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Elke dinsdag in de oneven weken staat in de Antichambre van het Haarlemse stadhuis de tafel 
waaromheen de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit (ARK) in gesprek is met initiatiefnemers, 
opdrachtgevers, architecten en ontwerpers die iets in Haarlem willen, dat raakt aan de fysieke 
verschijningsvorm van de stad. 

De commissie doet dat op twee manieren. 
Voor gebouwen en verbouwingen waarvoor een aanvraag omgevingsvergunning is ingediend, is een 
positief advies van de ARK wettelijk verplicht in de woningwet.  Ook voor grote monumenten geldt dat. 
De ARK toetst de plannen op de criteria die in de Nota Ruimtelijke kwaliteit zijn omschreven, precies 
uitgewerkt per gebied en op meer generieke beginselen, zoals verwoord in de 10 gouden regels. In de 
wandelgangen heet dit ARK-II. 

Aanvragers willen natuurlijk graag een positief advies. En niet alleen zij: ook de stad is gebaat bij 
de voortdurende verbouw, vernieuwing en verbetering. De projecten die de commissie beoordeelt 
zijn vaak complex, groter in omvang en impact en vragen een afweging die voorbij een ambtelijke 
toetsing reikt. Dat vraagt om begrip, dialoog, inzicht, en dus om een open gesprek. Dat is de tweede 
manier waarop de ARK werkt: collegiaal, informeel vooroverleg in de aanloop naar een definitieve 
omgevingsvergunning toe. In de wandelgangen heet dit ARK-III.

De adviezen van de ARK zijn gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Niet alleen aan 
het eind, voor de vergunningverlening, maar juist ook gedurende de fase dat het project nog kneedbaar 
is en definitie krijgt. Daarmee is de ARK in het krachtenveld rond een project een belangrijke vector die 
met name de publieke kwaliteit van bouw- en inrichtingsprojecten bevraagt en waar nodig bevecht. 
Anders dan de gemeentelijke ambtenaren bij stedenbouw of monumentenzorg, kan de ARK daarin 
integrerend en wegend werken: de afweging tussen belangen en mogelijkheden is expliciet aan de orde 
in het gesprek rond de tafel in de Antichambre. 

Dat zijn afwegingen die het publieke belang aangaan, en daarom ook in het publiek domein thuishoren. 
Op verschillende manieren werkt de ARK daarom aan die publieke zichtbaarheid. De vergaderingen 
zijn in principe publiek toegankelijk, de verslagen zijn -tenzij expliciet door de indieners aangegeven- 
openbaar beschikbaar. Met dit jaarverslag willen we daar een nieuwe laag aan toevoegen, en de praktijk 
van een jaar werken in ogenschouw nemen.

Daartoe is de opbouw van dit jaarverslag als volgt:
overzicht behandelde projecten: pag. 3
de stad op tafel: pag. 4
organisatie en werkwijze ARK: pag. 7
vooruitblik 2018: pag. 9
projectenlijst 2017: pag. 10

Met plezier bied ik u namens de commissie dit publieke jaarverslag aan. 

Arie Lengkeek, voorzitter ARK

Aan het college van B & W 
en de gemeenteraad van Haarlem;

1
2
3
4
5



3

JA
AR

VE
RS

LA
G 

AR
K 

20
17

grootschalige woningbouw 
nieuwbouw

grootschalige woningbouw 
transformatie

kleinschalige woningbouw

grote monumentenplannen

monumentenplannen

bijzondere objecten

herprofileringen

stedenbouwkundige 
plannen

groenplannen, parken

scholen

ateliersessies

totaal

////////////////// 
18

/////////////////////////// 
27

/////////// 
11

///////// 
9

////////
8

///////// 
9

/////////////////
17

//////// 
8

///////
7

////////
8

/////////// 
11

/////////// 
11

///////////
11

////////
8

////////
8

////////// 
10

///////////////////// 
21

///
3

///
3

///
3

///// 
5

///// 
5

///// 
5

///// 
5

///// 
5

//////// 
8

//////////
10

//////  
6

//
2

//
2

//// 
4 0 0

//// 
4

//// 
4

//////// 
8

///////////// 
13 0

 
0

//////// 
8

//////
6

//////// 
8

//
2

/
1

//
2

//// 
4

//////// 
8

//// 
4

//
2

//
2

/// 
3

////////////////////
////////////////////
////////////////////
////////////////////
//////
86

/// 
3

////////////////////
////////////////////
////////////////////
////////////////////
////////////////////
////////////////////
///
123

0

////////////////////
////////////////////
//////////
50

0

////////////////////
////////////////////
/
41

/// 
3

////////////////////
////////////////////
/////////////
53

aantal 
projecten

aantal 
besprekingen
ark 3

aantal 
besprekingen
ark 2

positief 
advies
ark 2

projecten 
afrgerond

Overzicht behandelde projecten 20171.

