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Details

Sander van Alphen (coördinator)Coördinator
Aanwezigen Dorine van Hoogstraten (voorzitter), Anouk Vermeulen (architectlid), 

Rob de Vries (erfgoedspecialist), Debby Alferink (gemandateerd 
commissielid), Miranda Reitsma (stedenbouwkundige), Annamaria van 
Enk (zaaktoelichter Haarlem), Sander van Alphen (coördinator)

11:30Architect Pim Mulierlaan 3, 2024BT Haarlem (21120074)
Stedenbouwkundige Pim Mulierlaan 3, 2024BT Haarlem (21120074)
Procesmanager Pim Mulierlaan 3, 2024BT Haarlem (21120074)

12:30Architect Harmenjansweg 4, 2031WK Haarlem (21120254)
Stedenbouwkundige Harmenjansweg 4, 2031WK Haarlem (21120254)
Adviseur erfgoed Harmenjansweg 4, 2031WK Haarlem (21120254)
Procesmanager Harmenjansweg 4, 2031WK Haarlem (21120254)
Ontwikkelaar Harmenjansweg 4, 2031WK Haarlem (21120254)

13:40Adviseur erfgoed Groot Heiligland 62, 2011ES Haarlem (23010363)
Architect Groot Heiligland 62, 2011ES Haarlem (23010363)
Aanvrager Groot Heiligland 62, 2011ES Haarlem (23010363)
RCE Groot Heiligland 62, 2011ES Haarlem (23010363)
Plantoetser Groot Heiligland 62, 2011ES Haarlem (23010363)

14:00Landschapper Zuid Schalkwijkerweg (23020289)
Procesmanager Zuid Schalkwijkerweg (23020289)

14:30Architect Oudeweg 6, 2031CC Haarlem (22060108)
Aanvrager Oudeweg 6, 2031CC Haarlem (22060108)
Stedenbouwkundige Oudeweg 6, 2031CC Haarlem (22060108)
Procesmanager gemeente Oudeweg 6, 2031CC Haarlem (22060108)

15:15Architect Gasthuisvest 47, 2011EV Haarlem (21120077)
Restauratie architect Gasthuisvest 47, 2011EV Haarlem (21120077)
Adviseur erfgoed Gasthuisvest 47, 2011EV Haarlem (21120077)
Stedenbouwkundige Gasthuisvest 47, 2011EV Haarlem (21120077)
Procesmanager Gasthuisvest 47, 2011EV Haarlem (21120077)

16:00Ontwerper Houtmanpad 29, 2014AZ Haarlem (22120535)
Aanvragers Houtmanpad 29, 2014AZ Haarlem (22120535)
Plantoetser Houtmanpad 29, 2014AZ Haarlem (22120535)

16:30Architect Burgwal 26, 2011BD Haarlem (23010926)
Aanvrager Burgwal 26, 2011BD Haarlem (23010926)

16:40Adviseur erfgoed Schoterstraat 4, 2021HH Haarlem (23020296)
Plantoetser Schoterstraat 4, 2021HH Haarlem (23020296)

Bezoekers
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16:40Aanvrager Schoterstraat 4, 2021HH Haarlem (23020296)
16:50Adviseur erfgoed Nieuwe Gracht 3, 2011NB Haarlem (23020299)
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Vergadering ARK Haarlem, 13-02-2023 10:45 - 17:30

1. Pim Mulierlaan 3, 2024BT Haarlem

21120074MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Nieuwbouw

Aantal voorgaande 
behandelingen

2

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Overig

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

Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan

(Commissielid Anouk Vermeulen verlaat de vergadering tijdens de 
behandeling van dit plan.)
 
Aanwezig zijn de procesmanager en casemanager namens de gemeente.
 
Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een 
nieuwe turnhal.
 
Sinds de vorige behandeling zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
   ·Oostgevel: De doorlopende luifel wordt niet meer onderbroken door 
begroeiing in het midden en afgesneden ter hoogte van de 
rechterzijgevel. De klok is verwerkt in het entreevolume en de 
naamsaanduiding verplaatst naar de bovenkant van de luifel. De vier 
blindnissen zijn voorzien van decoratief metselwerk met turnsporters.
   ·Zuidgevel: De zonnepanelen zijn komen te vervallen en de 
vluchtdeuren en bergruimten volledig geïntegreerd in de gevel 
van gaaspanelen met begroeiing. Tevens zitten er meer gevelopeningen 
in de zijgevel van het entreevolume.
   ·Noordgevel: De vluchtdeuren en bergruimten zijn het volledig 
geïntegreerd in de gevel van gaaspanelen met begroeiing.
   ·Westgevel: De gevel bestaat uit staalplaten in damwandprofel 
(groene kleurstelling).
De inrichting van de openbare ruimte valt buiten de aanvraag en wordt 
op een later moment apart voorgelegd door de gemeente.
 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria (stedelijk groen) uit de Nota Ruimtelijke 
Kwaliteit. Daarvoor geldt een consoliderend regieniveau.
 

Bevindingen

Behandeling 13-02-2023
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Bevindingen
De commissie heeft waardering voor de wijzingen van de gevels en het 
decoratieve metselwerk in de voorgevel. Zij adviseert akkoord te gaan 
met de aanvraag op voorwaarde dat de bemonstering van het 
metselwerk wordt aangeleverd en positief bevonden.
Vooruitlopend op het ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte 
benadrukt de commissie alvast het belang van een hoogwaardig, 
zorgvuldig uitgewerkt ontwerp voor de hekwerk(en) aan de noordzijde.

Akkoord met voorwaardeWelstandsadvies
Grote commissieBehandelwijze
OmgevingsvergunningAanvraagsoort

(Commissielid Anouk Vermeulen verlaat de vergadering tijdens de 
behandeling van dit plan.)
 
De architect is aanwezig voor een toelichting op het aangepaste plan, 
evenals de aanvrager. Namens de gemeente zijn aanwezig de 
procesmanager en stedenbouwkundige. Het betreft een preadvies voor 
de nieuwbouw van een turnhal. 
 
Sinds de vorige behandeling is het volume één meter hoger geworden. 
De klok is daardoor geïntegreerd in de gevel. De oorspronkelijke luifel is 
doorgetrokken en heeft een aanduiding gekregen richting 
honkbalstadion Kinheim. De voorgevel heeft meer plasticiteit gekregen 
door het ritme van gevelopeningen en blindnissen die zullen worden 
voorzien van kunst. Het groen concentreert zich op de zijgevels van de 
turnhal. De beplanting komt in de volle grond te staan. De architect 
toont aan dat de verticale PV-panelen op de zuidgevel  juist in de 
wintermaanden, wanneer de zon laag staat, hun hoogste 
energierendement behalen.
 
De architect heeft tevens een voorstel uitgewerkt voor een nieuwe 
verkeersituatie maar de aanvraag beperkt zich tot de turnhal. 
 
