkapellen blijft gelijk.  
Ook de voordeuren worden vervangen met keuze in kleine gevelopeningen en kleur. De 
bestaande hagen (erfafscheiding) worden gehandhaafd en worden collectief 
onderhouden.  
 
De commissie dankt voor de prettige en open presentatie. De getoonde renderingen  zijn 
overtuigend al ontbreken de aansluitingen bij de particuliere woningen. De voorgestelde 
eenheid in grote lijnen binnen het groter geheel is goed voorstelbaar. 

 
Aandachtspunten: 

- de dakkapellen bij de woningen met een mansarde kap mogen niet boven de 
knik uitkomen.  

- gebruik van kunststof kozijnen is alleen mogelijk als het de bestaande 
kunststof kozijnen worden hergebruikt. Sinds 2013 is de toepassing van 
nieuwe kunststof kozijnen in dit gebied niet toegestaan. De nieuwe delen 
sluiten in kleur aan. De draaiende delen krijgen waarschijnlijk de kleur licht 
grijs. De kleur grijs wordt door de commissie niet passend in de wijk 
gevonden. De commissie vraagt de kleurstelling te heroverwegen.  

- door het gebruik van ‘andere’ dakpannen loopt de belijning niet overal door. 
Wellicht is het denkbaar de bestaande dakpannen te hergebruiken.  

Een uitwerking van het voorgestelde bij een proefwoning zal binnenkort worden 
voorgelegd. 

Grote 
com. 

Bevindingen 01-02-
2021 

Het plan betreft het uitvoeren van onderhoud en verduurzamen aan 189 
huurwoningen in de Sterrenbuurt Haarlem Noord. De woningen zijn 
gelegen binnen het beschermde stadsgezicht en van belang als ensemble. 
De modelwoning wordt nu voorgelegd. Deze woning zal tevens worden 
aangewezen als trendsetter.  
De modelwoning toont de verschillen en aansluitingen met de particuliere 
woningen.  
 
Door de isolatie van de gevels en de kap komt het dak met de dakgoot 
ongeveer 10cm naar voren. Daardoor reikt de nieuwe gootlijn iets over het 
midden van  de woning scheidende bouwmuur. De OVH dakpannen worden 
niet hergebruikt maar vernieuwd als bestaand. De kunststof kozijnen met 
houtprofilering worden hergebruikt conform het advies van de ARK (d.d. 2-
11-2020).  
 
De commissie heeft in principe geen bezwaar tegen het plan, zij wijst echter 
nogmaals op de mogelijkheid om ook de bestaande OVH dakpannen te 
hergebruiken, dit zou de uitstraling (het doorlopen van de belijning 
bijvoorbeeld) positief beïnvloeden. 
 
Concluderend adviseert de commissie akkoord te gaan met de aanvraag, 
onder voorwaarde dat kunststof kozijnen alleen kunnen worden toegepast 
indien hergebruikt en voorzien van een houtprofilering. 

 Advies Akkoord   

 

6 Vooroverleg/bijpraatsessie  Aantal voorgaande behandelingen:  4 

 Bouwadres Winkelcentrum Schalkwijk 
 Soort bouwwerk Nieuwbouw/verdichting   
 Omschrijving Herontwikkeling 
 Aanvrager Gemeente Haarlem 
 Bezoekers  
 Welstandsnota Beeldkwaliteitsplan - structuurvisie Schalkstad 2025 
 Code gemeente  



 Bestemmingsplan Structuurvisie, actualisatie/Masterplan/BKP 

grote 
com. 

Bevindingen 
01-02-2021 

De supervisor, architecten, landschapsarchitect van de gemeente, 
procesmanager van de gemeente en planoloog van de gemeente zijn 
aanwezig.  
 
Deze ontwikkeling van het winkelcentrum Schalkwijk heeft een rijke en 
lange geschiedenis ,waarde supervisor vanaf het begin bij betrokken is. 
Door de tijd heen is de aansturing, het proces en de visie gewijzigd. Dit heeft 
onder andere  te maken met de economische crisis, bestuurlijke wijzigingen, 
onderzoek vanuit de winkeliersvereniging en de structuurvisie openbare 
ruimte van de gemeente Haarlem. De bedoeling is om eens per twee 
maanden de ARK te informeren over de laatste stand van zaken in een 
collegiaal overleg. In de volgenden maanden wordt meer ingezoomd op de 
deelgebieden. 
 
De architect geeft een presentatie in vogelvlucht van het initiële masterplan 
uit 2003-2012. Vanwege de economische crisis was het masterplan 
gedegradeerd tot een aantal kwaliteitsimpulsen aan de westkant van het 
winkelcentrum en zuidoostkant van het gebied. In 2018 is met de eigenaren 
een aantal workshops georganiseerd, waarbij nieuwe ambities zijn 
geformuleerd. Schalkwijk Centrum is nog steeds het tweede centrum van 
Haarlem maar krijgt een meer lokale functie met een gezicht naar de 
omliggende wijken. Het winkelcentrum krijgt een minder gesloten karakter 
en is fijnmazig toegankelijk  en alzijdig . Bepalende structuren en 
kenmerken, zoals groen, water en hoogbouw, worden doorgezet.  
 
Er worden verschillende stedenbouwkundige studies getoond  voor de 
inrichting van de openbare ruimte, hoogbouw en groen. Daarvoor zijn de 
Europaweg als lange stadstraat, het nieuwe busplein, de zuidelijke 
begrenzing van het gebied en de aanwezige groenstructuren in de 
omgeving leidende principes.  
 
De commissie is blij om te zien dat er wordt nagedacht over de verhouding 
tussen oude stad en centrumfunctie, het vertalen van de voormalig 
regionale functie naar een lokale functie en de relatie met de nieuwe 
hoogwaardig openbaar vervoer hub.  
Zij vraagt extra aandacht voor de invulling van de programma’s. Ook is de 
fijnmazigheid van netwerken in relatie tot omliggende wijken en de 
binnenstad nog niet terug te zien in de presentatie. De commissie stelt het 
op prijs om het gesprek voort te zetten en ziet het plan graag terug over 
twee of vier weken. 

 Advies Collegiaal overleg 

 

7 Vooroverleg/bijpraatsessie  Aantal voorgaande behandelingen:  4 

 Bouwadres Harmenjansweg 4 De Koepel 
 Soort bouwwerk Nieuwbouw/verdichting  
 Omschrijving Stedenbouwkundig plan/BKP 
 Aanvrager  
 Bezoekers  
 Welstandsnota Binnenstad 
 Code gemeente  
 Bestemmingsplan Bestemmingsplan, past 

grote 
com. 

Bevindingen 
01-02-2021 

Het concept achter het plan voor het toekomstige Koepelterrein wordt aan 
de hand van het Stedenbouwkundig plan (31 okt.2019) en het 
Beeldkwaliteitsplan (31 okt. 2019) door de stedenbouwkundigen van de 
gemeente aan de commissie toegelicht.  
 
Het complex bestaat onder andere uit twee voormalige gevangenissen: de 
Koepel, georiënteerd op het voorplein aan de Harmenjansweg en de Vest, 
georiënteerd op de Oostersingelgracht. Het meest markante gebouw op het 
terrein is de rijks monumentale Koepel, gerealiseerd rond 1900.  
Het complex wordt omgeven door een veelhoekige buitenmuur, ook die is 
aangewezen als rijksmonument. 



 
Bij het opwaarderen van het complex (transformatie, hergebruik en 
nieuwbouw) en om het terrein onderdeel te laten uitmaken van het 
binnenstadmilieu is de bereikbaarheid van essentieel belang.  
Hiertoe zijn 2 uitgangspunten opgesteld: 

- Koepelterrein in de stad: icoonwaarde, identiteit en plek voor 
herinnering. 

- Openen Koepelterrein: transformatie, inrichting, levendigheid en 
type stedenbouwkundige ruimte. 

Van een gesloten, burchtachtig complex dient het een makkelijk bereikbaar, 
open en een verwelkomend stukje stad te worden. Hierin speelt de Koepel 
de hoofdrol. 
Rondom de Koepel dienen gevarieerde stedelijke ruimtes te komen. Van 
belang zijn de inrichting van de ‘vloer’ en het voorplein als eerste 
ontmoeting met de stad.  
Er zal ‘groen’ worden toegevoegd en er zal worden zorggedragen  voor een 
goede afwatering. 
De nieuwe voorzieningen, zoals horeca, bioscoop en onderwijs worden met 
name aan de zuidkant van het terrein geclusterd.  
Naast het renoveren van de bestaande gebouwen wordt er ook gesloopt en 
nieuwbouw binnen het terrein gerealiseerd. Op meerdere plekken wordt 
tegen de muur gebouwd en één gebouw (blok C) komt vrij op het terrein te 
staat. 
 
De beleidskaders van het BKP geven aan dat een doorgaande stadsvloer van 
belang is voor de ruimtelijke kwaliteit en de samenhang binnen het gebied 
en met de stad. Door een beperkt materiaal- en kleurenpalet toe te passen 
bij de nieuwbouw zal er samenhang zijn tussen de nieuwbouw en de oude 
gebouwen. Het is belangrijk dat het accent vooral komt te liggen op de 
ruimtelijkheid van de openbare ruimte. 
In het plan zijn voor de gebouwen uitwerkingsregels voor de basiskwaliteit 
opgenomen, de uitwerking van de verschillende entrees naar het terrein 
krijgen ieder een andere benadering.  
 
De commissie waardeert de uitleg, het concept is duidelijk. 
Aandachtspunten zijn: 
- gezien de beperkte ruimte tussen de gebouwen is de toe te passen 

architectuur van de nieuwbouw met name bij de noordmuur, blok B en 
bij blok A2 van belang; 

- de commissie spreekt haar zorgen uit over het fietsparkeren, dat zal 
zeer laagdrempelig moeten zijn om te voorkomen dat de fietsen uit 
gemakzucht tegen de gevels aan worden gezet; 

- hoe wordt het verblijfsgebied ingericht, komen er zitelementen voor 
de studenten?  

- De commissie maakt zich zorgen over de openbare ruimte van het 
binnengebied. Ze begrijpt de incidentele versmallingen tussen de 
gebouwen maar is van mening dat er als tegenwicht ook een grotere 
open ruimte zou moeten zijn, ze zet daarom vraagtekens bij de 
situering van blok C. 

 
Concluderend is de inrichting van de openbare ruimte van belang, wat is de 
relatie tussen de verblijfsplekken en de looproutes en het fietsparkeren.  

 Advies Collegiaal overleg 

 

8 Vooroverleg  Aantal voorgaande behandelingen: 0  

 Bouwadres Vilniusstraat 2 
 Soort bouwwerk Uitbreiding en nieuwbouw  
 Omschrijving Uitbreiding schoolgebouw en bouw van een gymzaal 
 Aanvrager Gemeente Haarlem 
 Architect 

Bezoekers 
 
 

 Welstandsnota Gebiedsdeel Strokenbouw 
 Code gemeente  



 Bestemmingsplan Past niet in BP/buitenplanse ontheffing 

grote 
com. 

Bevindingen 
01-02-2021 

De architect en de procesmanager en stedenbouwkundige van de gemeente 
zijn aanwezig bij de planbehandeling.   
 
Het plan betreft de uitbreiding van een IBKC-school in twee fasen. De eerste 
fase is het bouwen van een nieuwe gymzaal. De tweede fase is de 
uitbreiding van de school. Doel van de planbehandeling is het afstemmen 
van de stedenbouwkundige randvoorwaarden en het presenteren van de 
eerste modellen. Op korte termijn zal een meer gedetailleerde versie van 
het plan terugkomen in de commissie.  
 
De stedenbouwkundige geeft een toelichting op de randvoorwaarden en 
kansen. De school is gevestigd in Schalkwijk op de hoek Engelandlaan – 
Vilniusstraat. De locatie betreft de entree naar de wijk vanaf de Europaweg. 
Deze wordt gemarkeerd door bomen en niet door gebouwen. De school is 
alzijdig en maakt onderdeel uit van een groenzone. De Vilniusstraat vormt 
de scheidslijn tussen buurt en park. Op het schoolplein staat een 
prominente boom. Er zijn kansen voor het verbeteren van de relatie tussen 
het park en het water en het verfraaien van de randen van het schoolterrein. 
 
De architect presenteert de eerste modellen voor de gymzaal en uitbreiding 
van de school. De nieuwe, alzijdige gymzaal komt op de plek van het 
huidige, verwaarloosde schoolplein. Vanaf de straat gezien verdwijnt de 
nieuwe gymzaal met name in de zomer achter de kruin van de bomen. Met 
het afbreken van de oude gymzaal wordt de relatie tussen  het park en het 
water verbeterd. De boom vormt nog steeds het middelpunt van het 
schoolterrein. De uitbreiding van de school komt deels op de plek van de 
oude gymzaal en grenst aan het water. Met het afbreken van de twee 
noodlokalen ontstaan er drie schoolpleinen. Plein 1 is geborgen en 
grotendeels omsloten. Plein 2 grenst aan het water en goed zichtbaar. Plein 
3 is meer afgeschermd en beschikbaar voor de school (schooltuinen 
bijvoorbeeld).  
 
De commissie complimenteert de aanvrager met de ruimtelijk analyse en de 
grote mate van vanzelfsprekendheid van het plan. Zij vraagt aandacht voor 
de omvang en materiaalkeuze van de pleintjes en de veiligheid van de 
leerlingen langs het water. Voorkom dat daar alsnog een detonerend 
hekwerk geplaatst moet worden. Tot slot vraagt de commissie nog 
aandacht voor het nieuwe volume van de uitbreiding in verhouding tot de 
originele school. Dit oogt groot en lijkt teveel te gaan domineren. 