In 2017 zijn in totaal 86 projecten in behandeling van de ARK geweest. 
Van deze projecten zijn er 53 in dat jaar afgerond- we nemen dus 33 projecten mee naar 2018. 

In bovenstaande tabel is per categorie een overzicht gemaakt. De tellingen zijn absoluut en geven 
een goed beeld van hoe de tijdsbesteding van de ARK zich uitsplitst.

Gemiddeld blijkt dat we per project 1,5 ARK-3 behandeling nodig hebben, en dat de helft van de 
projecten wordt afgemaakt met een aanvullende ARK-2 behandeling. Niet voor alle projecten is immers 
een omgevingsvergunnings-aanvraag aan de orde. 

Het laatste deel van dit jaarverslag bevat de uitgesplitste opsomming van de behandelde  
projecten per categorie : om welke projecten gaat het nu precies?
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Tot nog toe was het jaarverslag van de ARK samengesteld uit de voorgaande tabel en de afsluitende 
opsomming van projecten. Maar wat gebeurt er tussen de regels en buiten de kolommen? In deze 
beschouwing het jaar in vogelvlucht. Vanuit de projecten op zoek naar patronen en trends: wat 
tekent zich af in de vergelijking? Is er iets te zeggen over de actuele bouwcultuur en de wijze 
waarop Haarlem vorm krijgt? 

groot en sterk
Wat in een eerste vergelijk met het jaaroverzicht 2016 in het oog springt, is dat de crisis in 
Haarlem echt voorbij is: er wordt meer en groter gebouwd. In de grootschalige woningbouw/
nieuwbouw wordt het stof afgeschud en de draad van projecten die vóór of soms tijdens de 
crisis zijn gestart stevig opgepakt. Wordt het einde van de crisis ook zichtbaar in een rijkere en 
duurzamer architectuur? 

De grootste projecten in Haarlem betreffen de projecten aan beide zijden van de Schipholweg:  
Entree Oost en West, en de Slachthuisbuurt. Hoewel de crisis voorbij is, is het nog steeds niet 
eenvoudig de oorspronkelijke kwaliteiten uit het Masterplan 023 omhoog te houden. De kwaliteit van 
het parkeren in de grootschalige blokken, de ontsluiting, hoeken en plinten, en de aansluiting van de 
stedelijke wanden op de achterliggende fijnkorrelige laagbouwmilieus zijn essentiele kwaliteiten,  
die deze ontwikkelingen ook toekomstbestendig te maken. In de loop van het jaar is hiervoor een 
stevige inspanning gedaan op het herijken van de relatie tussen ARK, supervisie en gemeentelijke 
afdeling stedenbouw.

Grootschalige transformatie van de bestaande stad richtte zich met name op de vernieuwing van de 
verschillende delen van Schalkwijk. Op een kleinschalig niveau wordt de naoorlogse stad daar verbouwd 
met veelal zorgvuldige projecten van de corporaties, waarin renovatie en nieuwbouw zich voegen in de 
bestaande structuren, die zo kenmerkend zijn voor deze periode van de open stadsontwikkeling. Vanuit 
de commissie is dan een zinvol gesprek te voeren, over continuiteit en vernieuwing. Met planindieners 
en opdrachtgevers ‘lezen’ we de structuur van de stad en de wijze waarop die wordt vernieuwd, en 
graag ook: verrijkt met de voorgestelde projecten. 