Bevindingen
De commissie is van mening dat de oriëntatie van het plan aanzienlijk is 
verbeterd ten opzichte van de vorige keer, ondanks de minder goed 
leesbare naamsaanduiding van Kinheim op de render. Ook is de indeling 
van het volume duidelijker geworden en heeft het geheel meer eenheid. 
De commissie staat positief tegenover het decoratieve metselwerk in de 
voorgevel maar de groene zijgevels behoeven nog extra aandacht, met 
name aan de noordgevel. Het is de vraag hoe begroeiing aan de 
noordkant gerealiseerd kan worden. De aansluiting van het tussenlid 
met de Provincie NH Hal laat nog wel te wensen over en de compositie 
van de vluchtdeuren en de bergruimten is niet overtuigend. De 

Bevindingen

Behandeling 14-03-2022
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commissie adviseert meer ruimte vrij te laten voor de beplanting op de 
zuidwestelijke hoek. Tot slot vraagt de commissie aandacht voor de 
sociale veiligheid aan de noordkant van de hal.
 
De commissie gaat akkoord op hoofdlijnen. Het aangepaste plan kan 
worden voorgelegd aan de gemandateerde architect.
Akkoord op hoofdlijnenWelstandsadvies
Grote commissieBehandelwijze
Informele adviseringAanvraagsoort

(Commissielid Anouk Vermeulen verlaat de vergadering tijdens de 
behandeling van dit plan.)
 
De stedenbouwkundige en procesmanager van de gemeente zijn 
aanwezig.
 
Het betreft een collegiaal overleg voor de nieuwbouw van een turnhal. 
De turnhal komt te liggen aan het einde van een lange zichtlijn voor de 
bestaande sporthal van de provincie Noord-Holland naast het 
honkbalstadion Kinheim. Het gebouw sluit in materialisatie en 
kleurstelling aan bij het Mendelcollege en de woontoren op de kruising 
met de Delftlaan. De gevels worden deels opgebouwd uit gerecyclede 
bakstenen om te begroeien en deels bedekt met zonnepanelen. Aan de 
voorzijde zijn gevelbanken voorzien en wordt de pergola doorgezet om 
de entree naar Kinheim aan te duiden. De zuidoostelijke hoek heeft een 
verbijzondering in de vorm van een klok. Uit kostenoverwegingen is de 
hoogte van het gebouw verlaagd, waardoor de sporthal van de 
provinciale sporthal nog steeds zichtbaar is. De procesmanager geeft 
aan dat de verdwenen parkeerplekken worden opgevangen in de 
bestaande parkeergarage onder de sporthal van de provincie.
 
Bevindingen
De commissie constateert een veelheid aan elementen: twee kleuren 
metselwerk, zonnepanelen, groene gevels en een pergola. Het concept 
van de architectuur is daardoor niet duidelijk en het ontbreekt aan 
eenheid. Bovendien zijn de zonnepanelen op de gevel niet realistisch en 
lijken de groene gevels betrekkelijk willekeurig. De pergola is een 
passende aanzet maar vraagt om een inrichtingstekening van het hele 
terrein, die waarschijnlijk beheerst zal worden door de vele 
verkeersstromen. Concluderend behoeft het plan nog een 
verdiepingsslag.

Bevindingen

Behandeling 15-12-2021

Collegiaal overlegWelstandsadvies
Grote commissieBehandelwijze
Informele adviseringAanvraagsoort
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Vergadering ARK Haarlem, 13-02-2023 10:45 - 17:30

3. Groot Heiligland 62, 2011ES Haarlem

23010363MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Binnenhof/Tuinontwerp Frans Hals Museum

Aantal voorgaande 
behandelingen

1

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Bijzonder bouwwerk

Erfgoedstatus Rijksmonument

Beoordelingskader Beschermende regie, historische binnenstad

Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan

De landschapsontwerpers en opdrachtgevers zijn aanwezig voor een 
toelichting op het plan. Namens de gemeente is de betrokken 
plantoetser aanwezig. 
 
Sinds de vorige behandeling is besloten om de aanvraag op te knippen in 
twee delen. De eerste aanvraag ligt nu voor:
   ·Het plaatsen van een enkele iep in het zuidwestelijke kwadrant;
   ·Het verplaatsen van de acht bestaande leilindes naar de noordzijde 
van de tuin, ten behoeve van het binnenklimaat;
   ·Het realiseren van een vlakke rondgang met nieuwe bestrating van 
rode klinkers, waarvan de kleur gelijk is aan de bestaande klinkers.
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria (historische binnenstad) uit de Nota Ruimtelijke 
Kwaliteit. Daarvoor geldt een beschermend regieniveau. Ook heeft de 
commissie de monumentale waarden meegewogen in haar beoordeling.
 
Bevindingen
De commissie heeft begrip voor het opknippen van de aanvraag in twee 
delen, gelet op het plantseizoen. Zij is van mening dat de eerste 
aanvraag een goed vertrekpunt vormt voor het eventueel zorgvuldig 
toevoegen van een nieuwe tijdslaag met respect voor de bestaande 
kwaliteiten van dit belangrijke monument voor Haarlem. Afgesproken 
wordt om voor de tweede aanvraag nog een keer af te spreken in een 
kleinere samenstelling, inclusief de RCE. 
De commissie adviseert akkoord te gaan met de eerste aanvraag.

Bevindingen

Behandeling 13-02-2023

AkkoordWelstandsadvies
AkkoordErfgoedadvies
Grote commissieBehandelwijze
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OmgevingsvergunningAanvraagsoort

De landschapsontwerpers en opdrachtgevers zijn aanwezig voor een 
toelichting op het plan. Namens de gemeente is de betrokken 
plantoetser aanwezig. 
 
Het betreft een preadvies voor de tuininrichting van de hof in het Frans 
Hals museum. De bestaande tuin wordt aangepakt met als doel de tuin 
toegankelijk te maken voor de museumbezoeker en open te stellen voor 
de Haarlemmer. Verder is het doel om de tuin meer te activeren met het 
organiseren van evenementen en tentoonstellen van kunstobjecten. 
 
De bestaande tuin bestaat uit een kruisvormige hoofdstructuur. Het 
kruis is bestraat met klinkers in ruitvormige patroon. De vier 
groenkwadranten zijn omzoomd met natuurstenen banden met 
verhoogde tussenstukken. In het midden van het hof staat een 
zonnewijzer met pedestal op een 8 vormige plaveisel basis. In de 
zuidmuur is een waterpomp aanwezig en zijn er restanten van de 
Latijnse poort zichtbaar in de noordvleugel. Deze elementen zijn van 
cultuurhistorische waarde. In de bestaande situatie grenzen de 
groenkwadranten aan de binnenhofgevels.
 
Het eerste ontwerp toont 2 (groen)kwadranten met een abstracte 
landschappelijke invulling met aan de noordzijde leibomen. De 
diagonale hagen zijn een verwijzing naar de kante molensteenkragen die 
werden gedragen in de 17e eeuw en die op veel schilderijen van Frans 
Hals te zien zijn. Aan de andere zijde van het hof wordt een rechthoekige 
groenstrook voorgesteld met een enkele boom. Rondom de gevels is een 
pad aangebracht. Het centrale pad met bestaande bestrating wordt 
behouden en plaatselijk verbreed om een gezamenlijke zitplaats te 
creëren. De zonnewijzer wordt in een groenkwadrant geprojecteerd, en 
er worden nieuwe en bestaande objecten geïntroduceerd, danwel 
behouden in de tuin zoals twee kunstwerken en een picknicktafel in de 
vorm van een catwalk.
 