 Advies Collegiaal overleg 

 

9 Vooroverleg  Aantal voorgaande behandelingen: 2  

 Bouwadres Schipholweg/Europaweg, Knooppunt Haarlem Nieuw Zuid 
 Soort bouwwerk Hoogbouw  
 Omschrijving Stedenbouwkundig plan 
 Aanvrager Gemeente Haarlem 
 Bezoekers  
 Welstandsnota Gebiedsdeel Stadsuitbreidingen 1920-1960 en Strokenbouw 
 Code gemeente 2020-09467 
 Bestemmingsplan Concept PvE 

grote 
com. 

Bevindingen 
19-10-2020 

De stedenbouwkundige van de gemeente geeft een update van het werkdossier 
betreffende het knooppunt Schipholweg/Europaweg. 
 
Het betreft een uitgebreid gebied langs de invalsweg waarvan voor een deel (de 
zuidstrook) al vorm aan is gegeven, tot aan het Spaarne richting stad.  
Passend binnen de globale visie wordt richting de stad meer hoogte aan een nieuwe 
boulevard voorgesteld. In een later stadium wordt een zeer groot busstation ingepast. 
In het gebied dient samenhang te komen voor wat betreft de openbare inrichting, ook 
van de Europaweg die wordt gezien als ‘snelweg’.  
 
Het is de bedoeling in het gebied een nieuw woon/leef milieu te creëren op korte afstand 
van de historische stad en de omliggende wijken, voorzien van een medisch centrum en 
een busstation gericht op Schiphol en Amsterdam/ Zuid-as. 



De hoogbouw, voorgestelde maximale hoogte ongeveer 80 m., zal zichtbaar zijn vanuit 
veel plekken in de historische binnenstad.  
 
De commissie constateert dat er qua schaal feitelijk een nieuwe stad bij komt die in alle 
opzichten afwijkt van en sterk contrasteert met zijn fijnmazige, historische omgeving. 
Zij vraagt zich af of deze ontwikkeling een positieve bijdrage oplevert. Hoe verhoudt 
deze nieuwe stad zich tot andere grote ontwikkelgebieden en hoogbouw (zoals 
Schalkwijk Midden en Oostpoort)? 
Maar de commissie vraagt vooral naar de verhouding van dit nieuwe centrumgebied ten 
opzichte van de oude stad. Waarin is het aanvullend? Wat kun je bereiken voor de stad 
als geheel en de directe omgeving met een dergelijke ontwikkeling? Hoe verhoudt het 
zich tot OV knooppunten en stationslocaties elders in de stad? Looproutes? Fietsroutes? 
De provinciale  weg houdt hier abrupt op - de overgang naar de oude stad behelst een 
schaalsprong. Zij verwijst naar het gebouw aan de overkant van het Spaarne dat 60m 
hoog is en naar de sportvelden. De commissie ziet ook graag een studie van de 
zichtlijnen tegemoet, waarbij gezocht is naar verbinding en de aansluiting op de 
omgeving. Wat is de impact van de nieuwe wijk op het identiteitsbepalende historische 
stadcentrum van Haarlem? 
 

Tevens vraagt zij zich af of Haarlem een hoogbouw notitie heeft? De 

stedenbouwkundige geeft aan dat er een startnotitie is (deze zal worden doorgestuurd), 

en dat de hoogte tijdens een stadstafel is besproken 

 Bevindingen 
14-12-2020 
 

De stedenbouwkundige en de procesmanager van de gemeente en de stadsarchitect 
zijn aanwezig.  
 
Voor ligt een SpvE voor het knooppunt Schipholweg/Europaweg. De stadsarchitect legt 
uit dat dit SpvE nog in ontwikkeling is en een verkenning betreft van de mogelijkheden 
voor dit gebied. Ontwikkelingen en transformaties in dit gebied lopen echter sneller dan 
de ontwikkeling van het SpvE. Er zijn reeds veel ontwikkelingen in het gebied gaande 
die parallel aan deze verkenning om concrete acties vragen: 

• Er liggen bij de gemeente drie grote woningbouwprojecten ter vervanging van de 
bestaande kantoorgebouwen voor. Deze zijn reeds in een SO/ VO fase waarbij al 
inspraak is gevraagd van bewoners.  

• Een verkeerskundige analyse voor de stad en het stationsgebied heeft geresulteerd 
in het aanwijzen van deze locatie voor de ontwikkeling van een omvangrijk 
busstation (Hub) 

• De (gerealiseerde) nieuwbouw van woningen langs de Schipholweg en de 
Europaweg vragen om een nieuwe visie voor deze twee wegen (afwaardering 
verkeer en nieuwe identiteit).   

Het SpvE wordt niet inhoudelijk besproken, in deze vergadering wordt het gebied alleen 
collegiaal besproken.   

 
Bevindingen  
De commissie geeft aan dat de context van dit gebied wat haar betreft nog niet 
duidelijk is  ten opzichte van de (binnen-) stad, op grotere schaal de regio, het 
knooppuntprogramma van de MRA en de provincie.  
Zij is van mening dat niet zozeer de hoogte als wel een zorgvuldige inbedding in de 
context en hoogwaardige ontwerpkwaliteit belangrijk is voor het goed functioneren van 
dit gebied. 
 
De volgende opmerkingen / vragen worden besproken, de gemeente wordt gevraagd 
hierop inhoudelijk te reageren bij de volgende planbehandeling:  

• De commissie constateert dat er qua schaal feitelijk een nieuwe stad bij komt die in 
alle opzichten afwijkt van en sterk contrasteert met zijn fijnmazige, historische 
omgeving. Zij vraagt zich af of hoe deze ‘nieuwe stad’ zich verhoudt tot de 
bestaande en welk positief effect ervanuit kan gaan van deze ontwikkeling voor 
zijn omgeving, bijvoorbeeld het sportpark. 

•  Hoe verhoudt deze nieuwe stad zich tot andere grote ontwikkelgebieden en 
hoogbouw (zoals Schalkwijk Midden en Oostpoort)? 

• De commissie vraagt vooral naar de verhouding van dit nieuwe centrumgebied ten 
opzichte van de oude stad. Waarin is het aanvullend? Wat kun je bereiken voor de 
stad als geheel en de directe omgeving met een dergelijke ontwikkeling? Hoe 
verhoudt het zich tot OV knooppunten en stationslocaties elders in de stad? 
Looproutes? Fietsroutes?  

• De provinciale  weg houdt hier abrupt op - de overgang naar de oude stad behelst 
een schaalsprong. Zij verwijst naar het gebouw aan de overkant van het Spaarne 
dat 60m hoog is en naar de sportvelden.  



• De commissie ziet ook graag een studie van de zichtlijnen tegemoet, waarbij 
gezocht is naar verbinding en de aansluiting op de omgeving. Wat is de impact van 
de nieuwe wijk op het identiteitsbepalende historische stadcentrum van Haarlem? 

• De hoogbouw notitie is zeer gedegen en goed onderbouwd. De commissie vraagt 
inzichtelijk te maken in hoeverre de ontwikkelingen in dit gebied zullen aansluiten 
bij deze notitie en waar deze gaan afwijken (en waarom).  

• De commissie vraagt wat de status is van de reeds ingediende plannen, gezien hun 
impact op het gehele gebied, en vraagt vroegtijdig meegenomen te worden in de 
advisering ervan. Ook adviseert zij de gemeente hiervoor een helder 
toetsingskader op te stellen. Afgesproken wordt reeds ingediende SO/VO plannen 
een volgende keer te presenteren.  

• Hoe worden de latent aanwezige kwaliteiten, zoals het sportpark in dit gebied, 
benut in het plan? Deze kwaliteiten bieden kansen dit gebied kwalitatief op te 
schalen. 

• Er zijn nog veel onzekerheden en onduidelijkheden over de Hub, de commissie 
vraagt bij de ontwikkeling hiervan geïnformeerd te worden en aangehaakt te 
blijven.  

• Het is de commissie niet duidelijk wat al is besloten (afmetingen hoogbouw?) en 
waar haar advies nog wordt gevraagd. 

Concluderend heeft de commissie nog het gevoel een informatie achterstand te hebben 
en vraagt de gemeente haar in het vervolgtraject eerder te betrekken.  
Ze vraagt de gemeente om een inhoudelijke reactie op de haar gestelde vragen en om 
een duidelijke vraagstelling aangaande het SpvE, zodat duidelijk is waar het advies van 
de commissie nog kan bijdragen 

 Bevindingen 
01-02-2020 

De ontwikkelmanager/ambtelijk opdrachtgever, programmamanager, 
procesmanager en stedenbouwkundige van de gemeente en de 
stadsarchitect zijn aanwezig. De ontwikkelmanager geeft aan dat een serie 
van drie sessies is ingepland met de ARK. Deze eerste bijeenkomst gaat 
over het gebiedsstudie, het locatieonderzoek naar een HOV, de 
ontwikkeling van het gebiedsconcept en de impact van de schaalsprong. De 
volgende twee sessies zijn bedoeld om een stand van zaken te geven van de 
drie individuele plannen en het presenteren van het SPvE. 
 
De stedenbouwkundige geeft inzicht in de gebiedsstudie. Op dit moment 
zijn er drie OV-knooppunten in ontwikkeling: Station, Oostpoort en HOV 
Haarlem Nieuw-Zuid. Het nieuwe busstation moet voorzien in de 
toekomstige groei van het aantal busreizigers. Tegelijkertijd biedt het HOV 
kansen voor een hoog stedelijke ontwikkeling. Op dit moment lopen er al 
drie grote woningbouw/transformatieprojecten. Deze worden 
samengevoegd in één SPvE.   
 
De programmamanager geeft aan dat een locatieonderzoek voor het HOV 
heeft geresulteerd in drie mogelijke locaties. Een vervolgonderzoek naar de 
inpassingsmogelijkheden moet in juni 2021 afgerond worden. De planning is 
om in november 2021 een MIRT-aanvraag in te dienen bij het Rijk. In 
2023/2024 wordt de HUB verder uitgewerkt en in 2024/2025 start de 
uitvoering. Uitvoering en financiering worden gefaseerd.   
 
De commissie onderschrijft de potentiële toegevoegde waarde van het 
HOV, met name voor het verbinden van de omliggende wijken en tijdelijk 
verblijf. Een goede ruimtelijke analyse (bij voorkeur door een 
landschapsarchitect) is nodig om de bestaande kwaliteiten van het 
Engelandpark, Spaarne en sportpark te verenigen. De commissie vindt het 
van belang om ook de mogelijke barrière werking te onderzoeken, en te 
kijken hoe de HOV-busstation als verbindend element kan gaan werken. De 
vraag is of de toevoeging van het HOV ook een revitaliserings-impuls kan 
gaan vormen voor de omliggende wijken. 
De commissie geeft aan dat er (nog) geen goede typologie bestaat voor een 
HOV-busstation. Zij adviseert daarom op zoek te gaan naar internationale 
referenties die meer dan 5 jaar oud zijn om te zien welke factoren de lange 
termijn impact bepalen. Ook adviseert zij om het maken van een maquette 
op te laten nemen in de offerte voor het vervolgonderzoek. Van belang is 
dat het HOV busstation een prettige ruimte wordt.  
 
De ontwikkelmanager geeft een stand van zaken ten aanzien van het te 
ontwikkelen gebiedsconcept. Er is een studie gedaan onder drie betrokken 



ontwikkelaars. Het huidige gebiedsconcept wordt nog niet breed gedragen. 
Daarom wordt het onderzoek verbreed naar een mogelijk programma, 
functies en de invulling van semiopenbare ruimtes.  
 
De commissie waarschuwt ervoor dat het HOV kan gaan concurreren met 
de binnenstad en Schalkstad. Zij adviseert om het onderzoeksgebied te 
vergroten met inbegrip van Schalkstad.  
De stedenbouwkundige van de gemeente geeft een impressie van de  
impact van de schaalsprong die ontstaan zal door het geplande cluster met 
getrapte hoogbouw. Er worden verschillende zichtlijnen getoond vanaf de 
Melkbrug, Schalkwijkerstraat, Rustenburgerlaan, Mariatoren en 
Bruynzeeltoren.  
 
De commissie dankt voor de inzichtelijke presentatie en de heldere 
redenering. Zij benadrukt het belang van een super iconische ontwikkeling, 
waarbij de kwaliteitslat niet hoog genoeg kan liggen zodat het knooppunt 
met de hoogbouw een positieve toevoeging aan de stad kan worden. 
Wellicht dient er aan de buitenring , met name langs het Spaarne, enige 
verzachting aangebracht te worden. Tevens dient de verblijfskwaliteit van 
de Europaweg net zo belangrijk te worden als de doorstroming van zowel 
snel als langzaam verkeer.   
Tot slot vraagt zij nog om de oriëntatie van de zichtlijnen te verduidelijken. 
Een maquette kan wellicht meer inzicht geven in de impact van de 
schaalsprongen en de tussenruimtes.  

  Collegiaal overleg 
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Agenda en adviezen Adviescommissie 
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1   Omgevingsvergunning    Aantal voorgaande behandelingen: 8   

   

   

   

   
   

   

   

Bouwadres   

Soort bouwwerk   
Omschrijving   

Aanvrager   
Bezoeker   
Welstandsnota   

Code gemeente   
Bestemmingsplan   

J.J. Hamelinkstraat in Haarlem   

Nieuwbouw woningen     
het maken van 270 woningen aan de J.J. Hamelinkstraat (blok 6, 7 en 8) en   

het maken van 27 grondgebonden woningen   

   

De geconsolideerde stad   

2020-09232   
Voldoet niet/bereidheid mee te werken aan buitenplanse afwijking   

grote   
com.   

