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Vergadering ARK Haarlem grote commissie, 27-02-2023 10:30 - 16:10

2. Oorkondelaan 3 L, 2033MN Haarlem

22010287MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Slachthuisterrein

Aantal voorgaande 
behandelingen

2

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Overig

Erfgoedstatus Gemeentelijk monument

Beoordelingskader Transformatie regie, divers

Bestemmingsplan Anders

De architecten en ontwikkelaars zijn aanwezig voor overleg. Namens de 
gemeente zijn de adviseur erfgoed en stedenbouwkundige aanwezig.
 
Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het hoofdgebouw 
(fase 2) op het Slachthuisterrein. 
 
Sinds de vorige behandeling zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:  
   ·Voorkoelhuis: de insteekvloeren en daklichten zijn komen te vervallen;
   ·Machinekamer: de insteekvloer is verwijderd en de daklichten worden 
vernieuwd op dezelfde positie als bestaand.
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria (gebieden 1920-1960) uit de Nota Ruimtelijke 
Kwaliteit. Daarvoor geldt een consoliderend regieniveau. Ook heeft de 
commissie de monumentale waarden meegewogen in haar beoordeling.
 
Bevindingen
De commissie heeft waardering voor de gemaakte wijzigingen en het 
plan in zijn totaliteit. Zij adviseert akkoord te gaan met de aanvraag.
Als opmerking ten overvloede adviseert de commissie een vertinlaag aan 
te brengen voor de bescherming van de gevel tegen vochttransport ter 
plekke van het gebruik van groen dicht bij de gevel.

Bevindingen

Behandeling 27-02-2023

AkkoordWelstandsadvies
AkkoordErfgoedadvies
Grote commissieBehandelwijze
Omgevingsvergunning monumentAanvraagsoort

De landschapsarchitect en ontwikkelaar zijn aanwezig voor een Bevindingen

Behandeling 24-10-2022
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toelichting. Namens de gemeente zijn de stedenbouwkundige en 
landschapsarchitect aanwezig.
 
Het betreft een preadvies voor het hoofdgebouw, de directeurswoning, 
het kantinegebouw, de bedrijfsunits aan de noordzijde en de inrichting 
van de openbare ruimte op het Slachthuisterrein. Het overleg 
concentreert zich op de inrichting van de openbare ruimte. 
 
Sinds de vorige behandeling zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in 
het ontwerp:
   1.De laan richting het hof gaat over in een pad van 3,5 m breed met 
behoud van de aslijn.
   2.De beplanting rond het monument concentreert zich op de hoeken 
en de bomen zijn qua soort en maat afgestemd op het monument. 
   3.Het voorstel voor de pleinverharding is Romano punto - patroon van 
Griggio en Grezzo (330x110mm) in twee lichte grijstinten.
   4.De wadi wordt niet ingericht speelplek en bloedpomp blijft behouden 
als relict. De watertuin is wel vormgegeven als gebruiksgroen onder 
andere door de pergola met schommels. 
Bevindingen
De commissie reageert puntsgewijs op de openstaande opmerkingen:
   1.Overgang van laan naar hof: De commissie is overtuigd door de 
vernauwing van de as aan het eind.
   2.Inrichting rond het monument: Door behoud van de bestaande 
bomen blijft de inrichting nog enigszins versnipperd, maar behoud 
draagt wel bij aan de historische authenticiteit. Verder is door de 
concentratie van de aanplant rond de hoeken het beeld van het groen 
wel versterkt. De commissie is nog wel bezorgd over aantasting van de 
gevel door het groen en vraagt dit af te stemmen met de architect. 
   3.Pleinverharding: het nieuwe voorgestelde verband laat meer 
continuïteit zien, de lichtere kleur maakt de verharding op het oog 
rustiger. Vormt een overtuigende ondergrond voor het monument en 
brengt ook daarmee rust in het geheel. 
   4.Wadi en watertuin: De watertuin is duidelijk gekoppeld aan het 
woonblok en is vormgegeven als gebruiksgroen. Dat breekt op een 
positieve manier de stenen inrichting rondom het monument en 
verzacht de ruimte ter plaatse. De wadi ligt op het plein direct bij het 
monument en doorbreekt de strenge opzet van het stenen plein  - door 
het ontwerp draagt het bij aan het verschil in inrichting van de 
verschillende hoeken rondom het gebouw en voegt zich als zodanig naar 
het concept.  
De commissie besluit het plan aan te houden in afwachting van de 
detaillering van de hoeken rond het monument. De defnitieve 
tekeningen kunnen worden voorgelegd aan de gemandateerde 
architect. 
AanhoudenWelstandsadvies
AanhoudenErfgoedadvies
Grote commissieBehandelwijze
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Informele adviseringAanvraagsoort

De architecten, landschapsarchitect, projectmanager en ontwikkelaars 
zijn aanwezig voor een toelichting op het plan. Namens de gemeente 
zijn de adviseur erfgoed en stedenbouwkundige aanwezig. 
 
