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In juni 2018 trad er een nieuw college aan in Haarlem, met onder de arm een ambitieus coalitie-
programma. De stad zal groeien, en stevig ook. In de ambities van de coalitie draagt die groei bij 
aan de kwaliteit van de stad. Een ongedeelde stad, die inclusief is en solidair. Verdichting die niet 
parasiteert op de stad, maar de leefbaarheid juist verbetert. Als er gebouwd wordt, dan gaat dat 
gelijk op met kwaliteit van openbare ruimte en voorzieningenniveau. 

De ruimtelijke kwaliteit van de stad wordt één op één gekoppeld aan maatschappelijke ontwikkelingen en 
opgaven. Van de energietransitie tot de 40-40-20 verdeling van het woonprogramma: in de fysieke ruimte 
wordt de uitdrukking van maatschappelijke overwegingen zichtbaar. Ruimtelijke kwaliteit of welstand 
gaat niet alleen over wat mooi, schoon en goed is. Het gaat ook over wat we als samenleving belangrijk en 
betekenisvol vinden. Dat biedt ruimte voor een veel bredere kijk op de veranderende stad. 
 Tweewekelijks vergadert de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit, met als opdracht het 
stadsbestuur te adviseren over alles aangaande de ruimtelijke kwaliteit in de ontwikkeling van de stad. 
Bouw- en ontwikkelprojecten die een omgevingsvergunning behoeven, maar ook stedenbouwkundige 
visies en strategische documenten als de hoogbouwprincipes komen ter tafel. Met indieners, 
opdrachtgevers, gemeentelijk experts en adviseurs zoekt de commissie een stimulerend en sturend 
gesprek over de publieke kwaliteit die Haarlem vraagt en verdient. 
 Als onafhankelijke commissie van experts functioneert de ARK niet op de wijze van een traditionele 
welstandscommissie. De werkelijke verankering voor uiteindelijke ruimtelijke kwaliteit wordt vroeg in het 
ontwikkel- en ontwerpproces gelegd. Daar is veel meer te winnen dan in de positionering van vensters 
of de materialisering van daktrimmen achteraf. Daarom is het overleg voorafgaand aan de indiening 
omgevingsvergunning essentieel in het functioneren van een ARK zoals in Haarlem is ingesteld. In de 
wandelgangen heet dit ‘ARK III’. Als het werk daar, in wisselwerking met de ambtelijke organisatie goed 
is gedaan, kan de formele toetsing en advisering in de procedure omgevingsvergunning vrijwel zonder 
uitzondering probleemloos tot positief advies leiden. (ARK II). 

Net als voorgaand jaar, geeft de commissie met dit jaarverslag een verantwoording van haar 
werkzaamheden en advisering. Naast een overzicht van behandelde plannen en initiatieven, beschouwen 
we de oogst van het jaar door de oogharen. Wat tekent zich af? Wat zijn de lange lijnen in advisering en 
begeleiding? Welke maatschappelijke kwesties tonen zich in het ruimtelijke domein? Welke afweging 
vraagt dat en welke resultaten levert dat gesprek op?
 Dit jaar is het interessant om dat direct langs de lat te leggen die de coalitie zelf formuleerde. 
Hoe zien we de stad beter worden door vernieuwing en verdichting? Hoe gaan publieke kwaliteit en 
stadsontwerp samen op met private investering en bouwinitiatief? In de beschouwing over een jaar 
bouwproductie komen we uit bij de opgave van het collectieve domein en het belang van stadsontwerp. 
Hoe schakel je tussen de publieke stad van iedereen, en het individuele domein, waar je je terugtrekt? 
Haarlem is trots op z’n hofjes, die daar een prachtig en immer nog levend voorbeeld van zijn. Niet alleen 
ruimtelijke kwaliteit: ook de vorm van eigendom/exploitatie en een gemeenschap van gebruikers bepalen 
die kwaliteit. Wat zijn de hedendaagse equivalenten? En zullen die net zo lang vitaal blijven? Met die 
vragen in het achterhoofd zullen we de balans van 2018 opmaken. 