 

Presentatie   
Bij wijze van tussenstap en in nauw overleg met afdeling stedenbouw, presenteren de  
architecten een stedenbouwkundige doorwerking van de bouwblokken VII en VIII, nog  
uitsluitend gericht op de achterliggende stedenbouwkundige structuur van de   
Slachthuisbuurt Zuid en niet op de Schipholwegzijde .   
De buitenste zijgevels van de blokken lopen in hoogte trapsgewijs af van 7 via 4 en 3   
naar 2 lagen, aansluitend op de achtergelegen laagbouw. Daar waar de blokken naast  
elkaar liggen, met een tussenstraatje van 6 m breed, uitlopend  naar een pleintje van  
13m breed, is de hoogtesprong echter abrupt gemaakt van 7 naar 2 lagen.    
Mogelijk dat de rooilijn ten behoeve van de grondgebonden laagbouw langs het   
achterstraatje achter blok VII iets verlegd moet worden in verband met de   
toegankelijkheid door de brandweer.    
Voor de binnenhoek bij de Graafschapstraat is nog geen bevredigende oplossing   
gevonden; daar moet hoogte gemaakt worden maar is geen programma te maken.   

Reactie commissie   
De commissie meent dat met deze aanpassing meer helderheid is ontstaan in de nieuwe  
stedenbouwkundige structuuropzet van de zone Slachthuisbuurt Zuid en dat daar een  
eigen karakter aan wordt toegevoegd dat antwoord geeft op de specifieke opgave voor  
deze blokken.   
De commissie vraagt om voortvarend een volgende stap te zetten en de principes van   
dit deel van het plan te verbinden met de bebouwing van de Schipholweg en de   
binnengebieden van de blokken.   

Continueer de principes die de reeds gerealiseerde bouwblokken langs de Schipholweg  
ook hebben gevormd; ergo  breng onderscheid aan tussen de beide blokken, zorg voor   
een opdeling per bouwblok in drie eenheden met een eigen ontsluiting aan de   
Schipholweg. Kies voor een strategische doorvertaling in het ontwerp van de   
verschillende woningtypologieën, zodat het onderscheid van de bebouwing in   
gevelindeling in het verlengde ligt van de achterliggende plattegronden /typologieën;   
als vanzelf ontstaat dan een duidelijke parcellering. Vrijwaar de centrale ontsluiting en  
hal van bergingen, zoals nu in de zuidwestelijke hoek.   
Geef net als bij de andere blokken echt aandacht aan de kwaliteit van het   
binnengebied; dit is geen parkeerterrein met een rand van bewoning. Zorg er voor dat   
het parkeren niet het karakter van het binnengebied domineert door te voorzien in lichte  
constructies die groen dragen, eventueel deels een gesloten dekvormen. In combinatie  
met boomaanplant, waarbij gesuggereerd wordt dat één stevige karaktervolle boom die  
uitgroeit meer doet voor de ruimte dan meerdere kleine boompjes.   

   

  ARK 3 achtste planbehandeling   
Aanwezig: hr. Douwma, architect, hr. Van den Tillaart, stedenbouwkundige, hr.   
Meijer, namens opdrachtgever, J. van de Ploeg en hr. Sükür, stedenbouwkundige   
OMB   
Naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie van 12 november 2019 is er een  
memo opgesteld door de afd. OMB, ter beoordeling van de blokken VII en VIII: duiding  
welstandscriteria Slachthuisbuurt- Zuid.    

Bevindingen  
27-08-2019   

Slachthuisbuurt Zd, blokken VII en VIII.   
Aanwezig de heren Abdul en Douwma, architecten, Van den Tillaart,   
stedenbouwkundige, hr. Meijer, namens opdrachtgever, mw Beelen, procesmanager.   

Slachthuisbuurt Zd, blokken VII en VIII.   
Aanwezig de heren Abdul en Douwma, architecten, Van den Tillaart,   
stedenbouwkundige, hr. Meijer, namens opdrachtgever, mw Beelen, procesmanager.   

  Advies     

grote   
com.   

Bevindingen  
19 nov 2019    
Bevindingen  
19 nov 2019    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Met name de interpretatie van de gevelwand van het onderdeel Schipholweg riep   
vragen op en het onderdeel ‘binnenhoven’ diende ook nadere duiding.   
OMB geeft in de memo aan dat al bij de beoordeling van de eerste bouwblokken (III en  
IV) van een strikte indeling van naast elkaar geplaatste blokken met een eigen   
woningtype, ontsluiting en gevelindeling is afgestapt, en is het centrale kenmerk  om te  
komen tot één bouwblok met een geleding als belangrijkste toetsingsprincipe gebruikt.  
Ten einde te komen tot een samenhangende straatwand aan de noordkant van de   
Schipholweg, dient voor de beoordeling van de blokken VII en VIII aan te sluiten bij de  
beoordelingswijze van de reeds gerealiseerde of in aanbouw zijnde blokken aan deze   
kant van de Schipholweg.    
Blok VII neemt in de gevelwand aan de Schipholweg wat dat betreft een bijzondere   
positie in aangezien een onderdeel van dit blok een hoogteaccent vormt. In het   
gevelbeeld dient dit gelezen te worden als een toren naast het blok; dus niet als een   
toren op een blok.    
Voor wat betreft de binnenhoven van de blokken VII en VIII dient er aangesloten te   
worden op de beoordelingswijze die bij blok V is toegepast.    

    
De commissie constateert hiermee dat van de visie uit 2011 (visie BDP Khandekar,   
Slachthuisbuurt – Zuid 2011) is afgestapt en neemt kennis van de aangepaste   
uitgangspunten.    
In de nieuwe presentatie zijn de opmerkingen van OMB verwerkt en heeft de   
landschapsarchitect een voorstel voor de vergroening van de binnenterreinen   
uitgewerkt.    

Presentatie   
De blokken VII  en VIII bestaan uit twee stedelijk symmetrisch ingevulde blokken en een  
toren met een eigen identiteit.    
Blok VII zelf bestaat uit een symmetrisch ingedeeld blok met gemetselde balkons op de  
tweede verdieping, aan weerzijden van de entree in het midden en bij de hoek. De   
gemetselde balkons op de hoek maken deel uit van de hoekverbijzondering. Het blok   
loopt om de hoek af naar vier en drie bouwlagen en heeft aan deze zijde geen balkons.  
De begane grond woningen aan de zijstraat zijn voorzien van een terugliggende gevel  
(als diepe neggen) om de overgang privé – openbaar te verzachten. De woon-werk   
woningen op de begane grond aan de voorzijde zijn voorzien van twee entrees. De   
bovenste verdieping van het blok ligt terug van de gevelwand en is voorzien van   
dakterrassen.    
Aan de achterzijde is het blokdeel dat aansluit op de toren voorzien van lamellen en het  
buitenste blokdeel heeft gemetselde kaders zoals in de voorgevel.    
De toren heeft een eigen identiteit met ‘open’ balkons aan de twee zijkanten, ter   
weerszijde van de centrale entree, die op zijn beurt is voorzien van een luifel.     
Blok VIII heeft ook op de tweede verdieping en langs de rechter zijde gemetselde   
balkons met daar boven ‘open’ balkons die in de gevelwand verspringen. De woningen  
aan de linkerzijde van dit blok hebben de balkons aan de zijgevel. Wellicht krijgen de   
galerijen ook een groene invulling.   
De woon-werk woningen op de begane grond aan de voorzijde zijn voorzien van twee   
entrees waarvan de entree naar de woning terugligt. Op de linkerhoek komt een, twee  
verdiepingen hoge, open entreepartij. In het midden, aan de achterzijde van het blok   
komt de liftpartij, in de gevel voorzien van een metselwerk ‘scherm’.    

De grondgebonden woningen (aan de andere zijde van de binnenterreinen) zijn voorzien  
van een terras (balkon) met een plantenbakvoorziening als beëindiging. Beide   
binnenterreinen worden voorzien van één grote boom bij de entree van het   
binnengebied en twee tot drie kleinere bomen in stroken tussen de parkeervakken. De   
woningen zijn aan de straatzijde voorzien van gemetselde bankjes bekleed met hout.    
Tevens worden er groene klimop-planten geplaatst tegen de houten gevels van de   
bergingen aan de zuidkant.   
De opmerkingen zoals die ten behoeve van de voorgaande planbehandeling waren   
geplaatst door OMB in het presentatiedocument zijn alle opgelost in het nieuwe   
ontwerp.    

Commissie    
De commissie accepteert de koerswijziging zoals die nu is omschreven door OMB, maar  
betreurt de daarmee samenhangende afname van diversiteit langs de Schipholweg.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  De commissie heeft geen bezwaar tegen de massa en de gekozen typologie,   
aandachtspunten zijn de architectonische aanhechting van het kader van blok VII op de  
toren. Hierdoor gaat de beoogde eigen identiteit van de toren verloren. Doordat het   
kader van het blok geen beëindiging heeft is de zelfstandigheid van de toren niet   
waarneembaar. Concluderend is de lage gevel van blok VII nog inconsistent.    
De commissie sluit zich van harte aan bij de uitwerking van de groene binnenterreinen.  
Zij ziet graag nog wel een verlichtingsplan waarin opgenomen de galerijen, het   
parkeerdek en het binnenterrein.    

   

  De architecten, de indieners van de bouwaanvraag en de projectleiders zijn  
aanwezig om de aanpassingen toe te lichten. Ook de stedenbouwkundige is  
bij de planbehandeling aanwezig. Er wordt gesproken over de bouwblokken  
VI, VII en VIII.   

Bij blok VI zijn de balkons, in verband met een gewijzigde indeling van de   
appartementen iets verplaatst, cq. vergroot. Hiertoe is een van de twee   
naastgelegen, verticale gevelopeningen komen te vervallen. Aan de   
achterzijde is de vluchtweg binnen het gebouw opgelost.   
De details zoals uitgevoerd bij blok V worden overgenomen, zoals de wijze  
van het wegwerken van hemelwaterafvoeren, het uitwerken van de balkons  
en de metselwerk verbanden.     
Bij blok VII wordt de zijgevel van de toren meer gesloten uitgevoerd. In de   
overige gevels is de verdelingen van de penanten aangepast, de kozijnen   
worden uitgevoerd in kunststof, alleen de kozijnen op begane grond niveau  
worden uitgevoerd in aluminium. Aan de achterzijde wordt het trappenhuis  
van de toren naar binnen geplaatst en maakt daardoor onderdeel uit van de  
toren.   
De detaillering van blok VIII wordt als de overige blokken uitgevoerd.   

Bij de grondgebonden woningen is de vorm van de kap nu veranderd van   
een zadeldak in een mansardekap. Hierdoor wordt meer aangesloten op de  
bebouwing in de omgeving.   
Er komt een muur van 3m hoog (stadsmuur) die wordt aangebracht tussen  
de grondgebondenwoningen en de Hamelinkstraat.   

Er is een inrichtingsplan gemaakt voor het binnenterrein waarin aangegeven  
de bomen en de parkeerplaatsen. Het parkeren vindt voor 50% plaats onder  
de terrassen van de grondgebonden woningen. Deze terrassen worden   
voorzien van in de architectuur opgenomen plantenbakken. Bij de   
parkeervakken worden waterdoorlatende tegels gelegd.   

De commissie bespreek de volgende aandachtspunten.   
De stadsmuur wordt als een goede oplossing  gezien. In verband met de   
ruimtelijke kwaliteit is de uitwerking en detaillering van de muur van belang,  
evenals de beëindiging en de  aansluiting van de muur op de woning. Groen  
(bomen) die erboven zichtbaar zijn zullen het beeld ook verbeteren. Anti-  
graffiti coating zal nodig zijn.    
De inrichting van het binnenterrein voldoet nog niet aan de beoogde   
kwaliteit. Het parkeren is dominant aanwezig, wellicht is het mogelijk meer  
‘groen’ aan te brengen om de ruimtelijke kwaliteit van het binnengebied te  
verbeteren. Tevens spreekt zij haar zorgen uit over de kwaliteit van de   
ontwikkeling van de drie voorgestelde bomen.     
Ook de verlichting op de binnenterreinen en de galerijen dient uitgewerkt te  
worden. Welke verlichting en waar wordt deze geplaatst.   

Tevens wordt de aanhechting van het blok VI op het aangrenzende blok   
besproken. Van belang is de eenheid/samenhang.    

  Advies     

grote   
com.   

Bevindingen  
18-01-2021   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bij blok VI wordt geconstateerd dat door de aanpassing van de balkons een  
van de naastgelegen verticale gevelopeningen is komen te vervallen. Zij   
betreurt deze wijziging. Wellicht kan het naast het balkon overgebleven   
raam op de hoek weer een verticale opening worden.    

Concluderend wil de commissie graag meer informatie over:   
- de aansluiting van de stadsmuur op de kopgevel van de   

grondgebonden woning en de uitwerking van de kopgevel;   
- de uitwerking van de stadsmuur, deze lijkt nog te sober;   
- de ruimtelijke kwaliteit van het binnenterrein, inclusief verlichting,   

dient overtuigend in beeld gebracht te worden;   
- detaillering van de gevel van blok VI (uitbreiding van de balkons   

waarbij een van de gevelopeningen komt te vervallen);   
- de commissie spreekt haar voorkeur uit om blok VI aan te laten   

sluiten op het belendende blok (vm. Kimman garage);   
- details en materiaalkeuze: bemonstering aan de hand van   

referentiebeelden.    
Gezien het bovenstaande wordt de aanvraag vooralsnog aangehouden.   

