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Vergadering ARK Haarlem, 31-01-2022 10:45 - 15:45

1. Harmenjansweg 4, 2031WK Haarlem

21120254MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Verbouwen van het administratiegebouw van het Koepelterrein

0Aantal voorgaande 
behandelingen

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

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

De ontwikkelaar, exploitant en architecten zijn aanwezig bij de 
planbespreking. Namens de gemeente zijn de bouwplantoetser en 
erfgoedadviseur aangesloten. Voor ligt een aanvraag 
omgevingsvergunning. Het voorstel betreft het verbouwen van het 
administratiegebouw van het Rijksmonumentale Koepelterrein. 
 
Het administratiegebouw (voorgebouw koepel) wordt in twee fasen 
ontwikkeld. Deze vergunningsaanvraag betreft fase 1: de realisatie van 
een restaurant en bedrijfskeuken op de begane grond van het 
administratiegebouw. Het voorplein en de trap maken geen deel uit van 
deze vergunningsaanvraag. 
Op een later moment volgt fase 2: de verdere ontwikkeling van het 
administratiegebouw en inpassing van het hotel. 
 
Op de begane grond van het administratiegebouw wordt een restaurant 
ingepast. Links van de centrale gang komt de bedrijfskeuken, rechts het 
eetgedeelte. De bestaande muurdammen blijven gehandhaafd. In de 
keuken en het eetgedeelte zijn geen troggewelven meer zichtbaar. De 
troggewelven en schilderingen in de voormalige directiekamer worden 
onder een verlaagd plafond geplaatst. In de centrale gang blijven de 
troggewelven zichtbaar.
 
Ter plaatse van de bedrijfskeuken worden twee schachten voor 
installaties gerealiseerd, die beëindigd worden op het dak. De afvoer 
wordt achter op het rechter zijdakvlak geplaatst in een zinken 
schoorsteen die dicht bij de bestaande schoorsteen op de hoek wordt 
geplaatst. Aangegeven wordt dat het niet mogelijk is de nieuwe afvoer 
te combineren met de bestaande schoorsteen. 

Bevindingen

Behandeling 31-01-2022
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In het midden van de voorgevel wordt een schuifpui geplaatst. Bovenin 
de glazen pui komt een naamsaanduiding. Bij de voorgevel komt geen 
terras of buitenmeubilair te staan. 
 
De vensters en het glas op de gevels worden gewijzigd. Bij de groen 
aangegeven ramen wordt het glas vervangen voor isolerend vinylglas. 
Ter plaatse worden achterzetramen verwijderd, behalve in de keuken. Bij 
de oranje aangegeven ramen blijven de kozijnen behouden, wel wordt 
het glas vervangen voor niet te openen ramen (ventilatie wordt elders 
opgelost). De kleuren van de kozijnen zullen aansluiten op gevonden 
kleuren in het interieur. 
Aan de noordgevel worden dichtgemetselde toiletramen opengebroken 
en voorzien van schubberoosters in antraciet ter ventilatie van de 
achterliggende containerruimte. 
 
Bevindingen:
De commissie bedankt voor de heldere toelichting. Zij geeft aan geen 
bezwaar te hebben tegen de gevelwijzigingen, de vernieuwing van 
vensters en glas en plaatsing ventilatierooster, de nieuwe schoorsteen en 
de aanpak van de centrale gang. Verder waardeert de commissie de 
sobere naamsaanduiding in de glazen pui. 
 
Voor het vervolg vraagt de commissie meer informatie over de aanpak 
en toekomstige beleving van de directiekamer en de staat van het 
aanwezige materiaal om te kunnen beoordelen of de voorgestelde 
wijziging met verlaagd plafond acceptabel en passend is. De commissie 
vraagt ook na te denken over alternatieven waarbij de wijzigingen aan 
de bovenzijde worden opgelost. De commissie geeft hierbij aan het 
kleurhistorisch rapport en de hierin opgenomen aanbevelingen 
waardevol te vinden. 
Voor de exacte toepassing van kleuren wordt tijdens uitvoering 
afstemming gezocht tussen de afdeling Erfgoed en Rob de Vries namens 
de ARK. 
AanhoudenWelstandsadvies
AanhoudenErfgoedadvies
ErfgoedbehandelingBehandelwijze
Omgevingsvergunning monumentAanvraagsoort
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Vergadering ARK Haarlem, 31-01-2022 10:45 - 15:45