Naast de projecten die door de woningbouwcorporaties in dit gebied worden gerealiseerd, zijn er 
een aantal ontwikkelingen die door schaal en opdrachtgeverschap een heel andere route vragen, 
zoals Schalkstad en Schalkwoud- en in het kielzog daarvan kondigt zich de vernieuwing van het 
Spaarnegasthuis al aan. Afgelopen jaar is met name de ontwikkeling van Schalkwoud onderwerp 
van gesprek geweest in de ARK. De inzet om de transformatie van de bestaande bebouwing hier in te 
bedden in een stevig en groen landschap is toe te juichen. Zeker als de gedeelde ‘groene contramal’ 
ontstaat waarvoor private ontwikkelaars van de gebouwen gezamenlijk verantwoordelijkheid willen 
nemen. In de uitwerking daarvan pleitte de ARK voor realisme en het veiligstellen van condities om 
die groene kwaliteit ook echt te kunnen borgen. Als uitgangspunt, als dragende kwaliteit, en niet als 
restpost. Met de stadsbouwmeester als voorzitter van een regieteam was de hoop dat deze ambitie in 
het ontwikkelproces ook echt gestalte kan krijgen. De uitwerking van de plannen in de loop van het 
jaar maakt duidelijk dat de ARK, samen met het regieteam als voorpost, hier zeer alert op zal moeten 
blijven. De kwetsbaarheid van de gekozen benadering toont het belang van werken aan de lange lijn. Er 
wordt radicaal afscheid genomen van de open structuur van de naoorlogse stad. Die zit het gebied in de 
huidige toestand en gebruik ook echt in de weg- daar zijn genoeg voorbeelden  van te vinden. Maar ook 
dit nieuwe concept moet zich kunnen hechten: de stad is geen archipel van eilanden en benaderingen. 
Om landschap te maken en een nieuwe laag aan dit stadsdeel toe te voegen is een zorgvuldige montage 
nodig, in samenspraak tussen initiatiefnemers, ontwerpers en gemeente.

de stad op tafel2.

langs de Schipholweg

¨
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oud en nieuw
De noodzaak om een gezonde en levendige verhouding tot geschiedenis en context te vinden 
is in een historische stad als Haarlem voortdurend aan de orde. Kleinschaliger inbreidings- en 
vernieuwingsprojecten in de bestaande stad kennen veelal een even complexe 'biografie' 
als de grootschalige verbouw. Met name in de gebieden die zijn aangewezen als 'beschermd 
stadsgezicht' wordt het vermogen van de ARK om flexibel en uitdagend te sturen gevraagd.  
Juist kleine bouwprojecten vragen om vernuft in het ontwerp en om onvermoede oplossingen. 

Met plezier verwijzen we dan bijvoorbeeld naar het in 2016 vergunde project aan de Korte Poellaan dat 
in 2017 reeds is opgeleverd. Het bestemmingsplan boodt hier onvermoed veel ruimte, de bestaande 
bebouwing een  beperkt aantal aanknopingspunten. Een traject met een nieuwsgierig en open 
opdrachtgever resulteerde in de inzet van een vakkundig architect die hier een kloek, stedelijk project 
neerzette. Het project biedt ruimte aan 12 appartementen, in een architectuur die elegant herinnert 
aan wat er ooit stond. Maar belangrijk is, dat het project ook van een achterkant weer een stedelijke 
wand maakt, die het Mari Andriessenplein afmaakt en een gezicht geeft. Die vorm van stadsreparatie 
is van wezenlijk belang voor een stad die, binnen z'n historische eigenheid, vitaliteit zoekt. Nog in 
bewerking is het project Tempeliersstraat/Raamsingel, waar door de opdrachtgever en architecten een 
intrigerend voorstel is neergelegd dat op meerdere schalen nieuwe stedelijke ruimtes, routes maakt. 
Ook hier geldt: er is geen precedent, maar ruimte wordt gevraagd en gezamenlijk gevonden om een 
uniek project te maken, een passtuk.

Bij de grootschalige monumentenplannen sprong afgelopen jaar met name de behandeling van de 
Koepel in het oog. Een project dat het stadsbestuur dolgraag van de grond wilde tillen, vanwege de 
maatschappelijke functie en de bijzondere belofte die dat voor dit unieke monument betekende. 
In de behandeling in de ARK moest voortdurend geschakeld worden tussen de benadering van het 
monument, de Koepel als object met en het gehele complex, en het stedenbouwkundige potentieel 
van dit project. Het schakelen tussen die schalen werd gecompliceerd door het verschil in snelheid 
en uitwerking: de koepel was al ver uitgewerkt, terwijl de consequenties van de benadering vanuit 
complex en stedenbouw daar nog niet mee te verbinden waren. Vanuit de gemeentelijke afdeling 
stedenbouw is daarom op goed moment met verhoogde intensiteit en inzet gewerkt aan de visie 
Spaarnesprong, om ook van buiten naar binnen te kunnen werken. Voortdurend is aan de tafel van de 
ARK vervolgens gewerkt aan een gesprek om de benadering van het monument, het stedelijk karakter 
binnen de muren van het complex en de stedenbouwkundige aanhechting met elkaar in lijn te brengen. 
Met het wegvallen van de universiteit, de belangrijkste voorwaarde voor succes voor de stichting 
Panopticon, is dit project ook vroegtijdig weer tot stilstand gekomen. De onderliggende ideevorming 
en de aanscherping van de stedelijke agenda en vergezichten zullen hun nut in de komende rondes 
echter zeker alsnog bewijzen.