   Advies   Aanhouden   

2   Omgevingsvergunning    Aantal voorgaande behandelingen: 1   

   

   

   
   

   

Bouwadres   

Soort bouwwerk   

Omschrijving   
Aanvrager   
Architect   

Bezoekers   

Welstandsnota   

Slot van Nieuwerkerkstraat 12   

Woningbouw     

het bouwen van een particuliere ecologische biobased woning   
   

Gebiedsdeel Landschappelijk Groen   

  De opdrachtgever en de architect zijn aanwezig om het plan te presenteren. Het betreft  
een locatie gelegen tussen de Noord- Schalkwijkerweg en de wijk Schoolenaer, op de   
hoek van de Slot van Nieuwerkerkstraat en de Vierpoldersstraat. Het totaalbeeld   
bestaat uit een tweelaags volume (kantoor met bovenwoning) met langskap dat door  
middel van een klein, eenlaags volume aansluit op een groter, plat afgedekt volume (de  
werkplaats). Deze werkplaats sluit aan op een loods met een zaagtand kapvorm. Deze  
loods blijft als bestaand.    

Het plan is de volumes te slopen en op de bestaande fundering twee woningen te   
realiseren. Ter plaatse van het voormalige kantoor komt een tweelaagse woning met  
een asymmetrische langskap (hoge gevel aan de straat) met aan de linker zijgevel een  
lage aanbouw. Aan de rechter zijgevel komt een eenlaags tussenlid naar een eveneens  
tweelaags volume met een zelfde asymmetrische kap met een gesloten straatgevel.   
Aan de rechter kopgevel van dit volume, dat gericht is naar de Vierpoldersstraat, komt  
een eenlaags, plat afgedekt volume (twee garageboxen) met richting de straat een   
overkapping.   

Reactie commissie    
De commissie constateert dat de omgeving weliswaar informeel is maar dat het   
voorliggende ontwerp niet passend is. Dit komt met name omdat het plan vanuit de  
omgeving niet duidelijk is: entreepartijen en representatieve voorgevels zijn niet als   
zodanig herkenbaar. De oriëntatie van de volumes is niet zichtbaar en er is een   
nagenoeg geheel gesloten gevel grenzend aan de voorgevel van de andere woning   
ontworpen.   
De architectuur dient meer afgestemd te worden op de volumes en de plattegrond. De  
commissie ziet een aangepast plan graag tegemoet.   

   Advies   Aanhouden   

  Code gemeente  2020-09738   
  Bestemmingsplan Voldoet niet/bereidheid mee te werken aan binnenplanse afwijking   

grote   
com.   

Bevindingen  
07-09-2020   
Bevindingen  
07-09-2020   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Bevindingen 18-01-  
2021   

De opdrachtgever, architect en stedenbouwkundige van de gemeente zijn  
bij de planbehandeling aanwezig.   

Ten opzichte van de eerdere planbehandeling wordt nu een nieuw voorstel  
voorgelegd wat eerder als alternatief schetsplan met de commissie is   
besproken.   

Het volume sluit nu qua massa en vorm aan op de naastgelegen   
fabriekshallen met kopgevel. Het volume wordt als één geheel uitgevoerd   
voorzien van een eigentijdse detaillering. De houten zijgevel loopt door over  
de kap en worden doorsneden door stalen puien die in de kap overlopen in   
zonnepanelen. De gevelopeningen op begane grond niveau worden   
voorzien van opklapbare lamellenluiken.    
Het voorste deel van het volume is aan de straatzijde open (soort overdekte  
carport). Terugliggend, dus achter de parkeerplekken ligt de voorgevel met  
twee entreedeuren. Ook de voorgevel (zijpenanten en topgevel) worden   
uitgevoerd in hout.   
Aan de zijgevel wordt dit voorste deel voorzien van een ‘open’ lamellen   
gevel.    

De commissie constateert een positieve ontwikkeling, de aangebrachte   
versobering komt het ontwerp ten goede.   
De entree aan de Slot van Nieuwerkerkstraat (tegenover de   
Vierpoldersstraat) is logisch maar wordt wel gezien als aandachtspunt. De  
beoogde overkapping verstopt de entree en deze gevel mist nog kwaliteit.  
Wellicht is het mogelijk de entree meer naar voren te verplaatsen (dit zou  
qua bestemmingsplan op problemen stuiten volgens de aanvrager)  of als  
alternatief naar de zijgevel.   
Ook de voorgevel zelf verdient qua uitstraling nog meer aandacht.   
Tevens wordt er aandacht gevraagd voor de erfafscheiding.   

In afwachting van een aanpassing van de kopgevel met de entreepartij en de   
uitwerking van de erfafscheiding wordt de aanvraag aangehouden.   

   Advies   Aanh0uden   

3   Omgevingsvergunning    Aantal voorgaande behandelingen: 0   

   

   

   
   

   

Bouwadres   

Soort bouwwerk   

Omschrijving   
Aanvrager   
Architect   

Bezoekers   

Welstandsnota   

Pijlslaan 5   

Woningbouw     

nieuwbouw appartementengebouw met 8 woningen   
   

De Beschermde stad   

  De architect is aanwezig om het plan toe te lichten. Het betreft een   
nieuwbouwproject dat gelegen is aan een pleintje, vlakbij de kruising met de  
Leidsevaart. De bestaande eenlaagse bebouwing is gesloopt.   

Het ontwerp bestaat uit één volume met twee façades dat aansluit bij het   
ritme van de gevels in de straat. Het totaal volume bestaat uit drie   
bouwlagen met kap en een kelderverdieping, en is bestemd voor acht   
appartementen. De tweedeling wordt ook benadrukt doordat ze iets van   
elkaar verspringen, in de kapvorm, de uitwerking van de gevels en de   
materiaalkeuze.     

Het linker deel van het volume wordt voorzien van een hardstenen plint en  
een afgeknot schilddak. In de voorgevel verspringen de terugliggende   

  Code gemeente  2020-09747   
  Bestemmingsplan Voldoet niet/bereidheid mee te werken aan binnenplanse afwijking   

grote   
com.   

Bevindingen  
18-01-2021   
Bevindingen  
18-01-2021   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  gevelopeningen. In de kap komen dakkapellen. De gevels worden   
uitgevoerd in metselwerk (lichte steen).   

Het rechterdeel, met topgevel heeft ook een hardstenen plint, waarin de   
toegang tot de parkeerlift. De gevel, uitgevoerd in een donkere metselwerk  
steen heeft per verdieping vier gevelopeningen. In het rechter dakvlak   
komen dakkapellen.    

Deze twee facades worden verbonden door een terugliggend, semi-  
transparant tussenlid met het trappenhuis.    

De drie bouwlagen zijn bestemd voor twee appartementen per verdieping,  
een op de begane grond verdieping en één appartement in de kap met een  
alzijdige oriëntatie en een dakterras.    

De achtergevel heeft geen tweedeling en is symmetrisch van opzet. De   
appartementen zijn aan de achterzijde voorzien van een uitstekend balkon.  
In het souterrain is ruimte voor acht parkeerplaatsen.   

De commissie constateert een evidente schaalsprong. Deze wordt ten dele  
verkleind door de opsplitsing in twee fronten. Zij merkt echter op dat de   
naastgelegen panden zijn uitgevoerd met volledig metselwerkgevels   
waardoor de voorgestelde massa met een betonnen plint prominent opvalt.  
Ook de massa van de kap (de aanzet van de twee kappen en het tussenlid)  
doet de verfijning teniet. Zij stelt daarom voor om de tweedeling ook door   
te voeren in de plint en bijvoorbeeld het metselwerk van één façade naar   
beneden door te voeren tot op maaiveldniveau.    

De commissie is van mening dat de dakopbouw aan de voorkant te groot   
oogt. Dit wordt nog eens verstrekt doordat deze doorlopend is tot de   
dakrand. Ook is ze bezorgd over de zichtbaarheid van het tussenlid en dan  
met name de verbinding tussen de kap vanaf de straat. Daardoor worden de  
inspanningen beneden teniet gedaan en lijkt het nog steeds één geheel. Zij  
verzoekt de architect het tussenlid zo ver mogelijk naar achter te plaatsen   
maar begrijpt dat volledig onzichtbaar niet mogelijk is.    

De commissie waardeert de heldere presentatie en heeft over het geheel    
een positieve grondhouding. Naar aanleiding van de opmerkingen vraagt zij  
de schaalsprong te verzachten. Ook de uitwerking van de kap met de   
beoogde dakopbouw verdient aandacht, ze vraagt deze aan te sluiten bij de  
hiërarchie van de gevel. Zij ziet een verdere uitwerking van het plan   
tegemoet. Ook ziet zij graag een impressie van de zichtlijnen vanuit de   
Schouwtjeslaan/overkant Leidsevaart.    

Als overweging ten overvloede vraagt zij nog aandacht voor de   
woonkwaliteit van de slaapkamers op souterrain niveau aan de achterzijde.    
De aanvraag wordt vooralsnog aangehouden.   

   Advies   Aanhouden   

4   Vooroverleg   Aantal voorgaande behandelingen: 0   

    

   

   

   

   

Bouwadres   

Soort bouwwerk   

Omschrijving   

Aanvrager   

Bezoekers   

Welstandsnota   
Code Gemeente    
Bestemmingsplan   

Wilhelminapark 36   

Verbouw gemeentelijk monument     

stilleging/illegale bouw   

   

    
De Beschermde stad   
2020-08652   
Niet te beoordelen op basis van aanwezige stukken.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grote  
com.   

Bevindingen  
18-01-2021   

Wilhelminapark 36 betreft een handhavingszaak na illegale sloop. Het   
voorliggend plan betreft een herstelplan van het monument gecombineerd  
met plannen voor verbouw.    

De woning, aangewezen als gemeentelijk monument maakt deel uit van   
een ensemble van twee woningen gebouwd in 1898.    

De schilderachtige villa met asymmetrische gevel is opgetrokken in een   
combinatie van neorenaissance- en chaletstijl en is gaaf bewaard gebleven.  
De achtergevel kent wat meer wijzigingen en daar zijn met name raam en  
pui-invullingen vernieuwd. Het interieur is op onderdelen gewijzigd maar   
kent nog de oorspronkelijke 19de -eeuwse opzet met kamers en-suite,   
stucplafonds en schouwen in voor- en achterkamer.   

De gemeente heeft geconstateerd dat er in het pand illegaal is gesloopt.   
Een groot deel van de interieurafwerking, waaronder plafonds, deuren,   
architraven en schouwen ging hierbij verloren.   
Bij deze typisch 19de-eeuwse villa wordt het interieur gekenmerkt door een  
herkenbare opzet en afwerking.    
De gemeente geeft aan dat ten aanzien van de gaaf behouden toestand   
waarin het pand zich tot voor kort heeft bevonden, het voorliggend   
bouwplan zeer ingrijpend is en wordt gezien als een onacceptabele   
aantasting van het monument. Hoewel het authentieke materiaal op veel  
plekken helaas reeds verdwenen is, kan in elk geval het historische beeld   
gereconstrueerd worden.   

De interieur architect en de opdrachtgever zijn bij de planbehandeling   
aanwezig en lichten de wijzingen toe.     
In de vestibule en hal worden de twee bestaande openingen verhoogd en   
voorzien van een stalen kozijn.    
Er vinden herstelwerkzaamheden plaats van houtwerk, plinten en deuren.  
De eet- en woonkamer worden voorzien van nieuwe ornamenten plafonds  
en de en-suite wordt hersteld.   
Aan de achterzijde wordt de woning voorzien van een uitbouw met een   
stalen pui en de bestaande opening ter plaatse van de keuken wordt   
voorzien van een stalen kozijn.    

In het trappenhuis worden het hekwerk en de deuren hersteld en er worden  
nieuwe plinten geplaatst. De trap naar de zolder wordt voorzien van een   
nieuwe trapleuning. Het is de bedoeling de haard in de slaapkamer aan de  
voorzijde te verwijderen. Bij de slaapkamer aan de achterzijde worden de   
serre achtige uitbreidingen vervangen door een stalen pui.    

Op de zolderverdieping wordt de structuur aangepast en krijgt de   
achterkamer openslaande deuren naar een bestaand balkon dat zal worden  
voorzien van een glazen borstwering.    

Advies commissie    
De commissie is van mening dat de voorgestelde wijzigingen de   
aangewezen monumentale waarden van het monument onvoldoende   
respecteren, aangezien door de externe wijzigingen het aanzien van het   
monument wordt aangetast en bij de interne wijzigingen deels de   
hoofdstructuur, bijzondere detaillering en ornamentiek worden verwijderd.  
Bij wijzigingen dient het huidige monument altijd uitgangspunt te zijn,   
waarbij behoud in principe voor vernieuwing gaat. Aangezien de woning   
deel uitmaakt van een ensemble dient ook behoud van de eenheid daarvan  
uitgangspunt te zijn. Natuurlijk zijn - in overleg - aanpassingen mogelijk om  
hedendaags functioneren mogelijk te maken, maar ook daarbij gaat men   
altijd uit van de monumentale waarden van het pand. Restauratie-  
architecten hebben hier vaak veel ervaring mee.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Concluderend gaat de commissie niet akkoord met de wijzigingen, deze   
tasten het monument onherstelbaar aan. Ze adviseert het plan aan te   
passen met voldoende deskundigheid en respect voor het monument.   
Aandachtspunten hierbij zijn:   

- Het herstel van de kozijnen bij de vestibule en gang, met name het   
behouden van de bestaande hoogte van de doorgangen is van   
belang.   

