
Agenda ARK Haarlem
18-07-2022 10:45 - 17:00
Zijlpoort



Vergadering
Commissie
Datum
Begintijd
Eindtijd
Locatie Zijlpoort

17:00
10:45
18-07-2022
Haarlem
ARK Haarlem

Details

Sander van Alphen (coördinator)Coördinator
Aanwezigen Dorine van Hoogstraten (voorzitter), Anouk Vermeulen (architectlid), 

Rob de Vries (erfgoedspecialist), Debby Alferink (gemandateerd 
commissielid), Miranda Reitsma (stedenbouwkundige), Carin de Visser 
(zaaktoelichter Haarlem), Sander van Alphen (coördinator)

Zaken Haarlem (11 zaken, waarvan 11 met bezoek)

Vergaderagenda

Opmerking agenda:

11.30-12.00 uur Gasthuisstraat 7
12.00-12.30 uur pauze (30 min)
12.30-13.00 uur Anegang 6
13.00-13.30 uur Surinameweg 15
13.30-13.50 uur W.F. Hermansweg 1-95
13.50-14.10 uur Pieter Goedkoopweg 2
14.10-14.30 uur Conradweg to 5
14.30-14.45 uur pauze (15 min)
14.45-15.00 uur Louis Pasteurstraat SPvE
15.00-15.45 uur Update de Koepel
15.45-16.15 uur Haarlem Business Centre
16.15-16.35 uur Vondelweg 438
16.35-16.55 uur Rijksstraatweg 20 en 20a
16.55-17.30 uur Gemandateerde plannen

Pagina 2 van 19



Behandelingen en bezoek

 1 Gasthuisstraat 7, 2011XN Haarlem (22070472) Haarlem
Stedenbouwkundige11:30

 2 Anegang 6, 2011HS Haarlem (22070475) Haarlem
Aanvrager12:30
Plantoetser

 3 Surinameweg 15, 2035VA Haarlem (22070485) Haarlem
Architect13:00
Architect
Aanvrager
Plantoetser

 4 W.F. Hermansstraat 1, 2025ES Haarlem (22040077) Haarlem
Plantoetser13:30
Aanvrager
Ontwerper

 5 Pieter Goedkoopweg, 2031EL Haarlem (22070479) Haarlem
Plantoetser13:50
Stedenbouwkundige
Aanvrager
Ontwerper

 6 Conradweg t.o. nr 5 (22061167) Haarlem
Plantoetser14:10
Aanvrager
Ontwerper

 7 Louis Pasteurstraat (22061143) Haarlem
Stedenbouwkundige14:45
Architect
Procesmanager

 8 Harmenjansweg 4, 2031WK Haarlem (21120254) Haarlem
Adviseur erfgoed15:00
Adviseur erfgoed
Stedenbouwkundige
Stedenbouwkundige

 9 Haarlem Business Centre Waarderpolder (22061131) Haarlem
Stedenbouwkundige15:45
Architect
Stadsarchitect

 10 Vondelweg 438A, 2026BD Haarlem (22070481) Haarlem
Stedenbouwkundige16:15
Aanvrager
Architect

 11 Rijksstraatweg, 2022DA Haarlem (22070483) Haarlem
Stedenbouwkundige16:35
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Zaken Haarlem (11)
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Agenda ARK Haarlem, 18-07-2022 10:45 - 17:00

1. Gasthuisstraat 7, 2011XN Haarlem

22070472MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Het verbouwen en vergroten van het pand tot 4 zelfstandige 
appartementen

Aantal voorgaande 
behandelingen

0 

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Woningcomplex

Erfgoedstatus Beeldbepalend of karakteristiek pand

Beoordelingskader Historische kernen / Beschermingsregie

Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan

Aanvraagsoort

Bezoek Stedenbouwkundige om 11:30
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Agenda ARK Haarlem, 18-07-2022 10:45 - 17:00

2. Anegang 6, 2011HS Haarlem

22070475MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Reclame en vernieuwen gevel

Aantal voorgaande 
behandelingen

0 

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Winkel

Beoordelingskader Beschermende regie, historische binnenstad

Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan

Aanvraagsoort

Bezoek Aanvrager / Plantoetser om 12:30
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Agenda ARK Haarlem, 18-07-2022 10:45 - 17:00

3. Surinameweg 15, 2035VA Haarlem

22070485MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving POP station en verplaatsen inrit