school maken
Sommige projecten vormen een kruispunt van alle belangrijke opgaven. Alles komt bij elkaar, 
en dat maakt het project an sich niet eenvoudiger! Zodra er echter meerdere van zijn, kan zich 
een patroon aftekenen, een benadering. Dat is het geval bij de scholen: afgelopen jaar stonden 
meerdere scholen op de agenda van de ARK. Op verschillende manieren: verbouw van scholen tot 
woningen. Uitbreiding en vernieuwing van bestaande scholen. En een complete nieuwe campus. 
Wat zijn de rode lijnen hierin? 

Monumenten als ‘de Meester’ of het veel kleinere schooltje aan de Rijksstraatweg kennen met 
name de dilemma’s van het behoud van de historische opzet en structuur versus de wensen van het 
woonprogramma. Hoe ga je om met gangstructuren, met de expressie van gevels? Een schoolgevel is 
iets heel anders dan een woongevel. En, misschien wel het grootste dilemma: hoe los je het parkeren 
op zonder de monumentale waarde geweld aan te doen? Parkeren is een dubbel dilemma bij deze 
scholen, omdat niet alleen het gebouw maar juist ook de buitenruimtes hier zo bepalend zijn voor 
eigenheid en kwaliteit. Het gemeentelijk parkeerbeleid biedt daarbij veel ruimte om een andere 
oplossing te organiseren, maar is met name door de ruimtelijke zonering in de stad ook beperkend voor 
de haalbaarheid van een oplossing. 

aan de Korte Poellaan

in de Koepel
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Die buitenruimte is een tweede belangrijke lijn in de benadering van scholen. Eigenlijk kan je stellen: 
geen school zonder buitenruimte, en de aansluiting van die buitenruimte op de omliggende stad is 
ook altijd een specifieke opgave. Daarom stuurde de ARK ook scherp op de wederzijdse afhankelijkheid 
van gebouw en plein/buitenruimte. Soms betekent dat een inhaalslag, zoals bij de school aan de 
Betuwelaan waar een uitbreiding en vernieuwing van een oorspronkelijk werk van Wiek Röling pas 
begrijpelijk kan worden door een goede innesteling in schoolplein, groenplan en wijkgroen. Soms 
betekent dat het hoog houden en tegelijkertijd realistisch vertalen van een ambitie, zoals we hebben 
zien gebeuren bij het buitenruimteontwerp voor het NOVA-college. Deze campus werd aanvankelijk 
ontworpen als een samenhangend landschap, tussen de gebouwen in. Een helder concept, dat ook 
vraagt om een zekere schaal en maat, en om een heldere aanpak van ontsluiting en begrenzing. En 
juist daar komt weer de parkeeropgave om de hoek: wanneer die geen integraal onderdeel uitmaakt 
van het ontwerp gebeuren er ongelukken. Er worden gebouwen en projecten gerealiseerd die toch 
zeker in hun structuur weer vijftig jaar vooruit moeten kunnen. De omgang met het parkeren zal in die 
tijd fundamenteel veranderen. Wat belangrijker is: die zal de komende vijf jaar al veranderen. Normen 
knellen, en laten zich ook via de op zich heldere trits van het gemeentelijk parkeerbeleid niet altijd 
oplossen. De maatschappelijke discussie over duurzaamheid en mobiliteit krijgt zo een heel directe 
weerslag in de omgang met monumenten en stedelijke ensembles. 

en wie maakt haarlem?
Als afsluiting van deze observaties bij een jaar ARK is het van wezenlijk belang terug te gaan naar 
het begin van elk project: opdrachtgeverschap. De vraag ‘wie maakt Haarlem’ is in 2016 in de vorm 
van een manifestatie opgeworpen door een gelegenheidssamenwerking van betrokken burgers, 
ontwikkelaars en de stadsbouwmeester. De vormgeving van de stad is niet langer louter het 
domein van grote institutionele partijen; er wordt ook ruimte gevraagd voor de toe-eigening van 
bewoners, ondernemers en initiatiefnemers. 