- Een uitbreiding aan de achterzijde is een mogelijkheid maar oogt   
nu nog te weinig ondergeschikt. Deze dient meer passend bij het   
monument en het ensemble als geheel uitgewerkt te worden, ook   
de invulling dient meer behoudend te zijn, passend bij de   
monumentaliteit van het gevelbeeld.    

- Bijzondere detaillering en ornamentiek bij verbouw handhaven; op   
de eerste étage dienen daarom de twee schouwen behouden te   
blijven, deze maken een belangrijk onderdeel uit van het   
monumentale karakter van de woning. Dit geldt tevens voor de   
trapleuning.   

- Voor de karakteristieke uitstraling aan de voorzijde is het behoud   
van de balkonhekken van belang, een aanpassing daaraan moet   
zowel passen binnen de maat- en schaalverhoudingen van het pand   
als van het gehele ensemble.    

- Een glazen balustrade aan de achterzijde wordt hier niet passend   
geacht.  Door reflectie van het materiaal wordt een deel van het   
monument te veel aan het zicht onttrokken. Dit werkt verstorend   
in de compositie van het gevelbeeld.     

De commissie adviseert vooralsnog niet akkoord te gaan met de aanvraag,   
de aanpassingen tasten het monument ernstig aan.    

   Advies   Niet akkoord, nader overleg   

   

   

  De architect is aanwezig, evenals de stedenbouwkundige en procesmanager  
van de gemeente. Naar aanleiding van de Ontwikkelvisie Spaarndamseweg  
wordt het Stedenbouwkundig Programma van Eisen betreffende het   
voormalige Sonneborn terrein besproken. Uitgangspunten voor de   
herontwikkeling zijn woningbouw in combinatie met een 16-klassige   
basisschool.   

Het plangebied is gelegen tussen de Floresstraat en de Zaanenlaan en is   
omzoomd door kleinschalige woningbouw.    

De procesmanager geeft aan dat het project zich in de beginfase bevindt en  
er gewerkt wordt aan een startnotitie.    

Uitgangspunt voor het laatste ontwerp is een stedelijke wand langs de   
Spaarndamseweg van minimaal vier bouwlagen met een middelhoog   
accent van maximaal tien bouwlagen. Daarachter ligt een verhoogd dek   

met een schoolplein dat semi-toegankelijk is voor de buurt. Onder het dek is  
ruimte voor parkeren. In het plan is een scheiding tussen de auto (noorden)  
en langzaam verkeer (zuidelijk deel). De noordelijke entree is op dezelfde   
plek als de vroegere ingang van het terrein.    

5  Vooroverleg    Aantal voorgaande behandelingen: 0    

 Bouwadres  Spaarndamseweg 440,vm Sonnebornterrein   

  Soort bouwwerk Herontwikkeling woningbouw     
  Omschrijving  Stedenbouwkundig programma van eisen   
  Aanvrager  Gemeente Haarlem   
  Bezoekers     

  Welstandsnota  Lange lijnen (deel Spaarne/Visie ontwikkelzone Spaarndamseweg    
  Code gemeente  2021-0   
  Bestemmingsplan Concept SpvE    

grote   
com.   

Bevindingen  
18-01-2021   
Bevindingen  
18-01-2021   
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  De commissie is content met de getoonde inkijk in de gevolgde stappen en   
spreekt haar waardering uit voor het feit dat de school zicht heeft op het   
Spaarne maar tegelijkertijd ook beschutting biedt. Ook de plek van de   
toren, niet precies op de hoek, is aansprekend.    

Het plan heeft een prettige complexiteit en behoeft geen fundamentele   
wijzigingen.    

Aandachtspunten zijn de aansluiting van de nieuw te bouwen   
grondgebonden woningen op  de omliggende bebouwing, de mogelijke   
(geluids-)overlast van spelende kinderen en/of hangjongeren en de   
verkeersstromen en infrastructuur rond de school.     

   Advies   Collegiaal overleg   
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MOOI  
NOORD- 
HOLLAND 
ADVISEURS  
OMGEVINGSKWALITEIT 

Agenda en adviezen Adviescommissie 
Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) Haarlem 

 

 Vastgesteld: 
      
Commissie ARK Haarlem Aantal adviesaanvragen: 6 

 
 
 
 

Voorzitter: 
Vergaderdatum 04-01-2021  
Vergaderlocatie Via Microsoft Teams  Coördinator: 
   
   
      

Aanwezig Drs. D. van Hoogstraten (voorzitter/monumenten deskundige), ir. M. Reitsma, 
(stedenbouwkundige), Ir. A. Vermeulen (architect), ir. R. de Vries (restauratie architect), 
ir. D. Alferink (gemandateerd architect), drs. W. Meekes (commissie-coördinator), ing. 
A.J. den Breejen (plantoelichter), R. Algra (secretaris), Sander van Alphen (toehoorder 
MNH) 

Bezoekers Plan 1. 11:30 – 12:00 uur, Slachthuisbuurt, Zuidstrook, Blok II 
- Dhr. Van der Ploeg (architect) 
Plan 2. 12:00 – 12:30 uur, Bilderdijkstraat 1D 
- Dhr. Rolvink (eigenaar/ ontwerper) 
Plan 3. 13:30 – 14:15 uur, Spaarndamseweg 13 
- Dhr. Van der Heide (extern stedenbouwkundige) 
- Dhr. Van Ommeren (architect) 
- Dhr. De With (stedenbouwkundige gemeente Haarlem) 
- Dhr. De Winter (namens Wibaut) 
Plan 4. 14:20 – 15:15 uur, ontwikkelzone Haarlem Zuid- West (tussenstand)   
- Dhr. Van der Stelt (stedenbouwkundige gemeente Haarlem) 
-  Dhr. Van Splunter (landschapsarchitect gemeente Haarlem) 
- Dhr. Rots (stedenbouwkundige gemeente Haarlem) 
- Mw. Beenke (stedenbouwkundige gemeente Haarlem) 
- Mw. Zeelenberg (procesmanager gemeente Haarlem) 
Plan 5. 15:15 – 16:15 uur, Delftplein  
- Dhr. Ziegler (architect/stedenbouwkundige) 
- Mw. Beenke (stedenbouwkundige gemeente Haarlem)  
- Mw. Toivonen, landschapsarchitect gemeente Haarlem) 
- Dhr. Jobsen (namens Elan Wonen) 

- Mw. Zijlmans (procesmanager gemeente Haarlem) 
Plan 6. 16:20 – 16:35 uur, Poort van Boerhaave 
Geen bezoekers  
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Agenda grote commissie  
 

  Tijdsind.ca 

0. Gesprek met stadsarchitect dhr. Schenk.: afgezegd  

1. Opening  10:45 

2. Mededelingen 

- Er wordt digitaal vergaderd via Teams i.v.m. Covid-19 

- Sander van Alphen is als toehoorder aanwezig vanuit MNH 

 

3. Plannen Haarlem:  

 Voorbespreking plannen  11:00 - 11:30 

 Behandeling plannen Omgevingsvergunning 2 plannen (1-2) 11:30 - 12:30 

 Pauze  12:30 - 13:00 

 Gemandateerd overleg  13:00 - 13:30  
Behandeling plannen Haarlem 4 plannen (3-6) 13:30 – 16:35 

6. Wat verder ter tafel komt en rondvraag  

7. Datum en tijd volgende vergadering: 

18-01-2021 start 10:45 uur.  

Einde ca.  

16:45 

 
 

1 Aanvraag Omgevingsvergunning   Aantal voorgaande behandelingen: 4 

 Bouwadres Slachthuisbuurt, Zuidstrook, Blok II  
 Soort bouwwerk Woningbouw  
 Omschrijving Bouw 90 appartementen met stallingsgarage (81 plekken)  
 Aanvrager HBB ontwikkeling b.v. 
 Architect 

Bezoekers 
Faro architecten b.v. 
- Jurgen van der Ploeg (architect) 

 Welstandsnota n.v.t., toetsing aan het masterplan Slachthuisbuurt Zuid   
 Code gemeente 2020-08408  
 Bestemmingsplan Anders 

Grote 
com.  

Bevindingen 
28-04-2020 

De stedenbouwkundige geeft een toelichting. Het voorliggende ontwerp voor blok II 
maakt onderdeel uit van de visie slachthuisbuurt aan de Schipholweg, en ligt aan de 
Schipholweg op de hoek van de Prins Bernhardlaan. Het blok heeft een unieke ligging 
aan vier verschillende ruimtes. Het gebouw ligt dwars op de Schipholweg en  de zuidkop 
vormt dan ook de beëindiging van de nieuwe stedelijke wand bestaande uit een gesloten 
bouwblokken structuur. Aan de oostkant, zichtbaar bij de entree van de stad, grenst het 
volume aan een park. Tezamen met reeds gebouwde volumes aan de noordzijde wordt 
een wand aan het park gerealiseerd. De westgevel van het volume grenst aan een 
dwarsstraat.  
 
Het volume bestaat uit een verdiepte, tweelaagse parkeer- (fiets)garage met daarboven 
zes bouwlagen met galerijwoningen bereikbaar via een zogenaamde binnenstraat (open 
atrium). Het gebouw is alzijdig vormgegeven met centrale entrees in de kopgevels. 
Beide entreepartijen zijn verhoogd over anderhalve verdieping. De kopgevel aan de 
Schipholweg is voorzien van uitkragende (half afgerond), gesloten balkons met in het 
midden van de gevel open uitkragende balkons. De overige gevels laten een horizontale 
geleding zien met uitkragende, geprononceerde balkons, uitgevoerd in meerdere 
varianten.  
Aan de parkzijde sluit het gebouw door middel van een talud aan op het maaiveldniveau 
van het park. Aan de dwarsstraat (Willem Arondeusstraat) grenst een plantenbak op 
maaiveld niveau aan op de verhoogde balkons.   
 
Reactie commissie  
De commissie is positief, zij is van mening dat het ontwerp zorgvuldig is uitgewerkt. Enig 
aandachtspunt is de uitwerking van de overgang van openbaar naar privé bij de 
woningen op de begane grond. De kans op verrommeling (hekjes, tuinkasten) bij de 
overgang naar het maaiveld is aanwezig.  

 Advies commissie Akkoord op hoofdlijnen 
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 Bevindingen 
04-01-2021 

De architect, de project ontwikkelaar en de stedenbouwkundige van de 
gemeente zijn aanwezig.  
De definitieve aanvraag ligt nu voor. Het plan is niet gewijzigd, wel verder 
uitgewerkt. 
 
Het betreft een alzijdig blok gelegen aan de Schipholweg, op de hoek van de 
Prins Bernhardlaan. De hoofdentrees bevinden zich in de kopgevels. Het 
talud aan de parkzijde (oostgevel) wordt, voor de begane grond woningen 
langs, voorzien van een lage heg. Het onderhoud van deze heg wordt 
gedaan door de beheerder. De aansluiting op maaiveldniveau aan de 
westzijde van het gebouw is meer stedelijk vormgegeven.  
Er wordt tevens aangegeven dat de geveldelen bij de trafo voorziening nog 
niet zijn uitgewerkt, dit gebeurt in een later stadium in overleg met Liander.  
De gevels van het blok worden gemetseld met uitzondering van de 
afgeronde hoeken bij de balkons in de zuidgevel (kopgevel). Hier worden 
steenstrips toegepast. 
Er worden kunststof kozijnen toegepast in een donkere kleur met een 
houtgelijkend profiel. De uitkragende balkons zijn voorzien van een witte, 
aluminium zetwerk rand.  
 
De commissie complimenteert de architect met de zorgvuldige uitwerking 
van de verschillende aansluitingen en de details.  
De aanpassingen voor wat betreft de gevels van de traforuimte kunnen door 
de gemandateerd architect worden besproken. 
De commissie heeft geen bezwaar tegen het ontwerp en adviseert akkoord 
te gaan met de aanvraag.      

 welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria  

 Advies commissie Akkoord  

 

2 Vooroverleg   Aantal voorgaande behandelingen: 4 

 Bouwadres Bilderdijkstraat 1D  
 Soort bouwwerk Woningbouw  

 Omschrijving Bouw appartementencomplex  
 Aanvrager 

Architect 
Dhr. L. Rolvink 
Rolvink bouwkundig adviesbureau 

 Bezoekers Dhr. L. Rolvink 
 Welstandsnota NRK, eerste stadsuitbreidingen buiten de vestinggracht.  
 Code gemeente 2020-09259 
 Bestemmingsplan Voldoet niet, gemeente is voornemens mee te werken aan een binnenplanse 

afwijking.  

 Bevindingen 
04-01-2021 

De ontwerper is aanwezig om het plan aan de hand van een presentatie toe 
te lichten. Het betreft een vervanging van een eenlaags volume dat aan de 
linker zijde aansluit op een hoekpand gelegen aan de Zijlweg en aan de 
rechter zijde grenst aan een eenlaags volume met zadeldak dat deel 
uitmaakt van een gemeentelijk monument.  
Het nieuwe volume, bestemd voor meerdere appartementen wordt door 
middel van een eenlaags volume verbonden met het hoekpand en door 
middel van een poort verbonden met het monument.  
 