In het aangepaste ontwerp zijn, naar aanleiding van het advies van de 
afdeling erfgoed, de vier kwadranten teruggebracht waarin één 
kwadrant kleiner is uitgevoerd zodat er ruimte ontstaat voor verharding 
voor bijvoorbeeld een terras. De gefundeerde natuurstenen banden 
rondom de groenstroken worden behouden. De zonnewijzer is terug 
geplaatst op haar oorspronkelijk centrale plek. De picknick zone is 
uitgevoerd als een zwevend podium over twee kwadranten heen. Het 
beplantingsplan is vergelijkbaar met het eerste ontwerp.
De landschapsarchitect geeft aan dat er zich al een groep van 30 
vrijwilligers heeft gemeld om de tuin te onderhouden.
 

Bevindingen

Behandeling 16-01-2023
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De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria (historische binnenstad) uit de Nota Ruimtelijke 
Kwaliteit. Daarvoor geldt een beschermend regieniveau. Ook heeft de 
commissie de monumentale waarden meegewogen in haar beoordeling.
 
Bevindingen
De commissie bedankt voor de verhelderende onderbouwing en wil 
graag voorop stellen dat zij een voorstander is van een meer inclusieve 
en toegankelijke tuininrichting en dat ze waardering heeft voor het 
initiatief. Het toevoegen van een nieuwe tijdslaag is voorstelbaar, mits 
dit zorgvuldig en met respect voor de bestaande kwaliteiten van dit 
Haarlemse topmonument gebeurt. 
De commissie constateert dat het museumcomplex en de tuin 
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, al of niet met een 
toegangsdeur aansluitend op de padenstructuur. De nieuwe rondgang 
langs de gevels is een fraaie aanvulling, welke ook gunstig is voor het 
fysieke behoud van de gevels van het monument. Het huidige voorstel is 
in haar ogen wel heel erg druk in verhouding tot het oorspronkelijk 
ontwerp van de tuin en het gebouw, en dat wordt mede veroorzaakt 
door de verschillende werelden die gecreëerd worden in de krappe 
kwadranten, het zwevend plateau over het pad en de halve 'kraag' van 
hagen. De commissie kan zich een moderne ingreep zeker voorstellen, 
als die een betekenisvolle en overtuigende laag oplevert die het geheel 
van gebouw en gebruikstuin versterkt. Zij vraagt zich af of het ook wat 
minder druk kan zijn? Zij wil er voor waken dat het tuinontwerp te veel 
met het museumgebouw gaat concurreren, er zou een goed evenwicht 
gevonden moeten worden.
 
De voorgestelde ingreep om een stenen tafel op een podium toe te 
voegen als ‘nieuwe laag’ maar min of meer reversibel element is 
interessant maar zou wat meer terughoudend uitgewerkt kunnen 
worden qua indeling en ontwerp. Het podium belemmert bovendien de 
bewegingsruimte.
De commissie is van mening dat de verkleinde kwadranten, dus los 
komen van de gevels, een goede benadering zou kunnen zijn om het 
gebruiksoppervlak van de tuin te vergroten en het onderhoud van de 
gevel te verbeteren. De gefundeerde natuurstenen banden zijn van 
monumentale waarde maar vormen tegelijkertijd een belemmering voor 
de gebruikswaarde. De commissie kan zich daarom voorstellen dat de 
bestrating wordt opgehoogd om het niveauverschil te verkleinen, mits 
de bestaande klinkers hergebruikt worden. Zodoende is het niet nodig 
om een rollaag te introduceren voor de afwatering. De hardstenen 
banden dienen wel herkenbaar en afeesbaar te blijven. 
De commissie heeft begrip voor het verplaatsen van de leilindes naar de 
noordzijde van de tuin in verband met het binnenklimaat en kan zich 
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voorstellen dat dit rondom wordt uitgebreid voor meer eenheid en 
samenhang. Tot slot vraagt de commissie zich nog af over het ook is 
overwogen om een waterwerk te introduceren voor meer verkoeling? 
 
De commissie ziet een volgende fase van het plan met belangstelling 
tegemoet. 
PreadviesWelstandsadvies
PreadviesErfgoedadvies
Grote commissieBehandelwijze
OmgevingsvergunningAanvraagsoort
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Vergadering ARK Haarlem, 13-02-2023 10:45 - 17:30

5. Oudeweg 6, 2031CC Haarlem

22060108MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving NSTM terrein

Aantal voorgaande 
behandelingen

1

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Overig

Beoordelingskader Transformatie regie, bedrijven/kantoorgebied

Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan

De architect en opdrachtgever zijn aanwezig voor een toelichting op het 
plan. Namens de gemeente zijn de stedenbouwkundige en casemanager 
aanwezig. 
 
Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van 
een tweede treinstellenhal (gebouw 29) in de zuidoostelijke hoek van het 
plangebied.
 
Sinds de vorige behandeling is het ontwerp meer afgestemd op gebouw 
25 door de introductie van twee kopgevels met luifel. De stenen van 
gebouw 20 worden hergebruikt voor de penanten aan de noord- en 
zuidgevel. Het plaatmateriaal van de gevels is Kingspan altaris copper 
metalic. De pui-verdeling van het tussenlid, inclusief traverse, is 
afgestemd op het terugliggende gebouw 16.
Op verzoek van de commissie zijn de profelen aangeleverd.
 
Het ontwerp voor de buitenruimte, inclusief hekwerk, maakt geen 
onderdeel uit van de aanvraag.
 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria (nieuwe routes) uit de Nota Ruimtelijke 
Kwaliteit. Daarvoor geldt een bijzonder regieniveau. 
 
Bevindingen
De commissie benadrukt nogmaals het belang van de locatie als 
onderdeel van de entree naar de stad.
Zij constateert dat er gedeeltelijk tegemoet is gekomen aan haar 
opmerkingen van de vorige keer doordat het ontwerp van de 
treinstellenhal reageert op gebouw 25 maar is van mening dat het 

Bevindingen

Behandeling 13-02-2023
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totaalbeeld nog te weinig kwaliteit toevoegt aan deze belangrijke lange 
lijn en prominente entree.
De commissie is positief over het introduceren van de twee kopgevels en 
de transparantie van de plint. Zij adviseert het rechter overstek te laten 
vervallen.
De commissie kan zich een iconisch gebouw voorstellen, maar is nog niet 
overtuigd van de combinatie van de ranke, bijna classicistische 
metselwerk penanten en de gouden/bronzen kleurstelling van het 
plaatmateriaal. Het hergebruik van de stenen is sympathiek maar lijkt 
een eenduidig en sculpturaal architectonisch ontwerp in de weg te staan 
en doet daardoor wat geforceerd aan. Ook is de pui-verdeling van het 
tussenlid en van de pui in de onderste gevelzone van het hoofdgebouw 
te onrustig en te weinig familie van de puien in kopgevels. De blauwe 
deuren in deze gevels zijn ook weinig passend bij de gekozen 
architectuur.
De commissie besluit het plan aan te houden en ziet een aangepast plan 
graag tegemoet.
De volgende keer ontvangt zij tevens graag een perspectieven vanuit 
zowel de stad als de Oostpoort en bemonstering van het plaatmateriaal 
indien daarvoor gekozen wordt. 
AanhoudenWelstandsadvies
Grote commissieBehandelwijze
OmgevingsvergunningAanvraagsoort

De architect, projectleider en aanvrager zijn aanwezig bij de 
planbehandeling. Namens de gemeente is de stedenbouwkundige 
aanwezig.
 