De ARK staat als commissie uit principe neutraal tegenover elke initiatiefnemer: voor ons bestaat 
er inderdaad geen ongelijkwaardigheid tussen een bewonerscoalitie en een projectontwikkelaar. 
Bij beiden willen we het gesprek op de continuiteit van de stad brengen, en op de zeggingskracht 
van het publieke karakter van de stad. Vanuit die overtuiging stelde de commissie zich bijvoorbeeld 
vierkant achter de gemeentelijke stedenbouwers die voor het project Plaza West, vanuit een uiterst 
beperkte publiekrechtelijke positie, proberen landschap en continuiteit te brengen. De positie van 
de publieke dienst is precair, omdat de grond in eigendom is van de particuliere partij, en alleen via 
bestemmingsplan en de redelijke eisen van welstand nog te sturen is. Kort gezegd: de indiener kan zijn 
gang gaan, want het is eigen terrein. Het spiegelbeeld hiervan zien we ook: burgers die zich ontfermen 
over publiek domein. Zo is voor het Nieuwe Kerksplein en voor het Frans Halsplein op goed moment 
een delegatie van bewoners, initiatiefnemers en ontwerpers ontvangen. Deze initiatieven worden door 
de ARK met dezelfde ambitie bevraagd, als de grootschalige projectontwikkelaar: maakt dit de stad  
toekomstbestendig en samenhangend? 

Ironisch genoeg komen de initiatiefnemers voor de aanpak van de pleinen met een terecht motief dat 
hen in beweging brengt: de ondermaatse kwaliteit van onderhoud en inrichting van deze publieke 
ruimtes. Dat legt uiteindelijk de opgave voor het publiek domein weer terug waar hij hoort: bij de 
gemeentelijke overheid. De hand in eigen boezem is hier op z’n plaats. In de advisering van afgelopen 
jaar kwam dat ook naar voren in het gemeentelijk opdrachtgeverschap voor projecten in de publieke 
ruimte, bijvoorbeeld voor de herinrichting van Dreefzicht als entree voor de Haarlemmerhout. Daarmee 
is de cirkel rond: na de crisis wordt er weer stevig getimmerd en gebouwd aan de stad. Dat betekent 
gelukkig dat organisatiekracht en armslag van de gemeente ook weer toeneemt. De opgave is om dat nu 
ook te gebruiken voor een groeiend zelfbewustzijn van de overheid die haar rol neemt in het versterken 
van het publieke karakter van de stad. De contramal, die aaneensmeedt hoe Haarlem gemaakt wordt. 
Door wie dan ook.

¨

¨

rond Dreefzicht
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Bij de 'lancering' van de ARK in 2010 is er in de gemeente Haarlem expliciet gekozen voor het 
instellen van een brede commissie, met een breed mandaat. Niet alleen de wettelijke taken 
voor welstand en monumenten zijn in de commissie belegd. Het brede mandaat brengt juist de 
samenhang tussen bebouwing, openbare ruimte  en landschap aan de orde, net als de samenhang 
tussen de bestaande stad en vernieuwing en verdichting. Eind 2015 zijn twee nieuwe leden en een 
nieuwe voorzitter aangesteld in de commissie om dat profiel ook verder uit te bouwen. 

Begin 2017 is er met beide betrokken wethouders en ambtelijke top een dag 'op de hei' georganiseerd, 
in Rotterdam. Na het bezoeken van een aantal projecten en gebieden is doorgesproken over het 
versterken van de werkwijze van de ARK. Geconstateerd werd dat de aard van de processen en projecten 
in toenemende mate gebaat zijn bij een dynamischer betrokkenheid van de commissie op de voortgang. 
Niet pas als alles in beton is gegoten een toetsing om vijf voor twaalf, maar een veel sterkere 
wisselwerking tussen planvorming en plantoetsing. Dat betekent: synchroniseren met de ambtelijke 
begeleiding, en in contact met het college sterker sturen op trends en tendensen. 

Vanaf dat moment is hieraan invulling gegeven door het instellen van het 'ARK-agendaoverleg' 
op de dinsdag in de even weken. Hierin wordt een extra inspanning geleverd om met de secretaris 
van de commissie, de gemeentelijke stedenbouwers, stadsbouwmeester en de verantwoordelijk 
gebiedsmanagers, procesmanagers en projectmanagers te werken aan een helder ontwikkelproces 
en het agenderen en voorbereiden van de besprekingen met de ARK. Er vindt dus geen inhoudelijke 
beoordeling plaats, maar er wordt gestuurd op alle condities om een inhoudelijk en zinvol gesprek te 
kunnen voeren in de commissievergadering. 