Daartoe is de opbouw van het jaarverslag ARK als volgt: 
overzicht behandelde projecten 2018: pag. 3
de stad op tafel: pag. 4
organisatie en werkwijze ARK: pag. 7
vooruitblik 2019: pag. 8
projectenlijst 2018: pag. 9

Met veel 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; 
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grootschalige woningbouw: 
nieuwbouw

grootschalige woningbouw: 
transformatie
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grote monumentenplannen
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Overzicht behandelde projecten 20181.

In 2018 zijn er in totaal 66 afzonderlijke projecten in bespreking van de ARK geweest. Van  die trajecten 
is bijna de helft ook weer afgesloten/afgerond: 27 projecten. Daarvan zijn 18 projecten vanwege de 
monumentenvergunning of omgevingsvergunning met het wettelijk verplichte, positieve advies van de 
ARK afgerond.
 In vergelijking met 2017 is een sterke accentverschuiving waarneembaar: minder afzonderlijke 
projecten, meer stedenbouwkundige plannen en ook meer tijd in de agenda van de commissie 
voor deze trajecten. In veel gevallen als onderlegger of voorloper voor bouwplanontwikkeling en 
uitvoeringsprojecten. 
 Verhoudingsgewijs betekent dit dat de balans sterk verschuift naar ARK3, collegiaal vooroverleg. 
Opvallend is echter dat het aantal ARK2 behandelingen (aanvraag omgevingsvergunning) ook in absolute 
zin is gedaald. Dit beeld is congruent met wat de output bij de afdeling VTH laat zien: er wordt minder 
aangevraagd, plannen worden getemporiseerd. Deels vanwege de immer stijgende bouwkosten. Maar ook 
bezwaarprocedures leiden ertoe dat soms zelfs vergunde projecten vooralsnog niet tot realisatie komen. 
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Wie er plezier in heeft, kan alle verslagen van de ARK-besprekingen van 2018 per vergadering 
teruglezen. Of wie er belang bij heeft: de verslagen laten zien hoe van stap naar stap een project de 
beste variant van zichzelf wordt. Met het hoofdstuk ‘de stad op tafel’ geeft ieder jaarverslag van de 
ARK een interpretatie van de oogst van het afgelopen jaar. Door de oogharen, tussen de regels, en 
ook tussen projecten die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben lijkt 2018 zich te kunnen 
karakteriseren als: het jaar van de uitdrukking van het collectieve. Vormgeven aan de tussenwereld, 
de schakeling van ruimtes, de manier waarop je van buiten naar binnen komt. 

hoe kom je een stadspaleis binnen? 
Hoe het kan verkeren. Haarlem kent vele monumenten van bijzondere orde. Eén daarvan staat aan 
het Spaarne, een statig patriciershuis uit 1763 in de stijl van Lodewijk XV. Een officiele ontvangst via 
de entree aan het Spaarne leidde de bezoeker via een serie antichambres naar een prachtige zaal met 
weelderig stucwerk en wandschilderingen. 

In 1899 is het interieur van die zaal verkocht en verwijderd- het werd integraal verplaatst naar het 
Grassimuseum in Leipzig. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw is het pand vrijwel volledig 
afgetimmerd en in gebruik voor een instelling voor verslavingszorg. Enige jaren geleden kwam het op de 
markt, en wordt het herontwikkeld naar appartementen: wonen in een representatief gebouw aan het 
Spaarne. Op een steenworp afstand gebeurt hetzelfde met het bisschoppelijk paleis aan de Nieuwe Gracht, 
waar de Haarlemse kerkvorst sinds eeuwen zijn residentie had. Tot het eind 2016 op de markt is gebracht. 
 Hoewel ze nog onder ons zijn, leven we niet meer in de tijd van patriciers en bisschoppen. De grote 
stadspaleizen worden verkaveld naar appartementen die courant zijn en kopers kunnen vinden. De 
woonfunctie komt terug, en de bouwhistorische schoonheid en kwaliteiten van het pand worden weer 
teruggevonden achter hardboard en systeemplafonds. Dat is prachtig. Maar hoe kom je een stadspaleis 
binnen? Wat beleef je tussen de publieke wereld van de straat en de private weelde van de binnenkamer? 
Deze monumenten zijn gebouwd rond die overgangen: er zit heel veel rijkdom tussen beide uitersten. 
 Het vergt een grote inspanning om dat ook in de nieuwe situatie aanwezig te houden. Elke meter die 
niet verkoopbaar of verhuurbaar is, drukt op de exploitatie van deze complexe herontwikkelingen. Aan 
de Nieuwe Gracht is het gelukt: vrijwel ieder appartement wordt ontsloten vanuit de prachtige collectieve 
hoofdentree. Aan het Spaarne niet: daar is de hoofdentree voor één appartement dat de gehele bel-etage 
beslaat. Een prachtig appartement, dat het mogelijk maakt cruciale kwaliteiten te behouden. De toegang 
tot de rest van de representatieve appartementen aan het Spaarne gebeurt vanuit de Gravinnesteeg. 

