
Agenda ARK Haarlem
20-06-2022 10:45 - 17:00
Zijlpoort



Vergadering
Commissie
Datum
Begintijd
Eindtijd
Locatie Zijlpoort

17:00
10:45
20-06-2022
Haarlem
ARK Haarlem

Details

Sander van Alphen (coördinator)Coördinator
Aanwezigen Dorine van Hoogstraten (voorzitter), Miranda Reitsma (adviseur), Anouk 

Vermeulen (architectlid), Eddo Carels (erfgoedspecialist), Debby Alferink 
(gemandateerd commissielid), Annamaria van Enk (zaaktoelichter 
Haarlem), Sander van Alphen (coördinator)

Zaken Haarlem (9 zaken, waarvan 5 met bezoek)

Vergaderagenda

Opmerking agenda:

11:30-12.00 uur Grote Houtstraat 86 (intern)
12.00-12.30 pauze
12.30-13.30 uur gebiedsontwikkeling Zuid West
13.30-14.10 uur Waarderweg
14.10-14.30 uur Barteljorisstraat 26-28
14.30-14.50 uur Stationsgebied
14.50-15.10 uur Lange Herenvest 98
15.10-15.20 pauze
15.20-15.40 uur Mollerusweg 2
15.40-16.00 uur Wagenweg 63
16.00-16.30 uur Het Coornhert
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Behandelingen en bezoek

 1 Grote Houtstraat 86, Haarlem (22060547) Haarlem
Adviseur erfgoed11:30

 2 Gebiedsontwikkeling Zuid West, 2014SB Haarlem (21120090) Haarlem

 3 Waarderweg (22060551) Haarlem
Stedenbouwkundige13:30

 4 Barteljorisstraat 26-28 (22060557) Haarlem
Stedenbouwkundige14:10
Plantoetser
Architect

 5 Stationsplein (22040245) Haarlem

 6 Lange Herenvest 98 (22060559) Haarlem
Stedenbouwkundige14:50

 7 Mollerusweg 2, 2031BZ Haarlem (21110109/2021-06292) Haarlem
Architect15:20
Aanvrager
Stedenbouwkundige gemeente
Plantoetser gemeente

 8 Wagenweg 63 A, 2012NC Haarlem (22050629) Haarlem

 9 Lyceumlaan 1, 2012WT Haarlem (22030119) Haarlem
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Agenda ARK Haarlem, 20-06-2022 10:45 - 17:00

1. Grote Houtstraat 86, Haarlem

22060547MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Interne verbouwing Rijksmonument

Aantal voorgaande 
behandelingen

0 

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Individuele woning

Erfgoedstatus Rijksmonument

Beoordelingskader Beschermende regie, historische kernen

Bestemmingsplan Anders

Aanvraagsoort Preadvies

Bezoek Adviseur erfgoed om 11:30

Pagina 5 van 18



Agenda ARK Haarlem, 20-06-2022 10:45 - 17:00

3. Waarderweg

22060551MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Nieuwbouw bedrijfspand

Aantal voorgaande 
behandelingen

0 

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Bedrijfsgebouw

Beoordelingskader Bijzonder regie, waterlopen

Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan

Aanvraagsoort Omgevingsvergunning

Bezoek Stedenbouwkundige om 13:30
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Agenda ARK Haarlem, 20-06-2022 10:45 - 17:00

4. Barteljorisstraat 26-28

22060557MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Verbouwing van een orde 2-pand

Aantal voorgaande 
behandelingen

0 

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Woningcomplex

Erfgoedstatus Beeldbepalend of karakteristiek pand

Beoordelingskader Beschermende regie, historische kernen

Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan

Aanvraagsoort Omgevingsvergunning

Bezoek Stedenbouwkundige / Plantoetser / Architect om 14:10
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Agenda ARK Haarlem, 20-06-2022 10:45 - 17:00

6. Lange Herenvest 98

22060559MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Sloop-nieuwbouw

Aantal voorgaande 
behandelingen

0 

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Woningcomplex

Beoordelingskader Beschermende regie, historische kernen

Bestemmingsplan Anders

Aanvraagsoort Preadvies

Bezoek Stedenbouwkundige om 14:50
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Agenda ARK Haarlem, 20-06-2022 10:45 - 17:00