Aantal voorgaande 
behandelingen

0 

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Bijzonder bouwwerk

Beoordelingskader Strokenbouw 1960-1975, transformatie regie

Bestemmingsplan Anders

Aanvraagsoort

Bezoek Architect / Architect / Aanvrager / Plantoetser om 13:00
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Agenda ARK Haarlem, 18-07-2022 10:45 - 17:00

4. W.F. Hermansstraat 1, 2025ES Haarlem

22040077MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Vervangen isolatie buitengevel en kozijnen

Aantal voorgaande 
behandelingen

1 

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Woningcomplex

Beoordelingskader Woonbebouwing na 1985, consolidatie regie

Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan

Aanvraagsoort

Bezoek Plantoetser / Aanvrager / Ontwerper om 13:30

Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van 
de buitengevelisolatie en kozijnen op een woontoren. De nieuwe gevel is 
van stucwerk (telegrijs) en kozijnen (cement grijs).
 
Bevindingen
De commissie waardeert het initiatief voor het aanpakken van de 
(vervuilde) gevels. Zij constateert dat het plan op een belangrijke plek, 
namelijk de entree van de stad, is gesitueerd. De commissie is van 
mening dat de voorgestelde kleurstelling van het gevelstucwerk in grijs 
te somber is. Zij adviseert daarom niet akkoord te gaan en vraagt om 
een voorstel voor een andere (wat lichtere) kleurstelling. Wellicht is het 
ook mogelijk een coating aan te brengen om nieuwe vervuiling in de 
toekomst te voorkomen. Daarbij speelt overigens ook de detaillering 
van de dakrand en de waterslagen onder de raamkozijnen een 
belangrijke rol.

Bevindingen

Behandeling 11-04-2022

Niet akkoordWelstandsadvies
Erfgoedadvies

Grote commissieBehandelwijze
Aanvraagsoort
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Agenda ARK Haarlem, 18-07-2022 10:45 - 17:00

5. Pieter Goedkoopweg, 2031EL Haarlem

22070479MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Reclame op bedrijfspand

Aantal voorgaande 
behandelingen

0 

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Bedrijfsgebouw

Beoordelingskader Bedrijven/kantoorgebied, transformatie regie

Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan

Aanvraagsoort

Bezoek Plantoetser / Stedenbouwkundige / Aanvrager / Ontwerper om 13:50
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Agenda ARK Haarlem, 18-07-2022 10:45 - 17:00

6. Conradweg t.o. nr 5

22061167MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Nieuwbouw bedrijfsgebouw

Aantal voorgaande 
behandelingen

1 

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Bedrijfsgebouw

Beoordelingskader Transformatie regie (bedrijven/kantoorgebied)

Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan

Aanvraagsoort

Bezoek Plantoetser / Aanvrager / Ontwerper om 14:10

De ontwerper en opdrachtgever zijn aanwezig voor een toelichting op 
het plan.
 
Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor een regionaal 
distributiecentrum in de Waarderpolder. Het gebouw heeft een 
rechthoekige plattegrond en bestaat uit twee bouwlagen. De 
metselwerk plint en gevels zijn van clickbrick (Rhone Exclusief HV en 
Timm Antiek HV). De deuren, kozijnen en dakkap van staal (RAL 7016). 
Op de dakrand staan vijf uitlaten. Het gebouw wordt ontsloten via de 
Oudeweg en Conradweg. De trafo wordt op een later moment 
aangevraagd. 
 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria (bedrijven/kantorengebied) uit de Nota 
Ruimtelijke Kwaliteit. Daarin staan onder andere de volgende criteria 
opgenomen:
   ·"Bebouwing is georiënteerd op de openbare ruimte en wordt niet 
fysiek of visueel afgesloten van zijn omgeving.
   ·Het representatieve gedeelte van de bebouwing is naar de 
belangrijkste openbare ruimte gekeerd. 
   ·Overgang openbaar - privé wordt ontworpen en helder gedefnieerd. 
Bij toepassing van hekwerken, deze altijd mee-ontwerpen."
Bevindingen
De commissie constateert dat het een utilitair gebouw betreft maar kan 
zich geen goed beeld vormen van het straatbeeld en kan het plan 
daarom niet goed beoordelen. Zij adviseert een aantal impressies aan te 
leveren vanaf de openbare weg, inclusief hekwerken, gevelopeningen en 
kleuren, waarbij blijkt dat het gebouw ondanks zijn gesloten karakter 
kwaliteit toevoegt aan het straatbeeld. Wellicht is het mogelijk een 