Het betreft een collegiaal overleg over de nieuwbouw van een tweede 
treinstellenhal (gebouw 29) in de zuidoostelijke hoek van het 
plangebied. De architect heeft eerder het ontwerp gemaakt voor de 
gebouwen 25, 28 en 12. Gebouw 20 is recentelijk gesloopt en gebouw 14 
is in voorbereiding.
 
De overall visie op het plangebied is:
   ·Technisch, zakelijk langs de Oudeweg
   ·Traditioneel langs de Gedempte Oostersingelgracht
   ·Landelijk en ambachtelijk langs de Amsterdamsevaart
De architect heeft een aantal varianten uitgewerkt, waarbij de typologie 
uiteenloopt van een houten polderschuur tot een meer recent in 
metselwerk opgetrokken gebouw, waarbij de stenen van gebouw 20 
kunnen worden hergebruikt. 
 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria uit de Nota Ruimtelijke Kwaliteit. Daarvoor geldt 
een bijzonder regieniveau. 

Bevindingen

Behandeling 08-06-2022
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Bevindingen
De commissie is van mening dat het nieuwe gebouw te autonoom is ten 
opzichte van de andere gebouwen op het terrein en de relatie met de 
stad nog onduidelijk is. Het gebouw staat zeer krap op zijn kavel 
waardoor deze afreuk doet aan de kwaliteiten van de bestaande 
gebouwen, in het bijzonder gebouw 25. De commissie adviseert om 
meer te reageren op de gebouwen op het terrein en een representatieve 
kop te ontwerpen die recht doet aan zijn locatie als onderdeel van de 
entree naar de stad. Bovendien adviseert de commissie om de profelen 
over de Amsterdamse Vaart te tekenen in relatie tot het plan om de de 
continuïteit daarin te visualiseren en vervolgens samen met waterschap 
en gemeente te waarborgen.
De commissie is niet akkoord met het voorliggende ontwerp en kijkt uit 
naar een aangepast plan.
Collegiaal overlegWelstandsadvies
Grote commissieBehandelwijze
Informele adviseringAanvraagsoort
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Vergadering ARK Haarlem, 13-02-2023 10:45 - 17:30

6. Gasthuisvest 47, 2011EV Haarlem

21120077MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Herbestemming de Egelantier

Aantal voorgaande 
behandelingen

6

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Bijzonder bouwwerk

Erfgoedstatus Rijksmonument

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

Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan

De architect, restauratiearchitect, landschapsarchitect, 
projectmanager en ontwikkelaars zijn aanwezig voor overleg. Namens 
de gemeente zijn de stedenbouwkundige, procesmanager en adviseur 
erfgoed aanwezig.
 
Het betreft een preadvies voor de herbestemming van een 
rijksmonumentaal complex tot hotel, kunstenaarswoningen en cultureel 
centrum. Het overleg concentreert zich op de nieuwbouw en inrichting 
van de buitenruimte. De restauratie van het bestaande gebouw en de 
omgang met het interieur worden later ter plekke besproken met de 
restauratiearchitect van de commissie en komen daarom nog niet aan 
bod in onderstaand advies.
 
Nieuwbouw
   ·Dakopbouwen: De openingen in de dakopbouw aan de Egelantierstuin 
volgen een onafankelijk ritme van de onderbouw met drie open en drie 
gesloten delen. Aan het hof is het ritme twee open en twee gesloten 
delen omdat hier kleinere kamers gepositioneerd zijn. De kleur van de 
dakopbouw is lichter gemaakt: Interpon Aluminium SW205G Bronze. De 
exacte kleur zal ter plaatse met de commissie worden bekeken.
   ·De architect heeft een monster meegenomen van de gewenste 
stenen (Ardeche en Aubergine) en stelt voor om ook deze een keer 
gezamenlijk ter plekke te bekijken.
   ·Lobby: Op verzoek van de commissie is de borstwering voorzien van 
een witte dakrand. Een tweede variant heeft alleen een betonnen 
afdekking.
   ·De entree met luifel is in maat en schaal afgestemd op de 
verhoudingen van de oorspronkelijke luifel.

Bevindingen

Behandeling 13-02-2023
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   ·Expeditie: De maat, schaal, hoofdornamenten en kleurstelling zijn 
afgeleid van de linker uitbouw en de bovenlichten zijn voorzien van 
roedes voor een minder utilitair karakter. De deuren en het frame zijn 
van aluminium.
   ·Detaillering: Het nieuwe detail van de aansluiting van het nieuwe 
kozijn op de kolom haalt de verjonging uit de kolom, waardoor het kozijn 
rondom loopt in gelijke maatvoering. 
Bevindingen
De commissie heeft de volgende opmerkingen: 
   ·Dakopbouwen: De commissie is nog niet overtuigd van het nieuwe 
voorstel voor de dakopbouwen. Deze missen nog de kwaliteit van het 
schetsplan, met name (maar niet uitsluitend) op de vleugel aan de 
Egelantierstuin waar de dakopbouw niet is ingeklemd tussen twee 
bestaande bouwdelen maar zich manifesteert als een vrijstaande, zware 
'doos' die geen recht doet aan het monument. De commissie adviseert 
te kijken naar een zo rustig mogelijke gevelindeling met waar mogelijk 
glaspuien, een betere integratie van het geïntroduceerde frame in de 
architectuur in combinatie met duidelijkere, zorgvuldig uitgewerkte 
dakranddetaillering. Eventueel kan de architect overwegen een extra 
profel toe te voegen in de bovenlichtzone. Met name overhoeks oogt te 
dakopbouw nu te massief en te aanwezig, wat zeer detoneert met het 
monument. De nieuwe gevel van de nieuwe verbindingsgang in het hof 
kan hiervoor wellicht als inspiratie dienen.
   ·Lobby: De commissie constateert dat een witte dakrand inderdaad 
teveel contrasteert met de donkere kleur van de pui en adviseert de 
borstwering te voorzien van een betonnen (of aluminium) dakrand. 
Daarnaast adviseert zij om de indeling van de zijgevel te heroverwegen 
zodat de uitbouw meer een eenheid wordt, bijvoorbeeld door het 
zijraam op de begane grond hoger op te trekken.
   ·Aanbouw voorgevel: De commissie adviseert om houten in plaats van 
aluminium kozijnen toe te passen en waar mogelijk een of meerdere 
houten paneeldeuren, en deze te voorzien van een zelfde diepte en rijke 
proflering als bestaand. Ook adviseert zij het metselwerk te verrijken, 
bijvoorbeeld door dezelfde dakranddetaillering toe te passen als in de 
bestaande bebouwing links van de entree. Alternatief is nog om het 
rooster in de tuingevel te plaatsen zodat de voorgevel puien als echte 
kozijnen met deuren kunnen worden vormgegeven. Deze puien springen 
vanwege hun positie direct aan de Gasthuisvest sterk in het oog en 
vormen als het ware het gezicht van de zuidoostelijke hoek van het 
complex.
   ·Het entreeportaal is subtiel genoeg en wordt akkoord bevonden.
   ·Er is nog onduidelijkheid over de bestaande situatie rond de hoofdtrap 
en de mogelijke gevolgen van veranderingen voor de gevel aan de 
hofzijde. Dit wordt besproken als de restauratie en indeling van het 
interieur worden besproken met de restauratiearchitect die namens de 
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commissie hiertoe wordt gemandateerd.
 