de stad op tafel2.

¨

¨
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van ieder, van ons, van mij
Bij de transformatie van grote monumenten komt het dilemma van representatie het scherpst 
naar voren. De representatie van de verzamelde macht en rijkdom van kerkvorst en regenten 
zijn de erfenis van maatschappelijke verhouding die niet meer is. De nieuwe bewoners van deze 
monumenten zijn individuele eigenaars van een appartementsrecht. Er is geen collectief dat zij 
representeren. Het zijn individuen die een representatief pand bewonen. 

Hoe geef je dan vorm aan een gelaagde overgang tussen de stedelijke ruimte (van ieder), en de private 
binnenkamer (van mij)? Daar tussen zit de ruimte ‘van ons’, collectieve ruimte. De ruimte die laat zien 
wat dat collectief belangrijk vindt. Hoe rijk dat kan zijn, juist ook bij hergebruik van een groot monument 
wordt zichtbaar bij het grote project De Meester. De voormalige Ambachtsschool aan de Verspronckweg 
is een krachtig schoolgebouw uit ca 1915 dat wordt herontwikkeld tot ruime stadsappartementen. Het 
ontwerp voorziet na diverse behandelingen in de commissie in slim samengestelde combinatie van 
renovatie en sloop/nieuwbouw. 
 Wie dadelijk om het gebouw heen wandelt zal op drie verschillende manieren zien hoe het collectieve 
zich als een schakel tussen publiek en privaat presenteert. De formele en monumentale entreehof aan 
de Verspronckweg handhaaft de expressie van een school. De buitengevels van het complex openen zich 
al verder voor het individuele wonen. En aan de achterzijde ontstaat een heel nieuw bouwdeel op een 
collectieve parkeergarage. De informele binnenhof tussen de nieuwe bouwdelen geeft een eigentijds 
antwoord op wat collectiviteit kan zijn. Elke zijde van het monument laat zo een andere balans tussen het 
collectieve en het individuele zien. Waarbij de belangrijkste collectieve voorziening zich wellicht aan het 
direct zicht onttrekt: de parkeergarage. 

architectuur zonder architecten
Het mag flauw klinken om als de uitdrukking van het collectief met zoiets banaals als de 
parkeergarage op de proppen te komen. Toch is dit een dwingend motief: het is glashelder dat het 
een absolute voorwaarde voor ontwikkeling van het gehele project is. Interessant om dus de blik 
voor het collectieve niet te beperken tot de hedendaagse interpretaties van de rijke geschiedenis van 
Haarlemse Hofjes en stadspaleizen. Er zijn andere, dwingender en actuele motieven die een collectief 
belang kunnen representeren. 