Bevindingen

Behandeling 04-07-2022
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referentie aan te leveren van een eerder gerealiseerd gebouw, aangezien 
de ontwerper daar in zijn toelichting naar verwees. De commissie stelt 
voor om de verblijfsruimte een meer extraverte uitstraling te geven. 
Verdere aandachtspunten:
   ·Het plaatsen van installaties direct achter de dakrand is onwenselijk. 
Installaties dienen niet zichtbaar te zijn vanuit openbaar gebied of te 
worden opgenomen in de architectonische vormgeving,
   ·Gevelopeningen op elkaar afstemmen / uitlijnen
De commissie besluit het plan aan te houden. 
AanhoudenWelstandsadvies

Erfgoedadvies
Grote commissieBehandelwijze

Aanvraagsoort
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Agenda ARK Haarlem, 18-07-2022 10:45 - 17:00

7. Louis Pasteurstraat

22061143MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving SPvE Pasteur

Aantal voorgaande 
behandelingen

1 

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Woningcomplex

Beoordelingskader Transformatie regie, strokenbouw (1960-1975)

Bestemmingsplan Anders

Aanvraagsoort

Bezoek Stedenbouwkundige / Architect / Procesmanager om 14:45

De architect en opdrachtgever zijn aanwezig voor een toelichting op het 
plan. Namens de gemeente is de stedenbouwkundige aanwezig. 
 
Het betreft een collegiaal overleg voor het SPvE / Project Pasteur 
Boerhaavewijk. Het project beslaat de herontwikkeling van het gebied 
tussen de Louis Pasteurstraat, de Roordastraat en de Floris van 
Adrichemlaan, met uitzondering van de galerijfat van Pré Wonen (blok 
X). Doel van deze transformatie is naast een verdichtingsslag en een 
vernieuwing van de gebouwen, een meer gediferentieerd 
woningaanbod te realiseren. Tegelijkertijd is het een aanleiding een 
levendiger overgang van openbaar naar privé te maken en een positieve 
bijdrage aan de kwaliteit van de directe woonomgeving te leveren. Ook 
de woonwinkel en het kantoor van Elan Wonen zullen een plek krijgen in 
de nieuwbouw. 
 
Uitgangspunt voor de verkaveling is de helderheid van bouwvolumes die 
voor de naoorlogse stedenbouw zo kenmerkend is in een nieuw voorstel 
te behouden. In hoogte sluit het voorstel aan op de naastliggende 
stempelverkaveling. Ook vormt Project Pasteur een overgang naar ‘plan 
Haave’ (blok D), de entree van de Boerhaavewijk.
Dwars op de bestaande groenzone komt een nieuwe groene route die 
het groen en water van de Poort van Boerhaave met het reeds 
getransformeerde deel (‘plan Must’) ten oosten van de locatie, verbindt. 
Deze groene ruimte krijgt een extra impuls door hier ook een aantal 
entrees op de begane grond te voorzien en geen auto's zijn toegestaan. 
Tenminste 50% van gevels in de plint dient een verblijfsruimte zijn.
 
De opzet van het plan bestaat uit twee rechte bouwblokken (A en B) die 
een corridor vormen en één blok in carrevorm (blok C). Blok A blijft 5 

Bevindingen

Behandeling 04-07-2022
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lagen, blok B was 5 lagen en wordt 3 lagen met een kop van 4 lagen, 
aansluitend op de kop van plan Haave, en blok C blijft 4 lagen. De rooilijn 
van blok B sluit aan op de bestaande rooilijn van plan Haave. Langs de 
kop van blok B wordt naar waarschijnlijkheid een nieuwe singel ten 
behoeve van de waterberging aangelegd. In dat geval is een nieuwe brug 
gewenst. Ook is het doel om de groene oost-west verbinding over de 
Floris van Adrichemlaan te versterken met een dynamische pool (west ) 
en een groene pool (oost). Er loopt nog een onderzoek naar de 
mogelijkheid om de casco's in hout uit te voeren. 
 