Buitenruimte
De landschapsarchitect geeft een toelichting op de uitgangspunten voor 
het ontwerp van de buitenruimte:
   1.Entreezone met symmetrische driedeling, conform de voorgevel: 
links het fetsparkeren, centraal een natuurstenen loper met gebakken 
klinkers en rechts het terras. De bestaande bomen blijven staan en het 
hek wordt hergebruikt om een poort te maken naar de fetsenstalling. 
   2.De hofstructuur wordt versterkt door middel van kaders.
   3.De buitenruimte schakelt verschillende bewegingsrichtingen en 
bouwdelen.
   4.Zonering van openbare dynamische stad naar rustig semiopenbare 
tuin
   5.Invulling past bij functie, dynamiek en sfeer: entreezone, gastvrij hof 
en woonhofe. De entreezone heeft een statig en formeel karakter, het 
gastvrije hof stimuleert ontmoeting en uitloop voor hotelgasten en het 
woonhof is alleen toegankelijk voor de bewoners en heeft een nisje voor 
extra fetsparkeren. 
De Egelantiertuin maakt geen onderdeel uit van de aanvraag.
 
Bevindingen
De commissie heeft de volgende opmerkingen:
   ·De commissie merkt op dat het ontwerp voor de inrichting van de 
buitenruimte goed is doordacht en prettige ingrediënten bevat, zoals de 
wadi. Maar het programma is vooral in het hof te overladen voor de 
beperkte schaal van het hof. Zij adviseert de vlonder, of eventueel een 
ander onderdeel uit het ontwerp, te laten vervallen om helderheid en 
rust tot stand te brengen.
   ·Het terras aan de straatzijde is voorstelbaar maar dit mag niet ten 
koste gaan van de ruimtelijke kwaliteit van de openbare entreezone. De 
tafels en stoelen dienen daarom binnen de hagen te blijven. 
   ·De commissie adviseert om eventueel als alternatief een paar vaste 
banken neer te zetten in openbare entreezone, in dezelfde stijl als het 
terrasmeubilair. Dit om verrommeling te voorkomen en hotelgasten 
toch een zitplek te bieden.
   ·De commissie is benieuwd naar de vormgeving van de twee nieuwe 
entrees in het bestaande erfafscheiding (hekwerk en muur) aan de 
voorgevel, detaillering is daarbij heel belangrijk.
   ·De commissie is positief over het woonhof en de oplossing van het 
fetsparkeren.
De commissie ziet een aangepast plan, met inachtneming van de 
bovenstaande opmerkingen, met belangstelling tegemoet.
PreadviesWelstandsadvies
PreadviesErfgoedadvies
Grote commissieBehandelwijze
Informele adviseringAanvraagsoort
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Aanwezigen zijn de architecten, restauratiearchitect en ontwikkelaars. 
Namens de gemeente is de procesmanager aanwezig.
 
Architectuur
   ·De lobby bouwt voort op het bestaande volume door de witte dakrand 
te verwijderen en te verhogen met een balkon. Daardoor wordt de lobby 
hoger dan de zij-aanbouwen links en rechts. De borstwering in 
bestaande pui wordt verwijderd en links en rechts worden twee kozijnen 
toegevoegd. Ook wordt een bestaand bouwdeel gespiegeld ten behoeve 
van de toiletten.
   ·De serre wordt volledig onderbouwd en de nieuwe puien 
gepositioneerd tussen de bestaande kolommen. Het bestaande hekwerk 
van het balkon wordt begroeid. 
   ·De dakopbouwen hebben kleinere openingen en een donkerdere kleur 
gekregen. De dakopbouw volgt de geleding van de Zustervleugel. Bij de 
Klassenvleugel is dit niet mogelijk en deze heeft daarom een eigen 
ritmiek. Op verzoek van de commissie is een overhoeks beeld 
aangeleverd vanuit de Egelantiertuin. 
   ·De galerij is familie van de dakopbouw maar meer transparant 
vormgegeven en verhoogd met een forse substraatlaag in verband met 
de geluidseisen. Ook is het terras dichter naar de gevel verplaatst voor 
nog minder geluidshinder.
   ·De Expeditie heeft een aantal blindnissen gekregen omdat 
gevelopeningen niet mogelijk zijn in verband met de 
achtergelegen installaties en geluidshinder.
   ·De nieuwe entree is een moderne interpretatie van de historische 
situatie inclusief luifel en kolommen met daarbinnen de tochtsluizen.
Bevindingen
De commissie is verrast over de hoeveelheid wijzigingen die er zijn 
doorgevoerd in het ontwerp sinds de vorige planbehandeling en zij  is 
bezorgd over voldoende behoud van het oorspronkelijke ambitieniveau. 
Zij heeft de volgende opmerkingen:
   ·De commissie is van mening dat het nieuwe voorstel voor de 
dakopbouwen teveel afwijkt van het op hoofdlijnen goedgekeurde 
ontwerp. Het geheel wijkt bovendien nu te veel af van het 
oorspronkelijke, prijswinnende ontwerp en is te zwaar is geworden, 
zowel in vormgeving (minder glas) als door de donkere kleur. Zij is van 
mening dat het niet nodig is om de relatie te zoeken met de 
onderliggende verdiepingen en adviseert te kiezen voor een meer open 
en zelfstandig ritme van ramen. Door draai-kiepramen toe te passen 
zouden deze eenvoudig schoon te maken zijn. De commissie is positief 
over slanke dakrand als overgang naar het bestaande gebouw.
   ·De commissie constateert dat het ontwerp voor de bouwdelen aan het 
hof een stuk rustiger is geworden en daarmee bijdraagt aan de eenheid 
van de verschillende bouwdelen. Zij adviseert om het gemetselde balkon 