De opbrengsten van deze benadering zijn, na een wat zoekend begin, inmiddels duidelijk aan te wijzen. 
Vanuit het ARK-agendaoverleg is het mogelijk gebleken om in projecten als EKP, de Brinckmann, 
de Entree of de Koepel veel beter het spel te verdelen met indieners, ambtelijke begeleiding en 
onafhankelijke advisering vanuit de ARK en waar nodig stadsbouwmeester. Dat biedt nu ook de 
basis om verder door te werken aan het stroomlijnen van de gemeentelijke omgevingsvergunnings-
procedure -met name de stap van ARK-3 naar ARK-2-, het ophelderen van de vaak diffuse vormen van 
supervisie, en de ruimte voor kwaliteitsafweging in tenderprocedures. 

Sinds de notitie 'ARK en Stadsbouwmeester' bestaat er de mogelijkheid en het budget om zogeheten 
'Ateliers' te ontwikkelen. In het afgelopen jaar die die mogelijkheid met name gebruikt voor een aantal 
beleidstrajecten met de betrokken stedenbouwers, landschappers en erfgoed-specialisten. 

In oktober 2017 zijn de laatste twee zittende leden uit de 'oude ARK'aan het einde van hun 
zittingstermijn vervangen door twee nieuwe leden, die na een selectieprocedure zijn voorgedragen aan 
het college en benoemd door de gemeenteraad. De nieuwe leden zijn geworven op hun eigen expertise 
en ervaring, maar ook op de competenties om in deze nieuwe koers vanuit de commissie mee te sturen. 
Dat betekent een integrerend gesprek in de commissie, waarin de individuele expertises herkenbaar 
zijn maar zich altijd verbinden met de ruimere afweging die we als commissie moeten formuleren. 

organisatie en werkwijze ARK3.
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Benoeming van nieuwe leden van de ARK gebeurt door de raad op voordracht van het college. Meestal 
is dit een hamerstuk, maar deze keer werd daar ook kort inhoudelijk debat bij gevoerd. Gevoed vanuit 
een aantal lokale belangengroeperingen stelden een aantal fracties vragen over de vertegenwoordiging 
van expertise op landschapsontwerp in de nieuwe samenstelling van de commissie. Het vertrouwen in 
de voorgedragen kandidaten is uitgesproken, en wethouder en raadscommissie kwamen overeen dat 
na een half jaar de raadscommissie en de ARK elkaar ontmoeten voor een gesprek. Daarin wordt ook 
gezamenlijk gekeken hoe de bedoelde expertise zichbaar wordt in de advisering, en of het zinvol kan 
zijn de commissie uit te breiden met een landschapsontwerper, al dan niet op oproepbasis.

De commissie was in 2017 als volgt samengesteld: 

voorzitter:
Arie Lengkeek, programmamaker / stadscultuur

leden:
Stefan Gall, stedenbouw / landschap (vanaf 1/10/2017)
Jaap Gräber, architectuur / opdrachtgeverschap
Sara Stroux, erfgoed / architectuur (vanaf 1/10/2017)
Peter van Velzen, restauratiearchitect (tot 30/9/2017)
Marcel van Winsen, cultuurhistorie
Franz Ziegler, architectuur/stedenbouw/landschap, (tot 30/9/2017)

ambtelijk secretaris van de commissie:
Ronald Algra, gemeente Haarlem
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Door het afgelopen jaar op inhoud en organisatie in ogenschouw te nemen, zijn er een aantal 
zaken die als opgave naar voren komen. Als afsluiting van dit jaarverslag een kort overzicht 
daarvan. Dit wordt separaat verder uitgewerkt naar een jaarplan 2018. 

ARK in dialoog
Dit jaarverslag is bedoeld als publieke verantwoording van het werk van de ARK. Om dat verder 
dynamisch te maken, willen we in 2018 de volgende momenten organiseren:
Na de verkiezingen zal er een nieuw college en nieuwe raad zitten. Met het college organiseren we als 
adviseurs graag een kennismaking. Met de raadscommissies ontwikkeling en beheer gaan we graag 
in een open  ontmoeting in dialoog, wat ook is toegezegd bij de benoeming nieuwe leden. 
Onder de vlag van de ARK-ateliers organiseren we dit jaar twee publieke momenten rond kwestie die in 
het voorgaande verslag ook worden aangeraakt, en worden uitgewerkt in een kort 'position paper' als 
basis voor gesprek. 
Om het open karakter van de ARK te ondersteunen, is een publiekere zichtbaarheid/vindbaarheid van 
agenda en verslagen relevant. 