Welke grote maatschappelijke vragen raken direct aan ruimtelijke kwaliteit? Naast mobiliteit is de 
energietransitie een opgave die sterk aan belang en inzet heeft gewonnen. Een prachtig voorbeeld in 
Haarlem is de wijze waarop de VVE van één van de torens aan de Kochlaan in Schalkwijk hiermee aan de 
slag is gegaan. De torens waren in de commissie al eerder behandeld omdat de eigenaars/beleggers de 
onderbouw, veelal oorspronkelijk met kantoorfuncties, transformeerden. Daarin is vanuit de commissie 
gestuurd op een benadering die diversiteit mogelijk maakt, maar de vijf torens als serie, als familie 
herkenbaar houdt. 
 Nu kwam er echter een voorzitter die namens de VVE een plan voor gevelisolatie in de commissie 
presenteerde. Samen met de bewoners en een leverancier van gevelisolatiesystemen was een plan 
uitgewerkt dat de hele toren in een warme jas zou hijsen. Maar hoe hou je de beplating van dien aard, 
dat de toren zich niet losmaakt van de overige vier, met hun bakstenen gevels? Door slimme toepassing 
van het materiaal, oog voor detaillering en het zoeken van de grenzen van het systeem hebben VVE en 
leverancier een resultaat geboekt dat de trend voor de overige torens kan stellen. 
 Architectuur zonder architecten, in dit geval. Georganiseerd vanuit een heel duidelijk collectief 
belang. Met als resultaat een gebouw dat onopvallend doet wat het moet doen: onderdeel zijn van 
de stad, en antwoord geven aan de wensen van haar bewoners. Het collectieve vertrekt vanuit een 
nutsvoorziening: wat hebben we nodig? Hoe geven we daar op een doelmatige wijze vorm aan? 
 Helaas zien we ook ontwikkelingen waar dit de verkeerder kant op werkt. Architectuur waar de 
architect nog wel aanwezig is, maar door het gekozen proces van aanbesteding en opgavestelling volledig 
in de hoek gemanoeuvreerd. Vanuit zeer valide motieven over risicobeheersing en bedrijfsvoering kiezen 
corporaties voor procedures van tenderen en aanbesteden. Voorbeelden daarvan zijn grootschalige 
projecten als de Aart van der Leeuwstraat of de urgente renovatie van de portiekflats aan de Braillelaan. 
In beide gevallen is de opdracht aan de betrokken ontwerpers te nauw geformuleerd, en is het vervolgens 
aan een uitvoerende aannemer om de geschetste ambities waar te maken in een volledig uitgewerkte 
aanvraag omgevingsvergunning. In de behandeling in de commissie is dit maar zeer beperkt te 
ondervangen.
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stadsinterieurs vragen aandacht
Tijd om een schaalsprong te maken. Want wat zich aftekent in monumenten en woningbouw is ook 
op het grotere schaalniveau herkenbaar. Collectieve kwaliteit als schakel tussen het stedelijke en het 
private komt niet eenvoudig tot stand. Uit de verschuiving in het jaaroverzicht werd al zichtbaar dat 
de ARK zich in 2018 veel sterker heeft bezig gehouden met de stedenbouwkundige verankering van 
grote projecten. In het oog springen met name de Koepel, Schalkwijk-Midden en Schalkstad. Alle drie 
projecten waarin parallel gewerkt wordt aan stedenbouw én projecten. Niet het lineaire trechteren 
van groot naar klein, van concept naar uitwerking, maar een voortdurende poging om beide schalen 
consequent bij elkaar te brengen. Hier moeten stadsinterieurs ontstaan, ook al zijn ze grotendeels 
onder de open hemel. 