Het betreft een drielaags volume met een kap bestemd voor de vierde 
woonlaag. De hoogte van het nieuwe pand sluit qua dakrand aan op het 
hoekpand. De nok is een meter hoger dan de dakvloer en fungeert als 
‘balustrade’ om een dakterras mogelijk te maken.   
De gevels van het volume worden uitgevoerd met STO gevelbekleding 
waarbij de plint (begane grond) wordt voorzien van licht gekleurd stucwerk 
en een hardstenen plint. De verdiepingslagen worden afgewerkt met 
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steenstrips. De kap wordt belegd met dakpannen in een antraciet kleur. Er 
worden hardhouten kozijnen voorgesteld met hardstenen raamdorpels.   
Het lage tussendeel wordt voorzien van een sedum dakbedekking. 
In de kap worden rondom dakkapellen in de goot geplaatst.  
 
De gemeente geeft aan dat het volume niet voldoet aan het 
bestemmingsplan maar dat men voornemens is mee te werken aan een 
binnenplanse afwijking. De afwijking betreft de hoogte van het dak ten 
behoeve van het dakterras en de dakkapellen in de goot. 
 
De commissie constateert dat het voorstel een schaalsprong in de straat 
teweeg brengt. Aandachtspunt is het volume zelf (de hoogte) en de 
uitwerking van de gevels: door de plint in een witte kleur uit te voeren en 
door te trekken naar het bijgebouw en de hoogte van de daklijst wordt de 
grootte van de massa benadrukt. Voor wat betreft de gevelindeling is zij van 
mening dat hier meer nuance en hiërarchie in gebracht kan worden. Van 
belang is de verhouding van de gevelopeningen ten opzichte van elkaar en 
ten opzichte van het straatbeeld en de relatie met het naastgelegen 
monument.   
 
Concluderend heeft de commissie fundamenteel bezwaar op 
stedenbouwkundig niveau en qua architectonische uitwerking. Het 
voorliggende ontwerp wordt qua massa en uitwerking niet passend in zijn 
omgeving gevonden. Het volume en het ontwerp behoeft verfijning.  
Zij adviseert daarom geen gebruik te maken van de 
ontheffingsmogelijkheid, meer plasticiteit en hiërarchie in de gevel aan te 
brengen, een relatie te zoeken met het monument en de materiaalkeuze 
met name voor de begane grond gevel aan te passen.  
Gezien de locatie adviseert de commissie meer ontwerpkwaliteit in te 
zetten. De aanvraag wordt naar aanleiding van het bovenstaande 
vooralsnog aangehouden. 

 welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria  

 Advies commissie Aanhouden 

 

3 Vooroverleg   Aantal voorgaande behandelingen: 3 

 Bouwadres Spaarndamseweg 13 
 Soort bouwwerk Woningbouw/horeca  
 Omschrijving Stedenbouwkundig plan 
 Aanvrager Wibaut 
 Architect 

Bezoekers 
Mark van der Heide Urban design 
- Dhr. Van der Heide (extern stedenbouwkundige)   
- Dhr. Van Ommeren (architect) 
- Dhr. De With (stedenbouwkundige gemeente Haarlem) 
- Dhr. De Winter (Wibaut) 
- Dhr. Koster (procesmanager gemeente Haarlem) 

 Welstandsnota N.v.t., toetsingskader is SpvE 
 Code gemeente 2020-09105 
 Bestemmingsplan Voldoet niet, gemeente werkt mee aan een buitenplanse vrijstelling. 

 Bevindingen 
16-11-2020 
 

Vanuit de ontwikkelvisie Spaarndamseweg wordt voor dit gedeelte het volgende 
voorgesteld: “voormalig 50 kV- station. Plan is om op deze locatie woningbouw te 
realiseren, met name bestemd voor jongeren. De bestaande groene kade wordt hier 
doorgezet en er wordt een sculpturaal gebouw voorgesteld”.  
 
De projectmanager, de opdrachtgever, de architect, de extern stedenbouwkundige en de 
procesmanager van de gemeente zijn aanwezig. 
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Het stedenbouwkundig ontwerp van de betreffende locatie wordt toegelicht. Op de 
locatie is nog een voormalig 50kV- station aanwezig dat zal worden verwijderd, het 
transformatiestation blijft wel bestaan.  
Het plangebied ligt aan het Spaarne en beslaat de wigvormige ruimte tussen de 
Spaarndamseweg en de oprit naar de Schoterbrug. Het transformatiestation ligt tegen 
het talud van de brug aan. Langs het water is sprake van een bestaande publieke kade 
met een fietspad. Aan weerszijden van de locatie staat bebouwing van een verschillende 
schaal. 
Het gebouw geeft ruimte aan jongerenhuisvesting: kleine wooneenheden en flexibele 
ruimtes met horeca op de begane grond.   
 
Het gebouw komt centraal in de ruimte te liggen en heeft een trapezium vormige 
plattegrond, met rondom een buitenruimte. De massa verjongt in de hoogte door middel 
van sprongen op de tweede en vierde verdieping. Het gebouw is alzijdig met een 
transparante gevel op begane grond niveau, met name langs de kade.  
 
De hoofdentree ligt aan de kade, voor de auto wordt een aparte afrit gecreëerd naar de 
ondergrondse parkeergarage aan de westzijde van het gebouw. Het maaiveld is richting 
de kruising Spaarndamseweg / oprit brug opgehoogd. De entree van de horeca ligt ook 
aan de westzijde, meer richting de punt, in het verlengde van de bestaande kade langs 
het Spaarne.  
Er wordt aandacht besteed aan de hechting van het gebouw aan de openbare ruimte 
waarbij het kademilieu wordt doorgezet. Hier wordt gedacht aan het shared space 
principe. De bestaande bomenrij wordt tot aan het gebouw doorgezet. 
De commissie constateert dat het een complexe opgave betreft, gelegen in een driehoek 
van infrastructuur. De ambitie is dat het gebouw een icoon wordt. De kracht van de 
locatie ligt aan de zuidzijde, met zicht op het Spaarne, maar daar loopt een fietspad. 
Het gebouw wordt aan alle zijden zwaar belast, ook bij de shared space aan de kade.  
Het gebouw ligt dicht tegen de brug aan en de ruimte wordt hier ingenomen door (fiets) 
parkeren wat qua sociale veiligheid niet aan te bevelen is. Aan de kop op de noordkant 
wordt geparkeerd  in de restruimte in de vork van de twee wegen die aanlopen op het 
Spaarne ,  wat voor de kwaliteit van de openbare ruimte ook geen pre is. 
Vanaf de noordzijde ontneemt het voorgestelde volume door zijn afgeknotte gevel  het 
zicht op de kade en het Spaarne en lijkt niet te reageren op de complexe 
stedenbouwkundige situatie. Een accent in de vorm van een punt of ronding, die de 
zicht-as van beide wegen in de vork begeleiden,  zou meer passend zijn.  
De gevel aan het Spaarne is dynamisch vormgegeven, dit ontbreekt bij de overige 
gevels.    
De aansluiting tussen gebouw en brug verdient meer aandacht en wellicht kan de 
bestaande trap meegenomen worden in het geheel.  
Er is alleen nog gesproken over het stedenbouwkundig plan. De commissie is van 
mening dat dit eerst opeen overtuigende manier dient te worden opgelost alvorens de 
architectuur kan worden ingevuld. In dat kader vraagt ze dan ook de architectonische 
beelden van het schetsontwerp niet te verwerken in het stedenbouwkundig plan. Dit 
maakt het toetsingsproces onduidelijk.  
Concluderend is de commissie van mening dat het gebouw meer dient in te spelen op de 
dynamiek van de omliggende wegen. Met aandacht voor de zone in de punt tussen de 
weg en de brug waar nu parkeren wordt beoogd.  
In afwachting van een volgende versie wordt de aanvraag aangehouden. 

 Advies commissie Aanhouden 

 Bevindingen  
30-11-2020 

De stedenbouwkundige en architect van het plan zijn aanwezig om de aanpassingen 
van het stedenbouwkundig ontwerp aan de hand van een nieuwe presentatie toe te 
lichten. Tevens zijn de stedenbouwkundige en procesmanager van de gemeente 
aanwezig. Het gaat met name over de inpassing van het volume op de kavel en daarbij 
de aanpassingen van de alzijdigheid van het gebouw en de invulling van de groene plint.  
 
Stedenbouwkundig 
De afgeknotte ‘punt’ van het gebouw markeert de splitsing tussen het Spaarne en de 
Spaarndamseweg, de flanken liggen respectievelijk parallel aan de Spaarndamseweg en 
de oprit van de brug. De kop van het volume markeert de splitsing van de 
Spaarndamseweg en de Schoterweg/Waarderweg cq de oprit naar de brug. Deze 
kopgevel maakt deel uit van een stedenbouwkundige ruimte waarvan het maaiveld 
richting de brug oploopt. Er dient dus rekening gehouden te worden met de overgang 
van het gebouw op het maaiveld. 
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De kop van het gebouw is zichtbaar vanuit de bebouwing aan de Spaarndamseweg en 
de bebouwing van Land in Zicht aan de overzijde van de Schoterweg/Waarderweg.  
Concluderend zijn alle zijdes van het gebouw dermate verschillend dat ze om een 
gedifferentieerde benadering vragen. Van belang is ook de aanhechting van de 
inrichting van het oplopende maaiveld tussen gebouw en brug.    
 
Architectuur 
De gevels aan de kant van het Spaarne zijn vooralsnog niet gewijzigd. 
De zijgevels (flanken) zijn terughoudend gearticuleerd. Daarentegen wordt de kop 
richting het voorplein voorzien van een meer nadrukkelijke gevel. Hiervoor zijn in de 
studie enkele voorbeelden weergegeven zoals een kop met overstek, het toepassen van 
afgeronde hoeken of een kop met een opengewerkte, doorsnede gevel. 
 
Groene plint 
Het maaiveld loopt op richting de oprit van de brug: van begane grond niveau naar 
eerste verdieping. Het voorstel is om een ‘plint’ rond de kop en de flank langs de brug 
aan te brengen in de vorm van een groene overkapping die aansluit op de eerste 
verdieping. Deze ‘groene’ overkapping verwijst naar het groene maaiveld aan de 
overzijde van de weg. 
Tevens wordt zo het parkeren en het fietsparkeren aan het zicht onttrekken. 
 
Reactie commissie 
De commissie is blij met de goed voorbereide presentatie. Het betreft een complexe 
omgeving waarbij de massa en vorm van het gebouw relevant zijn voor de relatie tot de 
omgeving. Het gebouw dient de (verkeers-)beweging te begeleiden en niet persé de 
ruimte vorm te geven rondom de wegsplitsing en de brug. Daarvoor is de omgeving te 
wijdlopig en te divers samengesteld. 
De commissie is van mening dat het gebouw rust dient te brengen in deze complexe 
omgeving. Daarom spreekt zij haar voorkeur uit voor het model met de afgeronde 
hoeken. Een dergelijke vorm kan zich positief gaan voegen op de locatie en vormt door 
die vormverwantschap meer ‘familie’ met de bebouwing van Land in Zicht. 
Voor wat betreft de massa in combinatie met de groene plint is de commissie van 
mening dat het gebouw ‘knel’ zit op de locatie, het toevoegen van een groene 
overkapping is niet voldoende om dit op te lossen en doet eigenlijk ook afbreuk aan de 
begeleiding van de beweging. Er dient meer ruimte te komen rond het gebouw, ook voor 
groen zodat het gebouw minder krap op de kavel komt te staan. 
 
Concluderend is de commissie nog niet overtuigd van de massa in combinatie met de 
vormgeving.  
Zij geeft als suggestie mee het gebouw qua grondoppervlak naar 0.8% te verkleinen met 
toevoeging van een extra bouwlaag. Tevens mag het gebouw qua uitwerking meer 
‘familie’ worden van Land in Zicht, simpel maar wel met een eigen karakter dat rust 
brengt op de locatie en met een eventuele groene, verhoogde plint. 

 Advies  Aanhouden 

 Bevindingen 
14-12-2020 

Naast de stedenbouwkundigen van de gemeente zijn de stedenbouwkundige van het 
bouwplan, de architect en de opdrachtgever aanwezig. Namens de opdrachtgever geeft 
de stedenbouwkundige aan dat de gekozen trapezium vorm met zeven verdiepingen 
voortkomt uit de Ontwikkelvisie & Startnotitie.  
 
De aanpassingen worden besproken. De architectonische articulatie van de noordelijke 
kop wordt vormgegeven door afgeronde hoeken. Aan de kant van de brug komt een 
transparante ‘groene’ overkapping die doorloopt langs de kopgevel. Deze overkapping 
sluit aan op de eerste verdieping, hieronder ligt het talud en vindt het parkeren en 
fietsparkeren plaats. Tevens worden in de open punt bij de kopgevel bomen voorgesteld, 
geplant in de volle grond die dus door overkapping steken. Om de hoek van de kopgevel 
wordt het gebouw verbonden met de Schoterbrug door een lichte voetgangersbrug. 
Deze secundaire toegang tot het gebouw landt aan in de bestaande poer en maakt de 
compositie locatie specifiek. De groene overkapping wordt aan de kant van de 
Schoterbrug voorzien van een hekwerk.    
 