ARK-agendaoverleg
In het ARK-agendaoverleg is het afgelopen jaar met name gekoerst op de agenda van de komende 
vergadering, en het gezamenlijk vormgeven van de planbehandeling als traject in relatie tot het proces 
van planontwikkeling. In samenhang werken we dit jaar aan:
Inventarisatie, analyse en agendering van de wijze waarop supervisie gevoerd wordt in diverse 
ontwikkelingsprojecten in Haarlem, in relatie tot de taken ARK en afdeling stedenbouw; 
Tenderprocedures en kwaliteitsborging: hoe krijgt kwaliteitsborging een zinvolle plek in uitschrijven/
selectie van de tender, en hoe geven we het gesprek over ontwerp en kwaliteit met de winnende partij 
vervolgens nog vorm binnen de contouren van de tender? 

Instrumentarium
Periodieke evaluatie van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit is een ambtelijke taak. 
In het zicht van de implementatie omgevingswet zal hiervoor in 2018 een stevige aanzet gedaan 
moeten worden. De ARK vraagt daarbij expliciet aandacht voor:
Een communicatief en handzaam vouwblad dat de essentie van de NRK en de procesgang daaromheen 
voor iedere indiener inzichtelijk maakt;
Vanuit de ARK is de behoefte in die herijking ook het instrument van het beschermd stadsgezicht mee 
te nemen. Voor een groot deel van Haarlem is dit regime aan de orde. Tegelijk is er weinig bewustzijn 
van de condities en consequenties die dit kan hebben. 

vooruitblik 20184.
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 Grootschalige woningbouw (nieuwbouw)
=  Scheepmakerskwartier fase 2B,  55 appartementen  (ark 2)

=   Boerhaavewijk Noord, bouw 117 grondgebonden woningen (koop en huur)

=   Entree Oost, bouw 71 grondgebonden woningen (koopsector) (ark 2)

=   Entree West, blok W3, 87 appartementen (ark 2)

=   Entree West, blok W4 77 appartementen (ark 2)

=  Entree-West blok W6, 26 appartementen 

=  Entree Oost O1-O3, 59 appartementen (ark 3)

=  Vijverpark fasen 1 en 2 (ark 2/ark 3) 350 woningen.

=  Tempeliersstraat/Raamsingel, sloop tbv 50a appartementen in de koopsector. (ark 3)

=  Spaarndamseweg/Transvaalstraat, ca 150 woningen 

 (grondgebonden en app in huur en koopsector) (ark 3)

=  Zuid-Schalkwijkerweg, Tjadenterrein bouw ca 32 grondgebonden woningen (koopsector) (ark 3)

=  Blauwe Wetering, 430 studio's (ark 3)

=  Schalkwijkerstraat 13c, 55 app. (ark 3)

=  Van Zeggelenplein, 13 grondgebonden woningen (ark 3)

=  PLAZA-West, gebouw 8, 43 studio's en 21 woningen op het dak/supermarkten/

 kinderdagverblijf/sportschool (ark 2)

=  Slachthuisbuurt Zuid, blok V, 146 appartementen/woonwerkwoningen (ark 3)

=  Louis Pasteurstraat, Boerhaavewijk, bouw 117 grondgebonden woningen (ark 2)

 Grootschalige woningbouw (verbouw/transformatie)
=  Bavodorp, fase 4, renovatie, verbouw 32 grondgebonden woningen (ark 2)

=  Bavodorp, fase 3, renovatie 16 grondgebonden woningen (ark 2) 

=  Alberdingk Thijmstraat verbouw/renovatie 24 kluswoningen. (ark 2)

=  Prins Bernhardlaan, verbouw aula tot 36 appartementen (ark 2)

=  Surinameweg 11, transformatie kantoorgebouw tot 111 app en commerciele ruimte (ark 2)

=  Ceylonpoort, 5-25, transformatie kantoorgebouw tot 89 appartementen/

 770 m2 commerciele ruimten (ark 3)

=  Slachthuisbuurt, gevelisolatie 96 woningen. (ark 2)

=  Ekamastraat-Roordastraat, renovatie 60 galerijflats (ark 2)

=  Zijlstraat/Nobelstraat, bouw appartementengebouw (ark 3) (opdrachtgever ziet af van realisering)

 Kleinschalige woningbouw/verbouw
=  Engelandlaan 115, 12 appartementen (ark 2)