Net als bij de monumenten zijn juist deze tussenwerelden het meest kwetsbaar. Ze zijn van geen van 
de betrokken partijen het primaire belang: dat zit ofwel in de vastgoedontwikkelingen ofwel in de 
openbare ruimte. Qua eigenaarschap en motief valt het stadsinterieur in een tussengebied, of soms 
zelfs een vacuüm. Toch is er een uitgesproken sterk idee van de kwaliteit die ze zullen moeten krijgen. In 
Schalkwijk-Midden in de vorm van een landschapsontwerp voor een groene contramal waarin de te (her)
ontwikkelen bouwblokken zich nestelen. Rond de Koepel als een stedelijke interieur dat het monument 
en de voorgestelde publieke functies op logische wijze ontsluit, en tegelijk de beslotenheid van het 
gevangeniscomplex handhaaft. In de herstructurering voor Schalkstad met de grootschalige omlegging 
van het winkelhart, waardoor routes verschuiven en het winkelhart compacter wordt. 
 Opdrachtgeverschap en regie op de kwaliteit van deze stadsinterieurs is een precaire balans. 
Veel aandacht in de commissie is naar deze tussenschaal gegaan, en naar de wijze waarop ze wordt 
waargemaakt óf ontkracht door de vastgoedontwikkelingen die ze uiteindelijk moeten dragen. In deze 
processen is het zoeken naar de momenten en partijen die zich hier ook op kunnen laten aanspreken. 
De collectieve stadsinterieurs die zullen moeten ontstaan en de herontwikkeling/vastgoedprojecten die 
daarop zich enten, moeten in elkaars verlengde liggen. Dat is het doel van de vroegtijdige en intensieve 
betrokkenheid vanuit de commissie bij deze ontwikkelingen. Die betrokkenheid vindt haar basis in de 
verordening ARK, die stelt dat de commissie tot taak heeft ‘vanuit een integrale visie over ruimtelijke 
kwaliteit (....) onafhankelijk en deskundig advies uit te brengen’. 

stadsontwerp schept ruimte
De wens tot snelheid en druk op voorgenoemde ontwikkelingen komt voort uit de druk van de markt: 
het zit in de pijplijn en moet door. Met een iets ruimere tijdshorizon, maar even veel urgentie pakt 
Haarlem nu door op de woningbouwopgave in de Metropoolregio. Afgelopen jaar is het denken 
gestart om ruimte te vinden voor zo’n 14.000 extra woningen op de termijn tot 2040, waarvan het 
leeuwendeel al voor 2025 in plannen moet zitten. De capaciteit van de gemeentelijke organisatie 
draait zich naar de studies en verkenningen om dit mogelijk te maken. Met de aanduiding van een 
serie ontwikkelzones en gemeentelijke tenders wordt gezocht naar ruimte voor deze ambitie.  
De hoogbouwprincipes die opgesteld zijn duiden een richting aan hoe de stad vorm wil geven aan 
verdichting, en zijn ook in de ARK voorgelegd.

 Daarin herkent de commissie dat er vanuit de stad weer ontworpen wordt aan de tussenschaal. De 
ontwikkelzones zijn uiteraard studies om het ‘laadvermogen’ van de stad op te zoeken: hoeveel ruimte 
is er om bij te bouwen? Maar de wijze waarop er aan gewerkt wordt gaat verder: er wordt ontworpen aan 
nieuwe publieke structuren die private ontwikkelingen kunnen dragen. Hoe bieden de grotere structuren 
van de stad ruimte? Hoe wordt de stad met elke ingreep wat beter? 
 Gek genoeg speelt iets dergelijks ook weer op het kleinste schaalniveau. De nutsvoorziening van een 
vervangend 50kV station aan de Frieslandlaan in Molenwijk is een goed voorbeeld uit afgelopen jaar. Ook 
hier is er eigenlijk sprake van architectuur zonder architecten: de benodigde bebouwing is grotendeels 
gestandaardiseerd. In de commissie vertrok de behandeling ervan bij de vraag: hoe geeft dit gebouw 
expressie aan de energietransitie? In een aantal rondes bleken budget en logistiek stringenter dan het 
eerste ontwerp deed vermoeden. Uiteindelijk is er in dialoog met de netbeheerder een ontwerp gekomen 
dat met zeer bescheiden middelen vooral zorgt dat de nutsfunctie gaat meewerken aan een prettige 
ruimtewerking. Misschien niet met de elegantie van de gemalen en trafohuisjes uit de vorige eeuw, die 
Haarlem ook kent. Ook niet met het rollen van architectuurspieren om de nieuwe opgave te markeren. 
Maar gewoon goed: het gebruikt een collectieve opgave om dat stad, met minimale middelen iets beter 
te maken.