7. Mollerusweg 2, 2031BZ Haarlem

21110109MOOI nummer 

2021-06292Zaaknummer partij 

Omschrijving Verbouwen en uitbreiden van een bedrijfspand

Aantal voorgaande 
behandelingen

1 

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Bedrijfsgebouw

Beoordelingskader Transformatie regie, bedrijven/kantoorgebied (Nota Ruimtelijke 
Kwaliteit 2012)

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

Aanvraagsoort Omgevingsvergunning

Bezoek Architect / Aanvrager / Stedenbouwkundige gemeente / Plantoetser 
gemeente om 15:20

De aanvrager en architect zijn aanwezig, evenals de stedenbouwkundige 
en planbeoordelaar namens de gemeente. 
 
Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en 
uitbreiden van een bedrijfspand op de kop van een reeks bedrijfsunits 
langs een ventweg in de Waarderpolder. 
De bestaande bebouwing blijft intact en krijgt gedeeltelijk een derde 
bouwlaag. De uitbreiding vouwt zich om de bestaande bebouwing als 
een doorgaande donkere band van antraciete metalen sandwichpanelen 
en overschrijdt gedeeltelijk de gevelrooilijn. Om de entree te 
accentueren steekt de antraciete baan iets door in de vorm van een luifel. 
De trap is herkenbaar als diagonaal element en heeft een blauwe kleur 
onderkant. In de plint van de kopgevel zitten drie blauwe kaders die de 
showroom accentueren. Op de verdieping komen overhoekse folies met 
semitransparante reclame-uitingen. De dichte oostgevel krijgt een 
paneel met een reclame-uiting (in plaats van een gevelopening) in 
verband met de brandveiligheid. Het bestaande datakastje kan 
eventueel verplaatst worden.
 
Bevindingen
De commissie spreekt haar waardering uit voor het zorgvuldige plan. Zij 
maakt zich echter nog zorgen over de hoeveelheid en het type 
reclame-uitingen:
   ·De reclame op het dak is niet toegestaan volgens het gemeentelijke 
Reclame- en uitstallingsbeleid, p. 8. 
   ·De abstracte kleuren folies zijn voorstelbaar maar de getoonde 

Bevindingen

Behandeling 06-12-2021
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beelden worden niet passend gevonden.
   ·De blauwe kleur aan de onderzijde van de trap wordt te opvallend 
geacht vanwege de grote zichtbaarheid langs de Mollerusweg.
De commissie besluit het plan aan te houden en spreekt haar sterke 
voorkeur uit voor een gevelopening in de blinde oostgevel. De volgende 
keer ontvangt zij graag een detail van de aansluiting van de trap op de 
gevel. Als suggestie ten overvloede adviseert zij om de slinger ter plaatse 
van de entreeluifel duidelijker te onderbreken en te onderzoeken of het 
datakastje geïntegreerd kan worden in het ontwerp.
AanhoudenWelstandsadvies

Erfgoedadvies
Grote commissieBehandelwijze
OmgevingsvergunningAanvraagsoort
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Agenda ARK Haarlem, 20-06-2022 10:45 - 17:00

8. Wagenweg 63 A, 2012NC Haarlem

22050629MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Verduurzaming en aanpassing monument

Aantal voorgaande 
behandelingen

1 

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Individuele woning

Erfgoedstatus Gemeentelijk monument

Beoordelingskader Villagebieden, beschermende regie

Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan

Aanvraagsoort Omgevingsvergunning monument

De eigenaar en architect zijn aanwezig voor een toelichting op het plan. 
Namens de gemeente is de adviseur erfgoed en plantoetser aanwezig. 
 
Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en 
verduurzamen van de helft van een vrijstaande villa aan de rand van 
stadsbos de Haarlemmerhout. De villa is aangewezen als gemeentelijk 
monument en bestaat deels uit één en deels uit twee bouwlagen onder 
een plat dak. In 2021 is de villa opgesplitst in twee woningen. De 
aanvraag heeft betrekking op het achterste gedeelte: huisnummer 63.
 