Bevindingen
De commissie constateert dat de kop van blok B en het groene kruis het 
kantelpunt vormen tussen de dynamische en groene pool. De crux van 
het plan zit daarom in het verloop en de beëindiging van de singel. De 
commissie adviseert niet teveel te refereren aan de naastliggende 
stempelverkaveling aangezien het plan niet wordt herhaald; zij adviseert 
blok B meer locatie-specifek te maken in samenhang met de gracht en 
de groene verbinding (oost-west). Zij pleit ervoor om de kop in blok B 
weg te laten en de optie voor een houten materialisering open te 
houden. Ook adviseert zij een duidelijke keuze te maken in de 
referentiebeelden, ook wat betreft de beoogde materialiseratie en de 
keuze te maken voor al dan niet balkons binnen de gevel. De volgende 
keer wordt de commissie graag meegenomen bij het opstellen van de 
beeldkwaliteitseisen. 
Collegiaal overlegWelstandsadvies

Erfgoedadvies
Grote commissieBehandelwijze

Aanvraagsoort
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Agenda ARK Haarlem, 18-07-2022 10:45 - 17:00

8. Harmenjansweg 4, 2031WK Haarlem

21120254MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Koepelterrein

Aantal voorgaande 
behandelingen

2 

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Carin de Visser

Objecttype Overig

Erfgoedstatus Rijksmonument

Beoordelingskader Beschermende regie, historische kern (Nota Ruimtelijke Kwaliteit 2012)

Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, over afwijking wordt beslist na 
advies van welstandscommissie

Aanvraagsoort

Bezoek Adviseur erfgoed / Adviseur erfgoed / Stedenbouwkundige / 
Stedenbouwkundige om 15:00

De aanvrager, architecten (exterieur en interieur) en exploitant zijn 
aanwezig.
 
Het betreft de aanvraag omgevingsvergunning voor de verbouwing van 
het Administratiegebouw ten behoeve van een restaurant op de begane 
grond (fase 1). Het gebouw is beschermd als rijksmonument en maakt 
onderdeel uit van het Koepelterrein. Voorafgaand aan de behandeling 
heeft op woensdag 9 februari een locatiebezoek plaatsgevonden. 
 
Uit het historisch kleurenonderzoek is gebleken dat het niet mogelijk is 
om de oude muurschilderingen volledig bloot te leggen. De originele 
kleuren (okergeel, olijfgroen en rood) worden echter opgepakt voor de 
decoratieve afwerking van de vertrekken, waaronder de 
Directeurskamer. De toegang tot de kamer wordt hersteld door middel 
van een nieuwe afsluitbare doorgang op de plek van een oude 
doorbraak. Ten behoeve van de isolatie worden er voorzetwanden 
geplaatst en een geluidswerend plafond.
 
Alle installaties worden binnen het gebouw opgelost. De bestaande 
schoorsteen is niet geschikt voor de inpassing van een ventilatieschacht. 
Daarom komt er achter de schoorsteen een kleine kastje in dezelfde 
kleuren als het dak. 
 
Bevindingen
De commissie betreurt het feit dat de oude muurschilderingen niet meer 
te redden zijn maar is tevreden dat deze met het historisch 

Bevindingen

Behandeling 14-03-2022
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kleurenonderzoek alsnog zijn vastgelegd voor de toekomst. De 
commissie adviseert om in overleg met de afdeling erfgoed een 
passende kleur houtsoort te kiezen voor de kozijnen en deuren. 
Concluderend is de commissie overtuigd van de voorgestelde aanpak. Zij 
adviseert akkoord te gaan met de aanvraag.
 
De resterende tijd wordt gebruikt voor een toelichting op de 
ontwikkeling van het hotel (fase 2). 
AkkoordWelstandsadvies
AkkoordErfgoedadvies
ErfgoedbehandelingBehandelwijze

Aanvraagsoort
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Agenda ARK Haarlem, 18-07-2022 10:45 - 17:00

9. Haarlem Business Centre Waarderpolder

22061131MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Bedrijfsverzamelgebouw

Aantal voorgaande 
behandelingen

1 

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Bedrijfsgebouw

Beoordelingskader Bijzonder regie, waterlopen

Bestemmingsplan Anders

Aanvraagsoort

Bezoek Stedenbouwkundige / Architect / Stadsarchitect om 15:45

De architect en opdrachtgever zijn aanwezig voor een toelichting op het 
plan. Namens de gemeente is de stadsarchitect aanwezig. 
 