En als dat goed gebeurt, zal het de tijd wel duren. 
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De ARK vergadert in de oneven weken op dinsdag. De commissie neemt daarin ’s ochtends kort de tijd voor 
een voorbespreking, waarin de koers voor de te bespreken plannen wordt geformuleerd. 
Sinds begin 2018 is expliciet ruimte gemaakt in de commissie-agenda om met de gemeentelijke 
monumentenzorgers te spreken over monumentenplannen die nog niet rijp zijn voor behandeling in 
de commissie. Bedoeling van deze opening is, om al vroeg wederzijds te kunnen zorg dragen voor een 
gedeelde koers in de benadering van de monumenten.

De agenda van de ARK wordt in de even weken op dinsdag voorbereid. Met de ambtelijk secretaris zijn 
twee leden van de commissie (Arie Lengkeek en Jaap Gräber) beschikbaar voor gemeentelijke ambtenaren 
om zorg te dragen voor een goed gerichte agendering van de bespreking in de commissie. Wat is de 
stand van het project, wat is de voortgang sinds de vorige bespreking? Welke stukken zijn nodig om 
verdere voortgang te boeken en helderheid te verschaffen? Juist in de hiervoor beschreven balans van de 
tussenwereld, de schakeling tussen architectuur en stedenbouw, is dit een belangrijk gesprek. In het ARK-
agendaoverleg worden plannen niet inhoudelijk besproken, maar wordt gestuurd op de voorwaarden voor 
een goede inhoudelijke beoordeling in de commissievergaderingen.

Na bespreking legt de commissie haar oordeel vast in een verslag, dat voor elke bespreking  
is opgebouwd uit: 
een korte weergave van hetgeen de indiener presenteert;
een open weergave van de discussie/bespreking in de commissie;
een kort afsluitend en samenvattend advies voor vervolg. 

Bij ARK-2 besprekingen, advies omgevingsvergunning, wordt een negatief oordeel inhoudelijk 
gemotiveerd. In voorkomende gevallen wordt echter bij voorkeur de aanvraag aangehouden, waarbij de 
indiener binnen de nog beschikbare proceduretijd de gelegenheid krijgt het ontwerp aan te passen om 
alsnog met een positief advies de procedure te kunnen afronden. 

Opvallend is dat een toenemend aantal indieners de procedurele weg kiest om zonder vooroverleg een 
aanvraag omgevingsvergunning in te dienen. Plannen komen daardoor zonder voorafgaande ambtelijke 
begeleiding en zonder uitwisseling in de ARK-3 direct op tafel ter beoordeling in ARK-2. Dit is een 
onwenselijke situatie, zeker bij grotere projecten. Er wordt gezocht naar een manier om met de afdeling 
VTH dergelijke indieningen al bij ontvangst aan het loket te signaleren. 

De commissie was in 2018 als volgt samengesteld: 

voorzitter:
Arie Lengkeek, programmamaker / conceptontwikkelaar

leden:
Stefan Gall, expertise stedenbouw / landschap
Jaap Gräber, expertise architectuur / opdrachtgeverschap
Sara Stroux, erfgoed / architectuur
Marcel van Winsen, cultuurhistorie

In verband met ziekte is gedurende de periode september 2018 - maart 2019 gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid die het reglement biedt om een raadplegingsdeskundige aan de commissie toe te voegen. 
Dit is in deze periode voor de erfgoed/ bouwhistorie ingevuld door Ann-Katrin Adolph. 

het ambtelijk secretariaat van de commissie:
Ronald Algra, gemeente Haarlem

organisatie en werkwijze ARK3.

–
–
–
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De kerntaak van de ARK is helder. We begeleiden en beoordelen plannen, uiteindelijk leidend tot 
positief advies op verlening omgevingsvergunning. Om dat goed te doen, willen we in dit jaar een 
aantal speerpunten benoemen die hieraan bijdragen. In ons primair proces, maar zeker ook in de 
samenwerking en interactie met anderen om ons heen. 