De commissie is blij met de zorgvuldige toelichting en is positief over het voornemen om 
bomen bij de kopgevel te handhaven en/of aan te vullen. Ook de ‘brug naar de brug’ 
wordt als  een positieve toevoeging gezien. 
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De commissie benadrukt echter nogmaals dat zij bezwaar heeft tegen het volume dat 
massief in z’n vorm is en daardoor krap op de kavel ligt. Aandacht wordt gevraagd voor 
de afstand tot de brug in combinatie met de voorgestelde groene overkapping. De 
commissie is van mening dat deze overkapping het probleem niet oplost. Tevens vraagt 
zij zich af hoe de functie (het gebruik) van de onderliggende ruimte uitpakt.  
Zij vraagt zich af hoe de geluidsbelasting wordt opgelost en hoe de binnenruimte (24m. 
diep) wordt uitgevoerd en of hier sprake is van voldoende lichtinval en de algemene 
kwaliteit van deze open ruimte.    
 
De commissie is op zich bereid om mee te denken maar wil graag meegenomen worden 
in de zoektocht naar het kneden van het volume. Het betreft een belangrijke locatie die 
aandacht verdient waarbij meerdere opties mogelijk zijn.  

 Bevindingen  
04-02-2021 

Naast de stedenbouwkundigen van de gemeente zijn de 
stedenbouwkundige van het bouwplan, de architect en de opdrachtgever 
aanwezig. 
Aan de hand van het ontwerpproces zijn de stedenbouwkundige modellen 
onderzocht en worden nu toegelicht.  
Ook de aanpassingen worden toegelicht. De overkapping (pergola) wordt 
niet doorgetrokken naar de kopgevel, de overkapping ‘stopt’ bij de kleine 
brug. De ruimte vóór de kopgevel wordt ingevuld met bomen en struweel. 
De huidige ‘grote’ boom wordt mogelijk verplaatst. Het hek dat de 
verkeersbrug begeleidt wordt wel doorgezet. Hierdoor komt het gebouw 
aan de kop meet ‘op de grond te staan’.  
Tevens wordt aangegeven dat het binnengebied met name bedoeld is voor 
ventilatie en lucht. Ter hoogte van de 1ste verdieping komt een daktuin.  
De daglicht toetreding komt van de buitenkant dus de woningen zijn 
eenzijdig georiënteerd.   
 
Commissie merkt op dat de uitkomst van de zoektocht geen oplossing heeft 
geboden in stedenbouwkundig opzicht. Zij blijft van mening dat het een 
autonoom gebouw betreft dat meer ruimte op de plek nodig heeft. Het 
beoogde programma is moeilijk te combineren met het streven naar een 
goede kwaliteit van de openbare ruimte. Dit komt tot uiting bij de ‘ruimte’ 
tussen de brug en de ronde kop.  
 
Daarbij is de kwaliteit van  de ruimte op maaiveldniveau tussen de brug en 
het gebouw van belang. Het wordt ingesloten door de blinde gevel van de 
parkeergarage en de plint van de brug. Dit levert een anonieme ruimte op 
die door de commissie als sociaal onveilig wordt gezien, zelfs al wordt die 
door een hek afgesloten. Ze doet de suggestie om te kijken of er in de 
parkeergarage bij deze wand toch functies opgenomen kunnen worden 
waardoor er meer ogen op de ruimte zijn. Verder vindt de commissie dat de 
pergola nog altijd niet bijdraagt aan de inpassing van het gebouw op de 
locatie maar dat het er afbreuk aan doet door het gebouw aan de brug 'vast 
te koeken'.  
 
Concluderend constateert de commissie dat er onvoldoende aan haar 
bezwaar tegemoet gekomen is en gaat niet akkoord met de aanvraag. Het 
volume is massief in z’n vorm en ligt daardoor te krap op de kavel.  

 welstandscriteria Algemene criteria 

 Advies commissie Niet akkoord 

 

4 Vooroverleg   Aantal voorgaande behandelingen: 2 

 Bouwadres Ontwikkelzone Haarlem Zuid- West (tussenstand) 
 Soort bouwwerk Wonen, Groen, Werken, Sport, Voorzieningen  
 Omschrijving Ontwikkelvisie 
 Aanvrager Gemeente Haarlem 
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 Architect 
Bezoekers 
 
 
 

Gemeente Haarlem 
- Dhr. Van der Stelt (stedenbouwkundige gemeente Haarlem) 
-  Dhr. Van Splunter (landschapsarchitect gemeente Haarlem) 
- Dhr. Rots (stedenbouwkundige gemeente Haarlem) 
- Mw. Beenke (stedenbouwkundige gemeente Haarlem) 
- Mw. Zeelenberg (procesmanager gemeente Haarlem) 

 Welstandsnota N.v.t., voornemen opstellen beeldkwaliteitsplan  
 Code gemeente 2020-09849 
 Bestemmingsplan Voldoet niet, er is een projectbesluit of partiële herziening van het 

bestemmingsplan nodig.    

 Bevindingen  
20-11-18 

Presentatie 
De ontwikkelzone zuidwest betreft een kleine 2 kilometer lange, ruimtelijk opgezette en 
gefaseerd ingevulde strook langs de spoorlijn Haarlem-Leiden vanaf de Westergracht in 
zuidelijke richting doorlopend tot aan de grens van Heemstede. 
De ontwikkelvisie, met een sterk procesmatige insteek, voorziet in het aanbrengen van 
een doorgaande groen- en waterstructuur als sturend en dragend principe van een 
vlekkenplan voor het toedelen van functies; herschikken en toevoegen, vooral van 
woonprogramma, naast recreatie en verblijfsgebied, horeca, winkels, sport/onderwijs en 
sociaalmaatschappelijke functies. 
 
Reactie commissie 
De commissie schaart zich achter het basisconcept dat door de stedenbouwers wordt 
neergelegd: een duidelijk publieke ruimte structuur, met een aantal plekken 
verbijzondering, die de drager wordt van verdere verdichting in nader te bepalen 
volumes op bouwvlakken. De helderheid van het concept is vooral duidelijk in het 
middendeel. 
De commissie meent dat de zone, zowel richting PLAZA-West als richting Heemstede 
vanaf het Munterslaandeel nog verdere doordenking behoeft. Hoe vertaalt het heldere 
concept zich met deze cruciale schakels?  
Verder adviseert de commissie te onderzoeken of, om de ruimtelijke en verblijfskwaliteit 
in de ontwikkelzone te versterken, de verkeersactiviteit direct langs het spoor niet beter 
volledig uit het ruimtelijk model verwijderd moet worden, of, als een dergelijke activiteit 
onontkoombaar is, die verplaatst kan worden naar de oostrand van de zone. 
Verder wil de commissie weten of er een plan-B is, of gemaakt moet worden, als het 
onvoldoende lukt de zone (grotendeels) vrij te spelen van milieuhinderlijke 
bedrijfsactiviteiten. 
Voor het toevoegen van woonprogramma in het Van Leeuwenhoek park, adviseert de 
commissie niet te gaan voor spektakel in het groen maar voor terughoudendheid en 
natuurlijke aansluiting en te kiezen één hoogtemaat, zijnde een beproefd 
stedenbouwkundig model met een lange levensduur. 

 Advies 20-11-2018 Aanhouden  

 Bevindingen 
05-10-2020 

Aan de hand van een presentatie van de spelregelkaart wordt de ontwikkelzone Zuid- 
West door de stedenbouwkundige van de gemeente toegelicht.  
Het betreft een langgerekte zone van 2 km waarbij een transformatie gaat plaats 
vinden van bedrijventerrein naar wonen en werken. 
De ‘groen-water’ structuur is de basis voor het concept van ontmoeten en verbinden. 
Het behouden van werkgelegenheid is van belang en werken wordt wellicht nog 
uitgebreid. 
De spelregelkaart vormt de denkrichting voor de ontwikkelaars.   
 
Er worden vragen gesteld over het parkeerbeleid, de sociale programma’s,  de fietsroute, 
het aantrekkelijk maken van de parken (ook sociaal programma) en de groeninvulling. 

 Advies 05-10-2020 Collegiaal overleg 

 Bevindingen 
04-01-2021 

De procesmanager en de stedenbouwkundigen van de gemeente zijn 
aanwezig om het verloop van het plan toe te lichten.  
De Ontwikkelvisie Zuid- West is door de gemeenteraad vastgesteld en 
uitgewerkt in randvoorwaarden, eisen en wensen en gespecificeerd in een 
integraal Ruimtelijk Programma van Eisen (RPvE). 
Het is een kaderstellend product van de gemeente. Per zone wordt een 
masterplan voor de verschillende ontwikkelaars opgesteld. Vanuit de 
gemeente wordt er een supervisor aangesteld.  
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In de Visie is vastgelegd dat er naast Plaza West circa 1400 woningen 
gebouwd worden. De economische functie blijft behouden, bedrijvigheid en 
werkgelegenheid gaan samen met wonen. Uit de voorzieningenstudie komt 
naar voren dat er behoefte is aan gebouwde voorzieningen, commerciële en 
sociaal- maatschappelijke voorzieningen. De ontwikkelingen binnen de zone 
zijn duurzaam.  
De stedenbouwkundige structuur is opgebouwd uit drie delen: principes, 
openbare ruimte en bebouwing. Tevens spelen de aspecten ruimtelijke 
kwaliteit, authenticiteit en historie een belangrijke rol. 
Vanwege de transformatie van de gehele zone van bedrijventerrein naar een 
gemengd woon- werkgebied worden nieuwe en aanvullende criteria 
opgesteld in een Beeldkwaliteitsplan.  
De ontwikkelzone wordt in deelgebieden uitgewerkt.  
Voor het deelgebied GES (Grijpensteinweg, Einsteinplantsoen en 
Stevensonstraat) zijn in het RPvE uitspraken gedaan over programma, 
stedenbouwkundige structuur en beeldkwaliteit.   
  
Het document is voor vijf jaar geldig en het beheer van het gebied komt aan 
bod in het Raamwerk Openbare ruimte (ROR). Het ROR wordt onderdeel 
van de RPvE. Behalve woningen en voorzieningen wordt er ook een impuls 
gegeven aan de openbare ruimte, als drager (verbinding) van de bestaande 
en nieuwe wijk. 
 
De commissie waardeert de toelichting en geeft aan dat het nu dus gaat om 
de vertaling van de programma’s naar ruimtevragen. Dit dient samen te 
gaan met beheer, duurzaamheid, groene leefomgeving en mobiliteit. 
De commissie vraagt aandacht voor het beheer van de openbare ruimte en 
openbaar groen, het bewaken van voldoende ‘groene’ ruimtes en de 
bebouwingsdichtheid.  

 welstandscriteria  

 Advies commissie Collegiaal overleg 

 
15:20 – 16:20 uur 

5 Informeel Vooroverleg   Aantal voorgaande behandelingen: 0 

 Bouwadres Delftplein 
 Soort bouwwerk Woningbouw  
 Omschrijving Stedenbouwkundige visie 
 Aanvrager 

Architect 
Gemeente Haarlem/Elan Wonen 
Ziegler Branderhorst stedenbouw en architectuur 

 Bezoekers Dhr. Ziegler (architect/stedenbouwkundige) 
Mw. Beenke, stedenbouwkundige gemeente Haarlem  
Mw. Toivonen, landschapsarchitect gemeente Haarlem 
Dhr. Jobsen (namens Elan Wonen) 
Mw. Zijlmans (procesmanager gemeente Haarlem) 

 Welstandsnota NRK, strokenbouw en woonbebouwing na 1985 
Er ligt voor deze locatie een voornemen tot opstellen van een partieel 
Beeldkwaliteit 

 Code gemeente 2020-09851 
 Bestemmingsplan Voldoet niet, er is een projectbesluit of partiële herziening van het 

bestemmingsplan nodig.    

 Bevindingen 
04-01-2021 

De architect / stedenbouwkundige, nieuwbouw coördinator en de 
stedenbouwkundige van de opdrachtgever zijn aanwezig evenals de 
opdrachtgever en de proces manager, stedenbouwkundige en 
landschapsarchitect van de gemeente.  
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Presentatie 
Het plan betreft een stedenbouwbouwkundige visie voor de realisatie van 
woningbouw aan het Delftplein in de noordelijke punt van Haarlem- Noord, 
daar waar de Randweg (N208), de Rijksstraatweg en de Vondelweg bij 
elkaar komen.  
Het gebied wordt nu gedomineerd door verkeer en wordt doorkruist door de 
gemeentegrens tussen Velsen en Haarlem. Er vindt overleg plaats tussen 
beide gemeenten over deze ontwikkeling.  
Er is een hoge dichtheid van woningen voorzien, daarom is gekozen voor 
negen woonblokken (villa’s) gepositioneerd in een campusmodel om zo 
ruimte te geven aan een hoogwaardige openbare ruimte, aan de buitenzijde 
uitgevoerd in ecologisch groen met wadi’s, aan de binnenzijde is aandacht 
voor speel-  en ontmoetingsplekken. Parkeren vindt aan de straat en half 
verdiept onder de blokken plaats, de auto is in het gebied te gast.  De 
blokken worden gevarieerd uitgevoerd in hoogte en architectuur. Langs het 
Delftplein wordt een accent gemaakt door een verhoging van een van de 
woonblokken en aan de overkant een woontoren (voor het Spaarne Gasthuis 
Noord).   
Het gebied wordt gefaseerd ontwikkeld, elke fase staat op zichzelf. Er wordt 
een mix van sociale en middensegment huurwoningen voorgesteld.  
 