Bevindingen

Behandeling 16-01-2023
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ook een witte rand te geven.
   ·De commissie vraagt aandacht voor het systeem van bewatering en de 
levensvatbaarheid van de begroeiing van het bestaande hekwerk op de 
serre. 
   ·De commissie is positief over de verhoging van de galerij die nu beter 
aansluit op de ritmiek en massa van de overige bouwdelen.
   ·De commissie is van mening dat er een stap in de goede richting is 
gezet ten aanzien van het ontwerp voor de entree in de voorgevel maar 
heeft nog moeite met de wat iele kolommen en adviseert de luifel te 
verkleinen of de kolommen wat meer massa te geven. 
   ·M.b.t. de aanbouw in de voorgevel: de commissie heeft begrip voor de 
technische eisen van de expeditie maar is nog niet overtuigd van de zeer 
sobere, utilitaire vormgeving, die afreuk doet aan het de rest van het 
front. Zij adviseert een meer subtiele aansluiting te zoeken bij het linker 
bouwdeel en detaillering en materialisatie daar op af te stemmen.
   ·De commissie vraagt aandacht voor de uitwerking van de stijlen in 
detail A06.
   ·De volgende keer ontvangt de commissie graag een bemonstering of 
foto van het nieuwe metselwerk in combinatie met de bestaande 
gevel en overige materiaalkeuzes.
Restauratievisie
Sinds de vorige planbehandeling heeft er destructief onderzoek 
plaatsgevonden en is een interieurarchitect betrokken. Dat heeft geleid 
tot de volgende uitgangspunten:
   ·Het symmetrische karakter van het hoofdgebouw dient in de structuur 
afeesbaar gehouden te worden.
   ·Alle oorspronkelijke kasten blijven op hun plek en krijgen ook een 
functie.
   ·Het behoud van de oude keuken wordt opgelost met een extra 
zwevende vloer. 
   ·Het glas wordt vervangen door Fineo-beglazing en de ramen worden 
weer te openen gemaakt. Op het middenstijl van enkele ramen wordt 
een tussenwand geplaatst zonder aantasting van de kozijnen. 
   ·Er zijn geen sporen aangetrofen van oude marmeren hardstenen 
vloeren. 
   ·De oostelijke gangwand is helemaal vernieuwd in de jaren 1920-1930.
   ·Keukenvleugel: De plafondconstructie van de Regentenzaal is van de 
verbouwing van 1930, met gebruik van oude delen voor het zichtwerk.
   ·Zustervleugel: Geen sporen van dichtgezette raamopeningen in de 
achtergevel. De gepleisterde zijde aan de Egelantierstuin wordt 
begroeid om afreuk aan het 17e-eeuwse metselwerk te voorkomen.
   ·De luchtbehandeling van de stijlkamers is aan het zicht onttrokken en 
verborgen in de schouw.
Bevindingen:
De commissie constateert dat er veel van haar openstaande vragen zijn 
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beantwoord met de uitkomsten van het destructief onderzoek en kan 
zich vinden in de gemaakte keuzes. Zij heeft waardering voor de 
oplossing van de insteekverdieping en het behoud van de 
oorspronkelijke kasten op hun huidige plek. Het vervangen van de 
beglazing is akkoord. De commissie ziet graag dat de huidige 
vloeren gehandhaafd blijven maar dat is geen harde eisen aangezien de 
monumentale waarde beperkt is. Concluderend adviseert de commissie 
akkoord te gaan met de restauratievisie.
 
De volgende keer gaat de commissie graag in op het ontwerp voor de 
openbare ruimte en het tuinontwerp. De commissie besluit het plan aan 
te houden.
PreadviesWelstandsadvies
PreadviesErfgoedadvies
Grote commissieBehandelwijze
Informele adviseringAanvraagsoort

De architecten en ontwikkelaars zijn aanwezig voor overleg over het 
restauratieplan.
 
Het restauratieplan bestaat uit een analyse van het monumentale 
complex op een aantal schaalniveaus, gebaseerd op het bouwhistorisch 
rapport van Maarten Enderman en resulterend in een visiekaart met 
uitgangspunten voor transformatie. De onderzoeker geeft aan dat voor 
het interieur op onderdelen van het rijksmonument nader onderzoek 
nodig is om de monumentale waarden goed vast te kunnen stellen. Het 
onderzoek is dus nog niet compleet.
De onderzoeker geeft aan dat ingrepen in het monument worden 
getoetst aan de beschreven monumentale waarden; het monument is 
het uitgangspunt bij beslissingen over restauratie en architectonische 
ingrepen. In het rapport is vermeld: ‘Middels deze analyse zullen alle 
ingrepen, aanpassingen e.d. kunnen worden verantwoord en 
onderbouwd in het restauratieplan/restauratievisie, door als het ware de 
ingreep te toetsen aan de analyses. Dit geeft een duidelijk kader voor de 
ingrepen en stelt het monument centraal in onze ontwerpopgave.’ Op p. 
28 lezen we: ‘De visiekaart is een gewogen resultante van alle analyses 
en is een gereedschap voor de verdere planuitwerking. Het biedt 
overzicht van te maken keuzen in het ontwerp, waarin het monument 
leidend is.’
Bevindingen
De stelling dat het monument leidend is en dat beslissingen over de 
restauratie en herbestemming worden gebaseerd op de aangetrofen 
monumentale waarden onderschrijft de commissie. Zij zal daar in het 
gehele proces aan toetsen.
De commissie is van mening dat het restauratieplan zoals het nu is 
voorgelegd echter nog geen duidelijke visie biedt op de omgang met de 

Bevindingen

Behandeling 28-03-2022

Pagina 30 van 44



cruciale monumentale waarden van het complex, die ook op het 
uitwerkingsniveau van de herbestemming leidend moeten zijn.
Op p. 29 lezen we: ‘De restauratievisie geeft een onderbouwing van de 
gemaakte ontwerpkeuzen, die qua vorm, kleur en materiaal gebruik 
verder worden toegelicht in de architectuurvisie, die als apart document 
weer volgt op deze visie.’ De commissie meent dat dit de verkeerde 
volgorde is: de ontwerpkeuzen zouden gebaseerd moeten zijn op de 
restauratievisie, en niet andersom. De indruk is daarom ontstaan dat de 
restauratievisie op onderdelen is toegeschreven is naar het ontwerp. De 
commissie is daarom bezorgd over uitspraken over de restauratievisie als 
'levend document' en 'wat je ermee kunt in de nieuwe situatie'. Zij 
waarschuwt dat er geen waarden verloren mogen gaan omdat ze niet 
zouden passen in het nieuwe ontwerp. Een restauratievisie moet een 
overtuigende, heldere visie geven op hoe omgegaan wordt met de 
waarden en de basis moeten vormen van te maken keuzes in de 
toekomst.
Het rapport bevat bovendien nog veel losse eindjes waarover uitspraken 
gewenst zijn, zoals bijvoorbeeld de entree, de vloeren, de wanden in de 
gang en de dakopbouw van de zustervleugel. De commissie wil meer 
weten over de invullingen van de zolders, de flibertspanten zijn heel 
bijzonder, ook omdat ze zo groot zijn.
Ook verwacht zij uitspraken over zaken zoals het aanhelen van 
metselwerk en plafonds die nu nog weggewerkt zijn. Ook over kozijnen 
van ramen en deuren, isolatieglas en voorzetwanden, dakgoten moet 
duidelijkheid komen.
Concluderend ervaart de commissie het restauratieplan meer als een 
tussenstand en behoeft het rapport duidelijk nog verdere uitwerking, die 
eventuele consequenties zouden kunnen hebben voor het ontwerp zoals 
dat nu voorligt, voordat begonnen kan worden aan het Defnitief 
Ontwerp.
Er moeten duidelijke uitspraken gedaan worden over de aanpak van de 
restauratie zodat alle partijen weten waar ze aan toe zijn. Beslissingen 
over ingrepen in het monument ten behoeve van de nieuwe functie 
moeten altijd beargumenteerd worden vanuit de omgang met de 
bestaande monumentale waarden.
De commissie is niet akkoord met het restauratieplan zoals het nu 
voorligt.
Collegiaal overlegWelstandsadvies
Collegiaal overlegErfgoedadvies
ErfgoedbehandelingBehandelwijze
Informele adviseringAanvraagsoort

De architecten en ontwikkelaars zijn aanwezig voor een toelichting op 
het aangepaste plan. De gemeente is vertegenwoordigd door de 
stedenbouwkundige en adviseur erfgoed.
 