primair proces: de aanvraag omgevingsvergunning
We gaan, met de afdeling VTH, een verbeterslag maken in het primair proces van de commissie. Denkend 
vanuit de ‘klant’, de indieners van bouwplannen, kijken we naar het proces van beoordeling door de 
commissie en begeleiding door de gemeentelijke dienst. We verbeteren de wijze waarop het proces door 
het ambtelijke secretariaat van de commissie wordt begeleid. Daarin hebben we aandacht voor:
De wijze van verslaglegging en communicatie met de planindieners;
De relatie tussen plannen die in ambtelijk mandaat worden afgedaan en de plannen die de commissie 
bespreekt;
De begeleiding van plannen waarvoor bij OMB (stedenbouw, monumenten) geen capaciteit beschikbaar is, 
of wordt gesteld;
Signalering van koers ARK-advies bij ontvankelijkheidsverklaring bij indiening: de stijgende trend van 
complexe en grote aanvragen die zonder vooroverleg, of zonder afronding van het vooroverleg worden 
ingediend. Een betere koppeling tussen loket en ark-secretariaat kan veel onnodig werk en capaciteit 
voorkomen. 
In 2018 is een ambtelijk traject ingezet voor herziening van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit in het licht van 
de omgevingswet. In een tweetal momenten is hier met de commissie over gesproken. Dat zal in 2019 
verder worden opgenomen. 

leren in complexe planprocessen
Begin 2019 is op initiatief van het ARK-agendaoverleg met de afdeling OMB een aantal evaluerende 
werksessies ingezet, met als doel te leren van de ervaringen in een aantal recente, complexe 
planprocessen. Aan de hand van een selectie van concrete, afgeronde projecten, is een reconstructie 
gemaakt van het traject van begeleiding en advisering. De sturingsmomenten en de samenwerking 
tussen ARK en gemeentelijke dienst werden samen, terugkijkend, opgezocht en op inhoud en proces 
gedefinieerd. Dat levert inzichten op die we willen formuleren en ook op lopende processen/projecten 
willen gaan toepassen. Een belangrijk eerste inzicht is al dat de behoefte aan een periodiek moment ‘in 
de helicopter’, op zoek naar overzicht en sturing voorbij de waan van de dag van het project groot is. 
En relatief eenvoudig te organiseren. Of de noodzaak om in te grijpen bij processen die dreigen door te 
modderen als ARK of OMB signaleert dat de condities voor voortgang niet goed zijn: hoe van signaleren 
tot interventie te komen? In 2019 wordt dit traject voortgezet met nog een  drietal sessies, uitmondend in 
concrete voorstellen voor het planproces bij VTH, OMB en ARK.

nieuwe stadsarchitect: ontwerpen aan opgaves
Half april is de nieuwe stadsarchitect voor Haarlem gepresenteerd door de wethouder. In de procedure 
voor werving en selectie had vanuit de ARK de voorzitter een rol. In het speelveld tussen college, raad, 
gemeentelijke expertise en commissie is gekozen voor een kandidaat dit goed in staat is om stadsbreed 
via het ontwerp te werken aan de grote, maatschappelijke transitieopgaves. Daarmee is ook een directe 
verbinding met de ambities die het coalitieakkoord formuleert gelegd. Door ontwerpend onderzoek en 
publieke manifestaties biedt de stadsarchitect een wezenlijke aanvulling om verbeelding en scherpte toe 
te voegen aan geformuleerde intenties en ambities op het gebied van o.a. mobiliteit en duurzaamheid.  
Gemeentelijke stedenbouwers zijn in dit jaar sterk gericht op de ontwikkelzones, waar de ARK ook 
betrokkenheid bij heeft. Vanuit de ontmoeting tussen opgaves en de ervaring in concrete projecten is het 
voorstelbaar dat de domeinen van ARK en stadsarchitect elkaar daar vinden. Anders dan in de periode 
van de vorige stadsbouwmeester, zal de stadsarchitect geen directe betrokkenheid in concrete projecten 
hebben. Vanuit de ARK zullen we actief de relatie leggen met het werkveld en programma’s waarmee de 
stadsarchitect in Haarlem de komende periode ontwerpt aan opgaves. 

vooruitblik 2019 4.
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 Grootschalige woningbouw: nieuwbouw
=  Aziepark, bouw twee woontorens

