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Details

Sander van Alphen (coördinator)Coördinator
Aanwezigen Miranda Reitsma (voorzitter), Paul Kramer (adviseur), Anouk Vermeulen 

(architectlid), Rob de Vries (erfgoedspecialist), Annamaria van Enk 
(zaaktoelichter Haarlem), Sander van Alphen (coördinator)

11:30Architect Emauslaan 2, 2012PH Haarlem (21120242)
12:30Aanvrager Waarderhaven 26 Haarlem, 2031BM Haarlem 

(21120243)
13:00Architect Korte Dijk 1 a, 2011AN Haarlem (21120252)

Bouwplantoetser Korte Dijk 1 a, 2011AN Haarlem (21120252)
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Vergadering ARK Haarlem, 03-01-2022 10:45 - 13:15

1. Emauslaan 2, 2012PH Haarlem

21120242MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Nieuwbouw HFC clubgebouw

0Aantal voorgaande 
behandelingen

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Overig

Beoordelingskader Consolidatie regie, stedelijk groen (Nota Ruimtelijke Kwaliteit 2012)

Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan

De architect is aanwezig voor overleg. 
 
Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor de gedeeltelijke 
sloop/nieuwbouw van een clubhuis. Het huidige clubhuis is verouderd, 
loopt niet parallel aan het hoofdveld en vormt tegelijkertijd de 
ontsluiting naar de achtergelegen tennisvelden. 
 
Het nieuwe alzijdige clubhuis bestaat uit twee lagen en komt evenwijdig 
te liggen aan het hoofdveld. Het gebouw krijgt een opvallende 
kapvorm, bekleed met EPDM, met zonnepanelen, die ook een gedeelte 
van het terras overdekt. De installaties zijn gedeeltelijk opgenomen in 
een met hout omklede schoorsteen. De houten verdieping bergt het 
clubhuis en geeft vrij zicht over de sportvelden. Onder de grote tribune 
zitten de kleedkamers. De bestaande kleedkamers van gemeente blijven 
staan.
 
In overleg met de tennisvereniging is de achterzijde van het nieuwe 
clubhuis uitgevoerd in hout met enkele lamellen en een extra hoge 
gemetselde borstwering ter hoogte van het terras, ten behoeve van 
de geluidswering. Voor de tennisvereniging is een nieuwe route bedacht 
naar het clubhuis.
 
De architect geeft aan dat het plan vanwege het beperkte budget 
waarschijnlijk in kleinere vorm opnieuw zal worden voorgelegd aan de 
ARK. 
 
Bevindingen
De commissie was graag in een eerder stadium betrokken geweest bij de 
planvorming. Zij erkent de complexiteit van de opgave en is 
gecharmeerd van de kap in combinatie met de ronde kopgevels, die 

Bevindingen
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goed passen bij de typologie van een clubhuis.
De commissie heeft nog moeite met de relatie tussen onderbouw en 
bovenbouw. Zij adviseert een keuze te maken tussen de volgende twee 
opties:
   ·De begane grond te verzachten en meer mee te laten doen met de 
dynamiek van de verdieping of;
   ·De begane grond duidelijk los te trekken van de verdieping. 
De commissie besluit het plan aan te houden. 
AanhoudenWelstandsadvies
Grote commissieBehandelwijze
OmgevingsvergunningAanvraagsoort
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Vergadering ARK Haarlem, 03-01-2022 10:45 - 13:15

2. Waarderhaven 26 Haarlem, 2031BM Haarlem

21120243MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Realiseren van een woonark

0Aantal voorgaande 
behandelingen

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Overig

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

Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan

De aanvrager is aanwezig. De tekenaar en bouwer zijn verhinderd.
 
Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van 
een woonark.
De woonark is gelegen aan de rand van het bedrijventerrein 
Waarderpolder aan de overkant van de ontwikkelzone 
Spaarndamseweg.
Het gebouw is een rechthoekig volume en heeft een knip in de 
gevelbekleding, waardoor er twee delen ontstaan. 
De linkergevel is opgebouwd uit onbehandeld hout (Fraké) en de 
rechter- en achtergevel uit zinken felsplaten grijs (in de aanvraag staat 
staal). 
 
Bevindingen
De commissie waardeert het streven naar een energiezuinige en 
milieuvriendelijke woonark. Zij constateert dat de woonark niet 
zichtbaar is vanaf de openbare weg omdat deze gelegen is achter een 
schutting. Dit overwegende adviseert zij akkoord te gaan met de 
aanvraag.
Als suggestie ten overvloede geeft zij mee om het onbehandelde Fraké 
te beitsen in een grijze transparante kleur en de dakrand hoger te maken 
voor een betere isolatie met mogelijkheid om een sedum dak of 
zonnepanelen te plaatsen in de toekomst.
 
N.B.
De commissie doet opnieuw een oproep aan de gemeente om ruimtelijk 
beleid te ontwikkelen voor de Waarderpolder en verwijst daarbij naar 
haar eerdere advies van 25 oktober 2021. De bestaande erfafscheidingen 
blokkeren het zicht op het water en zijn haar inziens daarom niet 

Bevindingen
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gewenst. De secretaris van de ARK geeft aan dat er verordening is voor 
woonschepen. De commissie vraagt zich af of het plan daar wel op 
getoetst is.
AkkoordWelstandsadvies
Grote commissieBehandelwijze
OmgevingsvergunningAanvraagsoort
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Vergadering ARK Haarlem, 03-01-2022 10:45 - 13:15

3. Korte Dijk 1 a, 2011AN Haarlem

21120252MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Aanbouw

1Aantal voorgaande 
behandelingen

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Kleine bouwwerken bij woningen

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

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

De architect en planbeoordelaar namens gemeente zijn aanwezig voor 
overleg. 
 
Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor een aanbouw 
tussen een bestaand woonhuis, berging en garage aan het Spaarne. De 
gevel van de aanbouw is van verticale onbehandelde houten latten 
waarbij het huisnummer in de houten latten wordt ingefreesd. 
Op het dak komt een sedum dakbedekking. 
 
Bevindingen
De commissie constateert dat het plan zorgvuldig is vormgegeven en 
nauwelijks impact heeft op de openbare ruimte. Zij adviseert akkoord te 
gaan met de aanvraag. 

Bevindingen
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AkkoordWelstandsadvies
AkkoordErfgoedadvies
Grote commissieBehandelwijze
OmgevingsvergunningAanvraagsoort
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