=  Papentorenvest 20b, verbouw garage tot woning (ark 3)

= Papentorenvest 36-40, bouw van drie herenhuizen (ark 2)

= Gaelstraat 48, verbouw opslagruimte tot woning (ark 2)

= Parklaan tussen 18 en 20, bouw van vier herenhuizen (ark 2)

= Kleverlaan, bouw 3 app-gebouwen, 24 app. (ark 3)

= Zijlweg 340, 16 appartementen (ark 3)

= Korte Bogaardstraat 6, verbouw berging tot 1 woningen (ark 2)

= Wagenweg 88, verbouw pand tot 3 app. (ark 2)

= Visserseinde 8-12, verb  supermarkt tot 8 woningen (ark 2)

= Linschotenstraat 51-55, verbouw/renovatie zes beneden-/bovenwoningen (ark 2)

 Grote Monumentenplannen
= Garenkokerskade  81, verbouw schoolgebouw tot 23 appartementen (ark 2)

= Spaarne 106, verbouw pand tot appartementen (ark 3)

= Nieuwe Gracht 80 vm Bisschoppelijk paleis, verbouw tot 7 app (ark 3).

= De Koepel, university, college en appartementen (ark 3)

= Jansweg/Ceciliasteeg, verbouw kantongerecht tot 68 kleine app (ark 3)

= Frans Hals/De Hallen, verbouwplan (ark 3)

= Verspronckweg 148-150 De Meester, transformatie schoolgebouw tot ca 170 appartementen (ark 3)

= Dreef 24-30 verbouw kantoorpanden tot 16 appartementen (ark 2)

= Rijksstraatweg 375, verbouw schooltje tot 10 woningen, (ark 2/ingetrokken)

= Pieter Kiesstraat 18, plaatsen kapopbouw (ark 2)

projectenlijst 20175.
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 Monumentenplannen
= Stationsgebouw, perron E, verbouw wachtkamer (ark 2)

= Noord Schalkwijkerweg, watermeterfabriek, aanwijzing monument.

= Koningstaat 25, verbouw pand (ark 2)

= Stoofsteeg 6, verb. monument tot 5 appartementen (ark 2)

= Witte Herenstraat, 22 Lutherse kerk, maken van een uitbouw (ark 2)

 Bijzondere objecten:
= Schoterbos, scouting gebouw (ark 3)

= Brinkmanncomplex, transformatie gebouw tbv winkel- en woonruimte (ark 2/ark 3)

= Haarlemmerhout, koepeltje, verlichtingsplan (ark 3)

= Zomervaart 110, renovatie boerderijwoning (ark 3)

= Houtmarkt 13, polychromeren gevelsteen (ark 2)

= Spaarndamseweg 258, transformatie pakhuis tot kantoor- en woonruimte (ark 3)

= Toekanweg 2, verbouw hotel (ark 2)

 Herprofileringen:
= Spaarnekade tussen Melkbrug en Gravestenenbrug, herprofilering (ark 3)

= Nieuwe Groenmarkt/Krocht, herprofilering (ark 3)

= Nieuwe Kerksplein, inrichtingsplan (burgerinitiatief, (ark 3)

= Frans Halsplein, herinrichting (burgerinitiatief) (ark 3)

 Stedenbouwkundige plannen
= Braillelaan/Meerwijk, renovatie negen portiekflats, stedenbouwkundige uitgangspunten

= Spaarnesprong

= Strook Schalkwijk Noord

= Orionweg, locatie Bison bowling

= PLAZA-West

= Westerstraat, woningbouw tbv 9 woningen

= Schalkwijk Midden

= Fietsznfabriek Houtmarkt/Oostvest

 Groenplannen/Parken:
= Aziepark

= Haarlemmerhout, entree

= Haarlemmerhout, beeldengalerij

= Entree West en Oost, ontwerp centrale waterpartij

= Wijngaardtuin, beeldkwaliteitplan

= Betuwelaan 2, groenplan, schoolplein (ark 2)

 Scholen
= Linschotenstraat 57, uitbreiding schoolgebouw  (ark 2)

= Betuwelaan 2, uitbreiding schoolgebouw (ark 2)

= Rudolf Steinercollege, nieuwbouw schoolgebouw (ark 3)

= NOVA-College, bouw van een schoolcampus en inrichtingsplan (ark 2)

 Ateliersessies
= Bebouwing Oostpoort

= SOR

= Verdichtingsopgave

¨
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