Het betreft een preadvies voor een bedrijfsverzamelgebouw. Het plan is 
gelegen in het noorden van de Waarderpolder en ligt ingeklemd tussen 
de Schoterbrug en het te realiseren aannemersbedrijf Van der Worp aan 
het Spaarne. Het ontwerp bestaat uit 107 tweelaags boven elkaar 
gestapelde bedrijfsunits, 16 kantoren met een setback en drie 
bedrijfshallen. Op de bovenste verdieping is een bedrijfskantine voor alle 
gebruikers. Het ontwerp volgt de rooilijn van de Waarderweg en wordt 
ontsloten via de Kuipersweg met parkeervoorzieningen op eigen terrein. 
De gevel is rondom opgetrokken in roodbruin metselwerk met 
terugliggende aluminium kozijnen. De kolommen- en bogenstructuur 
verwijzen naar de Figee hal aan het Spaarne.
 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria (bedrijven/kantorengebied en waterlopen) uit 
de Nota Ruimtelijke Kwaliteit. Daarin staat onder andere:
   ·''Bijzondere aandacht voor de verschijningsvorm van de 
randbebouwing zoals van buiten het gebied af zichtbaar.
   ·De bebouwing heeft een individuele, duidelijk hoofdvorm, met een 
heldere dakcontour.
   ·Dakopbouwen, nokverhogingen etc. moeten passen bij de 
maatverhoudingen van pand en kap.
   ·Entreegebieden met luifels, parkeervoorzieningen en verlichting 
leveren een positieve bijdrage aan het openbaar gebied.
   ·Parkeervoorzieningen: parkeren uit het zicht, bij halfverdiept max. 1,30 
m boven het maaiveld en via ventilatieroosters geen zicht in de garage.
   ·Parkeeroplossingen zijn altijd onderdeel van de architectonische 

Bevindingen

Behandeling 04-07-2022
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opgave.''
Bevindingen
De commissie constateert dat het plan op een zeer prominente locatie 
aan het Spaarne is gesitueerd. Desondanks heeft het gebouw nauwelijks 
relatie met zijn omgeving doordat de hoofdentree aan de zuidzijde is 
gepositioneerd. Dat wreekt zich in het vlakheid van het gebouw. De 
commissie realiseert zich dat de ontsluiting via de verlengde Kuipersweg 
destijds al in het bestemmingsplan is vastgelegd door de gemeente. 
Maar het gebouw mist ook enige relatie tussen de begane grond en 
oever. Zo hebben 31 van 40 units op de begane grond een grotendeels 
gesloten gevel. De aanwezigheid van het Spaarne wordt zo feitelijk 
geheel genegeerd, terwijl dit een belangrijke kwaliteit is.
Daarnaast heeft de commissie grote twijfels over de gekozen typologie 
en de gevelopbouw. De gevel oogt als een façade door de dunne 
kolommen en dakrand. De invulling van de bogen doet niets met de 
vorm van het metselwerk. Door het toepassen van een setback op de 
hoogste bouwlaag oogt het gebouw meer als een renovatie dan als 
nieuwbouw. Het omkeren van de dakrand bij het bouwdeel met de 
boogdaken is voorstelbaar maar dient dan wel rondom doorgezet te 
worden. de Aan de achterkant van het gebouw lijkt een optelling aan 
verschillende soorten architectuur te ontstaan. Verder vraagt de 
commissie aandacht voor de architectonische uitwerking van het 
binnengebied qua verblijfsruimten van de bedrijfsunits, auto's, ventilatie 
en entrees. 
Concluderend behoeft het plan nog een ontwerpslag en ziet de 
commissie een aangepast plan met verwerking van bovenstaande 
aandachtspunten met belangstelling tegemoet. 
PreadviesWelstandsadvies

Erfgoedadvies
Grote commissieBehandelwijze

Aanvraagsoort
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Agenda ARK Haarlem, 18-07-2022 10:45 - 17:00

10. Vondelweg 438A, 2026BD Haarlem

22070481MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Transformatie naar kantoor aan huis en wonen

Aantal voorgaande 
behandelingen

0 

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Individuele woning

Beoordelingskader Gebieden 1920 – 1960 / Consolidatieregie

Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan

Aanvraagsoort

Bezoek Stedenbouwkundige / Aanvrager / Architect om 16:15
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Agenda ARK Haarlem, 18-07-2022 10:45 - 17:00

11. Rijksstraatweg, 2022DA Haarlem

22070483MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Herontwikkeling kantoorgebouw naar deels appartementen

Aantal voorgaande 
behandelingen

0 

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Woningcomplex

Beoordelingskader Lange lijn / Bijzondere regie

Bestemmingsplan Anders

Aanvraagsoort

Bezoek Stedenbouwkundige om 16:35

Pagina 19 van 19