Bevindingen

Behandeling 28-02-2022

Pagina 31 van 44



Sinds de vorige planbehandeling is het ontwerp op de volgende 
onderdelen aangepast:
   ·De nieuwe toevoegingen zijn meer ingetogen qua vormgeving en 
maken het monument beter afeesbaar.
   ·De dakopbouwen zijn teruggelegd en de toogvormen zijn achterwege 
gelaten.
   ·De passage en serres zijn als een familie vormgegeven. De lobby krijgt 
een entree naar het hof en het trappenhuis krijgt een nieuw bovenlicht.
   ·De achterzijde van de zustervleugel wordt zoveel mogelijk zichtbaar 
gemaakt. 
   ·De expeditie aan de Gasthuisvest is een afgeleide van de 
linkeraanbouw.
   ·De entree aan de voorzijde bestaat uit een tochtsluis in de sparing die 
gedeeltelijk binnen en buiten is geplaatst. 
Bevindingen
De commissie bedankt voor de presentatie en is van mening dat het plan 
sterk is verbeterd ten opzichte van de vorige keer: 
   ·De nieuwe toevoegingen voldoen aan de gewenste 
terughoudendheid, verfjning en subtiliteit. 
   ·De positie en repeterende ritmiek van de dakopbouwen beschikken 
over de nodige soberheid en mate van vanzelfsprekendheid. De 
commissie stond de vorige keer al positief tegenover de 
voorgestelde materialisering (aluminium). Met betrekking tot de 
kleurkeuze van het aluminium wil zij graag nog overtuigd worden door 
middel van bemonstering.
   ·De dubbelhoge serre aan het hof heeft de voorkeur boven een 
eenlaags volume, mits uitgevoerd in een meer transparante variant met 
een slanker profel. Ook bij een éénlaagse variant is een slanker profel, 
dat wel binnen de architectonische vormentaal van de nieuwe 
toevoegingen past, wenselijk. Deze serre heeft de potentie om wat extra 
positieve spanning in het ontwerp te brengen als het heel strak wordt 
gedetailleerd. Met het transparanter maken van de hoeken is ook nog 
een mogelijkheid te onderzoeken of de hoeken onder de balkons wel 
geheel gesloten moeten om de bestaande constructie.
   ·De achterzijde van de zustervleugel geeft een prettig rustig beeld. De 
commissie krijgt graag een beeld van de aansluiting in de hoeken. 
   ·De commissie heeft vertrouwen in de uitwerking van 
rechteraanbouw/expeditie aan de Gasthuisvest.
   ·De tochtsluis aan de voorzijde is denkbaar maar mist eveneens 
slankheid, net als de entree naar het hof, met name de dakrand en 
pui-indeling.
Concluderend kan de commissie instemmen met de afronding van de 
VO-fase. Voor het indienen van de aanvraag omgevingsvergunning gaat 
de commissie graag nog een keer in overleg over de entree aan de 
voorzijde, de entree naar het hof en de restauratievisie op het 
monumentale interieur. De commissie besluit het plan aan te houden.
AanhoudenWelstandsadvies
AanhoudenErfgoedadvies
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Vergadering ARK Haarlem, 13-02-2023 10:45 - 17:30

7. Houtmanpad 29, 2014AZ Haarlem

22120535MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Houtmanpad 27 t/m 30

Aantal voorgaande 
behandelingen

1

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Overig

Beoordelingskader Consolidatie regie, gebieden 1920-1960

Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan

De bewoners zijn aanwezig voor een toelichting op het aangepaste plan. 
Namens de gemeente is de betrokken planbeoordelaar aanwezig.
 
Sinds de vorige behandeling is de gootlijn verlaagd en hebben de 
bewoners contact gehad met de architect van het plan, die het 
aangepaste ontwerp positief heeft ontvangen.
De gevelbekleding blijft vooralsnog ongewijzigd.
 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria (gebieden 1920-1960) uit de Nota Ruimtelijke 
Kwaliteit (NRK). Daarvoor geldt een consoliderend regieniveau.
 
Bevindingen
De commissie heeft waardering voor het overleg met de architect van 
het plan en acht het aangepaste plan voorstelbaar. Zij heeft nog 
behoefte aan de kleurstelling van de dakpannen en detailtekeningen van 
het dakpakket, de zonnepanelen, de knikpan en aansluiting op de 
gootlijn.
De commissie besluit het plan aan te houden. De defnitieve tekeningen 
kunnen worden voorgelegd aan de gemandateerde architect. 

Bevindingen

Behandeling 13-02-2023

AanhoudenWelstandsadvies
Grote commissieBehandelwijze
OmgevingsvergunningAanvraagsoort

De architect en bewoners zijn aanwezig voor een toelichting op het plan. 
Namens de gemeente is de betrokken planbeoordelaar aanwezig.
 
Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het onderhoud en 

Bevindingen

Behandeling 19-12-2022
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verduurzaming van een serie van vier woningen met zadeldak en 
roodgekleurde gevelbekleding. Het voorgestelde ontwerp voorziet in de 
volgende ingrepen:
   ·Het opdikken van het isolatiepakket op het dak, waardoor de goot 
over de gevel heen wordt getild en aan de zijgevel vastgemaakt.
   ·Het vervangen van de bitumen dakbedekking voor matzwarte 
dakpannen en voorzien van een knikpan. 
   ·Het vervangen van de oorspronkelijke Western red cedar 
gepotdekselde en roodgekleurde gevelbekleding voor lichtgrijze 
rockpanel gevelbekleding aan de zijkant en horizontale bamboedelen 
aan de voorzijde.
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria (gebieden 1920-1960) uit de Nota Ruimtelijke 
Kwaliteit (NRK). Daarin staan onder andere de volgende criteria:
   ·Oorspronkelijke architectuur en architectonische bijzonderheden bij 
verbouw respecteren;
   ·Detaillering, materiaal- en kleurgebruik is afgestemd op het 
oorspronkelijke.
Ook heeft de secretaris van de commissie ruggenspraak gehouden met 
de oorspronkelijke architect van het plan.
 
Bevindingen
De commissie is positief over de gezamenlijk aanpak van de eigenaren 
maar betreurt dat de oorspronkelijke architect niet is geraadpleegd. Het 
voorgestelde ontwerp doet in de ogen van de commissie teveel afreuk 
aan het oorspronkelijke ontwerp, dat zich kenmerkt door haar krachtige, 
heldere en sculpturale vormgeving. De commissie heeft de volgende 
opmerkingen: 
   ·Het vervangen van de bestaande dakbedekking is voorstelbaar maar 
de commissie heeft bezwaar tegen het verlagen van de gootlijn en de 
toepassing van de knikpannen. Zij adviseert de gootlijn te positioneren 
op de knik, ter hoogte van het bovenlicht in de voorgevel. Zodoende 
steekt de goot alsnog meer uit dan in de huidige situatie.
   ·Het vervangen van de gevelbekleding is tevens voorstelbaar maar de 
commissie adviseert om deze rondom uit te voeren in dezelfde 
materialisering en de oorspronkelijke kleurstelling om de eenheid in de 
architectuur van het oorspronkelijke ontwerp te bewaren. 
Concluderend heeft de commissie begrip voor de wens van de eigenaren 
om de woningen te vernieuwen maar adviseert dichter bij de 
oorspronkelijke architectuur te blijven. De commissie besluit het plan 
aan te houden.
AanhoudenWelstandsadvies
Grote commissieBehandelwijze
OmgevingsvergunningAanvraagsoort
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8. Burgwal 26, 2011BD Haarlem

23010926MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Verbouwing, groot onderhoud en verduurzaming

Aantal voorgaande 
behandelingen

1

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Overig

Erfgoedstatus Rijksmonument

Beoordelingskader Beschermende regie, historische kernen

Bestemmingsplan Anders

De architect is zijn aanwezig voor een toelichting op het aangepaste 
plan. Namens de gemeente is de casemanager aanwezig.
 
Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor onderhoud, 
verduurzaming en enkele aanpassingen aan een rijksmonument. 
 
Sinds de vorige behandeling zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in 
het ontwerp:
   ·De dakkapel is voorzien van een kraal en heeft smallere stijlen, 
waardoor het boeideel meer wordt geaccentueerd.
   ·De stijlen van de deuren zijn slanker vormgegeven en de glasvlakken 
vergroot. De borstwering is iets verlaagd en uitgevoerd als één paneel. 
   ·Twee van de vier dakramen zijn schuin boven de andere 
twee gepositioneerd.
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria (historische kernen) uit de Nota Ruimtelijke 
Kwaliteit (NRK). Daarvoor geldt een beschermend regieniveau. Ook 
heeft de commissie de monumentale waarden meegewogen in haar 
beoordeling.
 
Bevindingen
De commissie adviseert het houten boeiboord tenminste een centimeter 
door te laten steken ten behoeve van het waterhol en de borstwering 
van de deuren nog iets meer te verlagen of de bovenlichten te laten 
vervallen voor meer verticaliteit. De twee dakramen zijn ook schuin 
boven elkaar niet toegestaan.
De commissie besluit het plan aan te houden. De defnitieve tekeningen 
kunnen worden voorgelegd aan de gemandateerde architect. 

Bevindingen

Behandeling 13-02-2023
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AanhoudenWelstandsadvies
AanhoudenErfgoedadvies
Grote commissieBehandelwijze
Omgevingsvergunning monumentAanvraagsoort

De architect en aanvrager zijn aanwezig voor een toelichting op het plan.
 
Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor onderhoud, 
verduurzaming en enkele aanpassingen aan een rijksmonument. 
 
Op hoofdlijnen worden de volgende ingrepen voorgesteld:
   ·Restauratie en herstel van het exterieur: Als gevolg van achterstallig 
onderhoud en/of in gebreke zijnde detaillering vertoont het pand diverse 
gebreken zoals onder andere scheuren in het metselwerk, plaatselijk 
houtrot aan kozijnen en constructie, gebrekkig voegwerk en 
loodslabben;
   ·Vervangen gesloten deuren op de begane grond in de voorgevel voor 
de situatie uit 1938 in donkergroene kleur met crème witte zijpilasters;
   ·Toevoegen enkele nieuwe gevelopeningen ter plaatse van de 
rechterzijgevel (Beeksteeg);
   ·Aanbrengen van vier dakramen ter plaatse van het linkerdakvlak en 
een dakkapel (nodig voor voldoende daglicht en ventilatie) op het 
rechterdakvlak;
   ·Verduurzamen door het isoleren van het dak, de gevels en de vloer. 
Alle ramen behalve de zolder krijgen 9 mm isolatieglas. Omdat het dak 
van buiten geïsoleerd wordt, zullen de goten en het boeideel iets naar 
buiten opschuiven.
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria (historische kernen) uit de Nota Ruimtelijke 
Kwaliteit (NRK). Daarvoor geldt een beschermend regieniveau. Ook 
heeft de commissie de monumentale waarden meegewogen in haar 
beoordeling.
 
Bevindingen
De commissie heeft begrip voor de wens van de eigenaar om te 
verduurzamen. Zij heeft volgende opmerkingen:
   ·De commissie is van mening dat de dakkapel op het rechterdakvlak te 
sober is. Zij adviseert te zoeken naar meer monumentale voorbeelden 
uit de omgeving, zonder al te historiserend te worden; 
   ·De commissie adviseert om de deuren in de voorgevel nog wat slanker 
uit te voeren en het dubbele paneel aan de onderkant over te nemen;
   ·De bovenste twee dakramen op het linker dakvlak voldoen niet aan de 
criteria uit de NRK en de commissie ziet geen reden om af te wijken. 
De commissie ziet een aangepast plan, met inachtneming van de 
bovenstaande opmerkingen, met belangstelling tegemoet. Zij besluit 
het plan aan te houden.

Bevindingen

Behandeling 30-01-2023
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9. Schoterstraat 4, 2021HH Haarlem

23020296MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Technische dakkapellen t.b.v. ventilatievoorziening

Aantal voorgaande 
behandelingen

0

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Bijzonder bouwwerk

Erfgoedstatus Rijksmonument

Beoordelingskader Beschermende regie, eerste uitbreidingen buiten de vestinggracht 
(1870-1960)

Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan

De casemanager is aanwezig voor overleg.
 
Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor twee dakkapellen 
met rooster ten behoeve van de technische installaties op een 
rijksmonumentaal schoolgebouw. 
 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria (eerste uitbreidingen buiten de vestinggracht) 
uit de Nota Ruimtelijke Kwaliteit. Daarvoor geldt een beschermend 
regieniveau. Ook heeft zij de monumentale waarden meegewogen in 
haar beoordeling. 
 
Bevindingen
De commissie constateert dat de dakkapellen niet zichtbaar zijn vanaf 
de openbare weg en is positief over de omkasting in de vorm van een 
dakkapel. Zij adviseert het aluminium frame met kruis te laten vervallen, 
het boeideel iets subtieler uit te voeren, conform de bestaande goot, en 
de zijwangen uit te voeren in een hoogwaardiger materiaal, de bekleding 
van zink is wel passend.
De commissie besluit het plan aan te houden. De defnitieve tekeningen 
kunnen worden voorgelegd aan de gemandateerde architect. 

Bevindingen

Behandeling 13-02-2023

AanhoudenWelstandsadvies
AanhoudenErfgoedadvies
Grote commissieBehandelwijze
OmgevingsvergunningAanvraagsoort
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10. Nieuwe Gracht 3, 2011NB Haarlem

23020299MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Isoleren zoldervloer en toevoegen HWA

Aantal voorgaande 
behandelingen

0

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Bijzonder bouwwerk

Erfgoedstatus Rijksmonument

Beoordelingskader Beschermende regie, historische kernen

Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan

De casemanager is aanwezig voor overleg.
 
Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het isoleren van de 
zoldervloer, het aanbrengen tochtstrippen op de kozijnen van de 
schuiframen en het toevoegen van een zinken HWA aan de voorgevel.
 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria (historische kernen) uit de Nota Ruimtelijke 
Kwaliteit. Daarvoor geldt een beschermend regieniveau. Ook heeft zij de 
monumentale waarden meegewogen in haar beoordeling.
 
Bevindingen
De commissie heeft haar twijfels bij het isoleren van de zoldervloer en 
vraagt zich af wat er gebeurt met de bestaande trap en het trapgat? 
Daarnaast is de commissie niet overtuigd van de voorgestelde 
kierisolatie doormiddel van borstels in aluminiumstrips en houten 
tochtprofelen. De detailtekeningen van de kozijnen, tochtstrippen en 
patentveren zijn te summier. Zij kan het plan daarom niet goed 
beoordelen.
Het toevoegen van de zinken HWA wordt akkoord bevonden.
De commissie besluit het plan aan te houden. De aangepaste tekeningen 
kunnen worden voorgelegd aan de gemandateerde architect. 

Bevindingen

Behandeling 13-02-2023

AanhoudenWelstandsadvies
AanhoudenErfgoedadvies
Grote commissieBehandelwijze
OmgevingsvergunningAanvraagsoort
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