Het voorliggende bouwplan voorziet onder meer in de volgende 
ingrepen:
   ·Het dak isoleren en dakbedekking vernieuwen;
   ·Een aantal daklichten verplaatsen en toevoegen;
   ·Het plaatsen van zonnepanelen op het platte dak (uit het zicht);
   ·Het wijzigen van de bestaande, oorspronkelijke indeling;
   ·Kozijnen renoveren als bestaand en voorzien van dubbel glas 
(bovenlichten glas in lood);
   ·Het plaatsen van twee nieuwe onder-kozijnen aan de tuinzijde;
   ·Het na-isoleren van de bestande vloer aan de onderzijde.
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria (villagebieden) uit de Nota Ruimtelijke 
Kwaliteit (NRK). Daarvoor geldt een beschermd regieniveau. Ook heeft 
zij de monumentale waarden van het pand in de beoordeling 
meegewogen.
 
Bevindingen
De commissie constateert dat de functies van de verschillende ruimtes 
veranderen en vraagt zich af wat dat betekent voor de waardevolle 
interieuronderdelen? Zij kan dit niet goed beoordelen omdat ze de 

Bevindingen

Behandeling 23-05-2022
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bouwhistorische rapportage nog niet heeft ontvangen. De volgende 
keer ziet de commissie graag per ruimte de bestaande en nieuwe situatie 
naast elkaar in beeld gebracht, inclusief foto's en detaillering. Ook 
ontvangt zij graag tekeningen en details plus foto's van de bestaande en 
nieuwe ruimten en kozijnen naast elkaar om de ingrepen en de invloed 
op het totaalbeeld en de monumentale waarden goed te kunnen 
beoordelen. De commissie besluit het plan aan te houden. 
AanhoudenWelstandsadvies
AanhoudenErfgoedadvies
Grote commissieBehandelwijze
Omgevingsvergunning monumentAanvraagsoort
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Agenda ARK Haarlem, 20-06-2022 10:45 - 17:00

9. Lyceumlaan 1, 2012WT Haarlem

22030119MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Het plaatsen luchtbehandelingskasten en uitbreiding

Aantal voorgaande 
behandelingen

1 

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Bijzonder bouwwerk

Beoordelingskader Consolidatie regie, stedelijk groen

Bestemmingsplan Voldoet niet aan het bestemmingsplan, maar de gemeente werkt mee 
aan afwijking

Aanvraagsoort Omgevingsvergunning

De projectleiders en architect zijn aanwezig voor overleg en namens de 
gemeente de casemanager.
 
Het betreft een preadvies voor de uitbreiding van een schoolgebouw en 
het plaatsen van luchtbehandelingskasten. Het Coornhert Lyceum 
bevindt zich op de gemeentegrens tussen Haarlem en Heemstede. De 
wens van de opdrachtgever is het realiseren van een ontmoetingsruimte 
aan de zuidzijde van het gebouw om de doorstroom van leerlingen 
binnen het gebouw te verbeteren. De dakrand van de uitbreiding en 
kolommen volgt de lijnen en dikte van het bestaande schoolgebouw. De 
terugliggende pui heeft een meer ronde vorm en krult als het ware om 
de nieuw te planten boom. De bestaande kunststof puien in de 
achtergevel worden verwijderd en vervangen door nieuwe houten 
kozijnen in dezelfde afmetingen. 
Voor de uitbreiding van het gebouw en het verbeteren van het 
binnenklimaat worden twee luchtbehandelingskasten (LBK) 
bijgeplaatst. 
 
Bevindingen
De commissie betreurt het feit dat de bestaande Zilveresdoorn niet 
behouden kan blijven, te meer daar de boom het uitgangspunt is 
geweest voor het ontwerp. Zij vraagt daarom om een onderbouwing van 
de verdere terreininrichting waarin de voorwaarden voor een 
volwaardige groei en bestaanszekerheid voor de vervangende bomen 
wordt geborgd. De vorm van de uitgesproken dakrand, transparante pui 
en slanke kolommen zijn voorstelbaar. Echter hinkt het ontwerp nog op 
twee gedachten door de gebogen pui en het overstek met rechte 
dakrand. De commissie adviseert om de dakrand aan de vorm van de pui 
aan te passen. De volgende keer krijgt de commissie graag een impressie 
van de zichtlijnen om de positie van LBK-2 te kunnen beoordelen

Bevindingen

Behandeling 14-03-2022
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De commissie besluit het plan aan te houden en ziet een volgende fase 
van het plan met belangstelling tegemoet. 
AanhoudenWelstandsadvies

Erfgoedadvies
Grote commissieBehandelwijze
PreadviesAanvraagsoort

Pagina 18 van 18