Reactie commissie 
De commissie dankt de stedenbouwkundige en gemeente voor hun heldere 
presentatie.  
Ze geeft aan dat ze het voorgestelde campusmodel voor dit gebied, gezien 
de mate van een sterke fragmentatie van de locatie, in opzet goed kan 
voorstellen maar reageert iets gereserveerd aangezien dit model een zeer 
consistente en zorgvuldige uitwerking vereist, juist vanwege de 
fragmentatie.  
De noodzaak tot fasering brengt als eis met zich mee dat elke fase ook voor 
onbepaalde tijd een eindfase moet kunnen zijn. Zij vraagt de gemeente om 
zich te beraden hoe die continuïteit in planontwikkeling over langere tijd 
geborgd kan zijn. Ze uit met name haar zorgen over de openbare ruimte, het 
effect van het half ondergronds parkeren, de hoge dichtheid van de blokken 
en de kwaliteit van het openbaar groen en het beheer daarvan.  
De openbare ruimte vereist bij een dergelijke opzet een zeer zorgvuldige 
vormgeving, voorzien van hoogwaardige kwaliteit. Het plan laat dit ook zien 
maar de ervaring is dat in de uitwerking deze aspecten vaak worden 
onderbelicht waardoor de kwaliteit van het gehele gebied onder druk komt 
te staan. Beheer van deze ruimten speelt daarbij een grote rol.  

 

Collegiaal worden aanvullend nog de volgende punten besproken / vragen 
gesteld: 
- Geadviseerd wordt het ontwerp voor de openbare ruimte vanaf het 

begin mee te nemen en daarin ook een beheerplan op te nemen.  
- Gevraagd wordt naar de ontsluiting van het gebied, deze wordt nog 

nader uitgewerkt.  
- De maquettes verduidelijken de opzet van het plan. De referenties zoals 

getoond zijn in opzet overtuigend. 
- Wat betreft de bouwblokken worden nog de volgende vragen gesteld: 

hoe worden deze georiënteerd, komen er nog andere functies dan 
wonen, wat komt er in de plint (aandacht gevraagd met betrekking tot 
bergingen en parkeren), hoe worden de blokken beheerd, waar worden 
de entrees geplaatst en hoe wordt de koppeling met de openbare 
ruimte gemaakt. Geadviseerd wordt de variatie in hoogte van de 
bouwblokken op te nemen in het stedenbouwkundig plan en uiteindelijk 
in het bestemmingsplan.  
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- De kwaliteit van de tussenruimten tussen de bouwblokken / 
binnenpleinen is sterk afhankelijk van de hoogte van de blokken en de 
dichtheid. Gevraagd wordt om een bezonningstudie en de mate van 
verharding (hittestress).  

- Gevraagd wordt naar de relatie van de woontoren met zijn omgeving, 
de bebouwing van het ziekenhuis en de toren van de Poort van Noord.  

- Aandacht wordt gevraagd voor verduurzaming en natuurinclusief 
bouwen (o.a. groendaken en zonnepanelen).H 
 
Het toekomstige toetsingskader voor de wijk wordt in het SpvE op 
hoofdlijnen meegenomen. Daarna wordt nog een apart 
Beeldkwaliteitsplan opgesteld. Beiden worden in overleg met de 
commissie opgesteld.  

De commissie ziet een verdere uitwerking van het plan, inclusief een 
inhoudelijke reactie op bovenstaande opmerkingen en aandachtspunten, 
met belangstelling tegemoet.  

 welstandscriteria Nvt 

 Advies commissie Collegiaal overleg  

 

 6 Vooroverleg   Aantal voorgaande behandelingen: 3 

 Bouwadres Poort van Boerhaave 
 Soort bouwwerk Zorgwoningen  
 Omschrijving Nieuwbouw ca. 250 woningen 
 Aanvrager Sint Jacob 
 Architect 

Bezoekers 
Rijnbout architecten  
Geen  

 Welstandsnota NRK, Strokenbouw 
 Code gemeente 2020-09855 
 Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

 Bevindingen  
11-02-2020 

De locatie van Sint Jacob ligt in het noordelijke deel van De Poort van Boerhaave, een 
herontwikkelingsgebied: het doel is een anonieme zone langs de Amerikaweg en een 
schoolgebouw en een verzorgingstehuis te transformeren naar een representatieve 
entree van de Boerhaavewijk. Voor de locatie St. Jacob wordt, op basis van het 
strategische vastgoed plan een concept voor de toekomst, zijnde vervangende 
nieuwbouw voorgelegd. Dit bestaat uit een gelaagd, atypisch plan bestemd voor 
beschermd en verzorgd wonen, kantoren, kinderdagverblijf, horeca en een ZOED.    
De ‘wijk’ wordt door middel van fietsverbindingen en de aansluiting op het water meer 
door het plan heen getrokken.  
Langs de waterrand komen twee hoge volumes, in het midden komt een laag volume en 
aan de noord- oost en zuidzijde komen middelhoge volumes. De assen krijgen duidelijk 
herkenbare accenten met aan de as de openbare programma’s. 
 
Aandachtspunt voor de commissie is met name de samenhang. De samenhang van de 
zone langs het kanaal, de samenhang tussen de massaopbouw en de openingen tussen 
de volumes, en als belangrijkste de samenhang met de bebouwing van Damiate.   
Het voorliggende plan gaat echter geen relatie aan met de stempelachtige structuur van 
de wijk die belangrijk is voor de aanwezige morfologie van de wijk. De voorgestelde 
haakvormige volumes worden gezien als samengestelde elementen die niet passend 
worden gevonden bij de duidelijke vormen van Damiate.  
Er dient in de ruimtelijke opbouw meer eenheid op grote schaal te komen. Ook de 
architectuurtaal van dit plan dient zich te verhouden tot de architectuur van Damiate. 

 Advies 11-02-2020 Aanhouden  

 Bevindingen  
02-06-2020 

De stedenbouwkundige en architect van het plan geven een toelichting op het plan.  
De stadsarchitect is sinds vorige planbehandeling betrokken bij het plan en er is in 
samenwerking met St Jacob een aangepast plan gemaakt, gericht op samenhang met 
het naastgelegen plan Damiate, de structuur van de achterliggende wijk en de 
samenhang tussen massaopbouw en openingen tussen de verschillende volumes.  
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De presentatie gaat daarnaast in op de punten die vorige vergadering zijn genoemd: 
- Het plan sluit nu aan bij het plan Damiate in massaopbouw, belijning en 

architectuurtaal aan de zijde van de Amerikaweg en de aangrenzende zijde, 
waardoor aan deze zijden een duidelijke gevelwand ontstaat.   

- Naar de achterliggende wijk toe opent het plan zich verder en wordt de structuur 
van de wijk overgenomen door parallel geplaatste bouwblokken die in richting 
aansluiten bij de wijk. De belangrijke assen uit de achterliggende wijk, de 
ontsluitingsweg naar het plan en een fietsroute, zorgen voor verdere integratie van 
de wijk en het plan.  

- Uitgangspunt bij de inrichting van de buitenruimte is een herkenbaar groen plateau 
waarbij wordt uitgegaan van zoveel mogelijk vanzelfsprekende openheid, zonder 
dat bewoners zich opgesloten voelen en is het plan deels ook toegankelijk voor 
mensen van buiten. Er wordt zo min mogelijk verharding toegepast, er zijn 
doorkijken, en de buitenruimten van de parallelle bouwblokken zijn opgezet volgens 
het tuin-in-tuin concept en Delftse stoepen. 

- Het hartgebouw in het centrum van het plan is nadrukkelijk ook toegankelijk voor 
mensen van buiten. Het betreft een laag gebouw met daarin een apotheek, 
kinderdagverblijf en een horecafunctie, en wijkt bewust af qua van hoogte en vorm 
van de rest van de bebouwing op het terrein.  

-  
- De commissie wil de ontwerpers complimenteren met het zorgvuldige ontwerp dat 

stedenbouwkundig goed is ingepast in de wijk en die getuigt van aandacht voor de 
omgeving en een grote mate vanzelfsprekendheid. Ze is positief over het plan en vraagt 
in de verdere uitwerking nog aandacht voor onderstaande punten: 

- De ontsluitingsprincipes van de diverse bouwblokken behoeven nog extra 
aandacht zowel in de architectuur als in de routing ernaartoe. Met name worden 
genoemd het functioneren van de entrees in de haakse blokken die in de oksel 
worden ontsloten, de herkenbaarheid van de entrees van de lage bouwblokken en 
de ontsluiting van de zorgwoningen d.m.v. galerijen en de noodtrappenhuizen. 

- De voor- en achterkanten van de parallelle bouwblokken behoeven nog aandacht, 
met name de entrees en de doorsteek en inrichting van de collectieve tuin.  

- de commissie vraagt om een nadere uitwerking van de noodzakelijke barrière 
tussen wijk en de meer gesloten bouwblokken van het plan en is benieuwd hoe 
deze zal worden vormgegeven. Dit zijn voor de integratie van het plan belangrijke 
keuzes.  

- Wat betreft het hartgebouw heeft de variant met de voorgestelde afgeronde 
driehoekige vorm de voorkeur van de commissie omdat deze ruimtelijk gezien 
beter doorloopt in de binnenruimte van het blok. Geadviseerd wordt de zijde van 
dit gebouw aan het fietspad (L. Pasteurpad) parallel te laten lopen met dit pad 
zodat de gevelwand hier helder gedefinieerd blijft. Een verdraaiing aan de 
binnenzijde van het plan en/of op de verdieping is denkbaar. Geadviseerd wordt 
het gebouw als een paviljoen te ontwerpen met een specifieke architectuur en/of 
materialisering, passend bij de sfeer van het binnengebied.  

-  
- De commissie is op hoofdlijnen akkoord en ziet een verdere uitwerking van het plan, met 

verwerking van bovenstaande opmerkingen, met belangstelling en vertrouwen 
tegemoet. 

 - Advies 02-06-2020 - Akkoord op hoofdlijnen 

 - Bevindingen 
- 16-11-2020 

- De aanvrager en architect en de stedenbouwkundige van de gemeente zijn aanwezig.  
- Aangezien de zorginstelling deels de gebouwen niet in eigen beheer kan ontwikkelen 

wordt er een tender uitgeschreven. Om eenzelfde zorgvuldige vormgeving te borgen als 
getoond in de eerdere plannen gepresenteerd op 02-06-2020 is een Beeldkwaliteitsplan 
ontwikkeld voor de locatie.  

- De commissie wordt gevraagd te beoordelen of dit Beeldkwaliteitsplan de gewenste 
ruimtelijke kwaliteit waarborgt en vraagt of deze kan gelden als toetsingskader voor 
aankomende plannen op dit terrein.  

-  
- Het beeldkwaliteitsplan voor het terrein wordt toegelicht, hierin zijn 7 doelstellingen 

opgenomen met specifieke regels voor het ontwerp, de architectuur en de buitenruimte. 
- Er wordt daarnaast gesproken over de samenhang met Damiate, het kader voor het 

hartgebouw en de interactie met de buitenruimte. De buitenruimte is verdeeld in zones 
met verschillende routes door het gebied. In principe is mobiliteit van belang maar dient 
dienstbaar te zijn aan het plan. 

-  
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- Bevindingen  
- De commissie is van mening dat de gekozen methodiek zorgvuldig is en voldoende 

houvast geeft, en wellicht voldoende om een kwaliteitsbreuk met de in eigen beheer te 
ontwikkelen gebouwen te voorkomen.  

- De criteria dienen als toetsingskader voor de ARK voor deze locatie. De commissie weet 
niet wat de rechtsgeldigheid hiervan is en vraagt de gemeente aan te geven hoe ze dit 
kader kunnen borgen ten opzichte van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit.   

-  
- De impressie van de gebouwen 1 en 2 legt al veel vast, dit zijn de gebouwen die in eigen 

beheer worden gerealiseerd.  
-  
- De referentiebeelden van het centrale hartgebouw wijken nog af van de beschrijving, 

wellicht is het mogelijk de verdieping te laten overhellen, zodat de lagen ten opzichte 
van elkaar verschuiven zodat het meer een paviljoen wordt en minder statisch wordt. 

-  
- De commissie begrijpt de noodzaak voor een goed toetsingskader maar spreekt de zorg 

uit dat té veel vast te leggen, aangezien dat ook een beperking van de creativiteit van de 
architect kan betekenen. Zo kan de commissie zich voorstellen dat wordt 
voorgeschreven dat kozijnen en balustrades dezelfde kleur krijgen, maar gaat het haar 
te ver om voor beiden de kleur bruin te eisen. Beter denkbaar zou zijn aan te geven dat 
de nieuwbouw dient aan te sluiten bij de reeds ontworpen bouwblokken 1 en 2 b.v.  

-  
- De commissie wil graag meewerken maar heeft nog tijd nodig om zich erin te verdiepen. 

De te maken opmerkingen worden nog in dit verslag verwerkt. 

 Advies - Aanhouden  

 Bevindingen 
04-01-2021 

Het toetsingskader is abstracter gemaakt, de criteria zijn weggelaten om 
meer ruimte te laten voor de architect. Aangegeven wordt dat alleen de 
pagina’s 25/26 zijn aangepast, de commissie wordt gevraagd of ze daarmee 
akkoord kan gaan.  
 
Bevindingen  
Er blijken bij nadere verdieping in het Beeldkwaliteitsplan meer pagina’s  te 
zijn aangepast waardoor de adviesvraag niet duidelijk is. De commissie 
vraagt daarom om een korte toelichting op de gedane wijzigingen en een 
inhoudelijke reactie op de door haar gemaakte opmerkingen. De 
gemandateerd architect neemt daarvoor contact op met de opstellers van 
het document en zal het plan verder beoordelen.   

 welstandscriteria Beeldkwaliteitsplan  

 Advies commissie Aanhouden  

  