2. Waarderweg 39, 2031BN Haarlem

22010284MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Waarderweg 39

0Aantal voorgaande 
behandelingen

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Overig

Beoordelingskader Transformatieregie, bedrijven/kantoorgebied

Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan

De aanvragers en stedenbouwkundige van de gemeente zijn aanwezig 
bij de planbespreking. Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning. 
Voorgesteld wordt een braakliggend kavel op de hoek van de 
Industrieweg en Waarderweg (ten Noorden van parkeerterrein) te 
voorzien van een zonneweide. Er wordt tevens een transformatorhuis 
gerealiseerd. 
 
De zonnepanelen komen op het maaiveld te liggen en zijn zichtbaar 
vanuit de openbare ruimte. Door de huidige staat van de gebouwen is 
het beleggen van de daken niet mogelijk. Er worden 2387 panelen 
neergelegd gericht op het zuiden. Er komen telkens 2 panelen in het 
verlengde van elkaar met 2.8 meter tussen de verschillende installaties. 
De panelen zullen op circa 60 centimeter hoogte geplaatst worden en de 
constructie krijgt een maximale hoogte van 2 meter. 
Het transformatorgebouw wordt 2.60 meter hoog x 9 lang x 3.5 breed. 
 
Bevindingen:
De commissie waardeert de duurzaamheidsambitie van de aanvragers en 
heeft in principe geen bezwaar tegen het plaatsen van zonnepanelen in 
de Waarderpolder. Echter is zij er niet van overtuigd dat het getoonde 
voorstel de meest geschikte en efciënte oplossing biedt voor deze 
zichtlocatie. Daarnaast dienen installaties conform de Nota Ruimtelijke 
Kwaliteit in principe op daken te worden geplaatst. Wanneer dit niet 
mogelijk is dienen zij geclusterd/ uit het zicht te worden geplaatst. De 
commissie vraagt de plaatsing van de zonneweide meer op te vatten als 
ontwerpopgave binnen de context van de Waarderpolder en geeft aan 
(samen met de afdeling stedenbouw) graag mee te denken over 
alternatieven, bijvoorbeeld een zonneweide boven het parkeerterrein. 
Derhalve houdt de commissie de aanvraag aan. 

Bevindingen

Behandeling 31-01-2022

AanhoudenWelstandsadvies
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Grote commissieBehandelwijze
OmgevingsvergunningAanvraagsoort
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Vergadering ARK Haarlem, 31-01-2022 10:45 - 15:45

3. Emauslaan 2, 2012PH Haarlem

21120242MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Nieuwbouw HFC clubgebouw

1Aantal voorgaande 
behandelingen

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Overig

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

Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan

Het plan ligt opnieuw voor en is aangepast. De architect en 
opdrachtgever zijn aanwezig bij de planbespreking. 
De boven- en onderbouw zijn aangepast en meer op elkaar afgestemd. 
De rechte hoeken in de onderbouw zijn vervangen voor afgeronde 
koppen. De materialisering van de onderbouw is afgestemd op de 
bovenbouw. De installatieruimte is onder het dak geplaatst. Tevens is er 
bij de gemeente een verzoek tot verkleining ingediend waarbij het 
ontwerp in compactere vorm wordt uitgevoerd. 
 
Bevindingen:
De commissie bedankt voor de heldere presentatie. Zij is van mening dat 
het ontwerp zich positief heeft ontwikkeld en adviseert akkoord te gaan 
met de aanvraag. De commissie geeft aan het te waarderen wanneer de 
architect langs gemandateerd ARK-lid Debby Alferink gaat met de 
laatste detailwijzigingen (bij verkleining). Ten overvloede merkt de 
commissie aan dat er veel verharding in het voorterrein aanwezig is. 
Wellicht bieden de ontwikkelingen van het clubhuis kans om het 
voorgebied te vergroenen.  

Bevindingen

Behandeling 31-01-2022

AkkoordWelstandsadvies
Grote commissieBehandelwijze
OmgevingsvergunningAanvraagsoort

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. 
 

Bevindingen

Behandeling 03-01-2022
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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 
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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