= Blauwe Wetering

= Damiatelocatie

=  Entree Oost deelprojecten

=  Raaks III, SPvE, plan

=  Slachthuisbuurt, blok Va,b

=  Slachthuisbuurt, blokken VI, VII, VIII

 Grootschalige woningbouw: transformatie
=  Braillelaan, eo, renovatie 9 portiekflats

=  Elzenplein

=  Kochflat, gevelisolatie

=  Prins Bernhardlaan, aula

=  Rozenprieel blok D

=  Schalkstad, projecten

=  Schalwijkerstraat 13/Vijfhuizerstraat

=  Schalkwijk midden, projecten

=  Staalstraat eo, sloop nieuwbouw

=  Tempeliersstraat/Raamsingel

=  Tjadenterrein

 Kleinschalige woningbouw
=  Houtmarkt 67

=  Kleverlaan, 3 appartementenblokken

=  Koninginneweg 106, bouw villa

=  Papentorenvest 10, 32-40

 Grote Monumentenplannen
=  De Meester, Verspronckweg

=  De Koepel: complex

=  De Koepel: monument

=  Jansstraat  vm Kantongerecht

=  Schotersingel 3, Dolhuys

=  Spaarne 106

=  Nieuwe Gracht 80, vm Bisschoppelijk paleis

=  Brinckmann, transformatie, deelvergunningen

 Monumentenplannen
=  Gebouw Edelweiss, redengevende omschrijving

=  Eykmanlaan 48, aanwijzing gemeentelijk monument

=  Kleverparkweg, vergroten winkelpand

=  Rijksstraatweg 374, verbouw school

=  Spaarnwoudestraat 88-94

=  Zijlweg 340, verbouw/nieuwbouw

=  Nieuwe Gracht 124

 Bijzondere objecten
=  Frieslandlaan, 50KV station

=  Vissersbocht, horecapaviljoen

 

 Herprofileringen

 Stedenbouwkundige plannen
=  Aart van der Leeuwstraat e.o, stedenbouwkundig plan

=  Grote Markt 31-33, stedenbouwkundige 

randvoorwaarden

=  Entree Oost stedenbouw

=  Haarlemmerhout, ontwikkelkader

=  HIOR Zuidwest en Oost/Waarderpolder

=  Kennemerhal SPvE

=  Recreatieve route dwars door schalkwijk

=  Schalkstad, stedenbouw, supervisor

=  Schalkwijk midden, regieteam

=  Voorzieningenstrook Schalkwijk, SPvE

=  Westerstraat/Brouwersvaart SpvE

=  Zwemmerslaan, toekomstwijk SPvE

 Groenplannen, parken

 Scholen
=  Rudolf Steinercollege

 Ateliersessies
=  Hoogbouwprincipes

=  NRK, evaluatie

=  Ontwikkelzone Zuidwest

=  Plaza West, stedenbouw

 Diversen / objecten
=  Begijnesteeg, plaatsen kapopbouw

=  mr. Cornelisstraat 130, opbouw

=  Koudenhorn 40

=  Tetterodestraat 68

=  Waarderweg 9, bedrijfsgebouw

projectenlijst 2018 5.
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Jaarverslag ARK 2018
adviescommissie ruimtelijke kwaliteit Haarlem
15 april 2019

tekst: 
Arie Lengkeek

beeldverantwoording: 
p. 1:  foto omslag: Spaarne 106, 1978: via beeldbank Rijksdienst Cultureel Erfgoed
p. 4:  foto’s Spaarne 106: entree, gang, zaal, interieur: via beeldbank Rijksdienst Cultureel Erfgoed
p. 5:  plafond Spaarne 106, via monumenten.nl

publiek beschikbaar via: 
www.haarlem.nl ⁄ark

 foto Spaarne 106, opname bovenzaal i.v.m. behangsel, interieur, tussen 1899 en 1901:  
 via beeldbank Noordhollands Archief

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/informatie-over/adviescommissies-en--raden/Adviescommissie-Ruimtelijke-Kwaliteit-1