Het betreft een preadvies voor het hoofdgebouw, de directeurswoning, 
het kantinegebouw, de bedrijfsunits aan de noordzijde en de inrichting 
van de openbare ruimte op het Slachthuisterrein. Het overleg 
concentreert zich op het hoofdgebouw en de bedrijfsunits.
 
Hoofdgebouw
Tijdens een eerder overleg is de restauratievisie besproken. De architect 
geeft een overzicht van de voorgestelde ingrepen:
 
Zuidgevel:
   ·Gootlijst herstellen
   ·Penanten terugbrengen ten behoeve van de gevelstructuur
   ·Ramen in regelmatig stramien in relatie tot voorkoelhuis
   ·Metselwerk ruw laten aangezien het slempwerk niet hecht, grote 
beschadigingen repareren
Westgevel: voornamelijk herstel in overeenstemming met 
restauratievisie
 
Noordgevel:
Het popcentrum is reeds opgeleverd. Naar aanleiding van een schouw op 
locatie is het volgende overeengekomen met de adviseur erfgoed:
   ·Reconstructie penant
   ·Aanhelen met nieuwe metselwerk
   ·Ruw metselwerk (tegels afgebikt, geschuurd)
   ·Verdiept nieuw metselwerk in raamsparing
Oostgevel: voornamelijk herstel in overeenstemming met 
restauratievisie.
 
Dakontwerp:
   ·Daklichten zoveel mogelijk binnen de bestaande sparingen
   ·Vluchtweg via de watertoren
   ·Sedum en panelen
Interieur:
   ·De Slachthuisstraat wordt voorzien van een grote lichtstraat.
   ·De Grootveehal, Kleinveehal en Voorkoelhuis krijgen een nieuwe 
insteekvloer. 
   ·De Grootveehal wordt voorzien van nieuwe houten ramen met 
aluminium kader in de bestaande sparing.
   ·De stalen ramen in de Kleinveehal worden gerestaureerd en voorzien 
van achterzetramen.

Bevindingen

Behandeling 10-10-2022
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   ·In het Voorkoelhuis worden twee plafonddelen verwijderd om 
een daklicht te maken. De techniek en het tegelwerk blijven in het zicht.
   ·De Vriesruimte krijgt ook een daklicht.
Watertoren:
   ·Vaten verwijderen en markeren met een aanduiding in de vloer, 
plafond of verlichting
   ·Raamnissen bovenste verdiepingen openen
   ·Vluchtweg maken buitenlangs aan de achterzijde via het dak
   ·Dakterras toevoegen naar aanleiding van vluchtroute
Machinekamer:
   ·Vloer opvullen tot ca 45 cm onder huidige vloer
   ·Insteekvloer maken los van de monumentale wanden
Bevindingen
De commissie complimenteert de architect met de heldere presentatie 
en de zorgvuldige omgang met het monument.
Zij sluit zich aan bij de afdeling erfgoed en maakt bezwaar tegen het 
verlagen van de vloer in de machinekamer en het introduceren van een 
insteekvloer op die locatie. 
De commissie heeft begrip voor de behoefte aan daglicht in het 
Voorkoelhuis maar vraagt om een betere onderbouwing van het 
verwijderen van de plafonddelen.
Verder is de commissie positief over het openen van de Watertoren maar 
kijkt zij graag mee bij de vormentaal van de hekwerken en trappen. 
Tot slot vraagt de commissie nog aandacht voor de omgang met de 
gevels maar heeft zij vertrouwen in een goede oplossing. 
 
Bedrijfsunits noordzijde
Het betreft een Voorlopig Ontwerp voor de transformatie van 11 
bedrijfsunits aan de noordzijde van het Slachthuisterrein. Door de 
voorgestelde opbouwen ontstaat een lessenaarsdak dat afoopt naar 
de pergola aan de zuidzijde, naar het voorbeeld van de nieuwbouw. 
De gevels aan de voorkant (aan het plein van het Slachthuisterrein) zijn 
opgebouwd uit lichtgewicht houtskeletbouw gevelelementen bekleed 
met houten delen, steenstrips, houten kozijnen, spijlenhekken, kleine 
dakterrassen en een Veluxdakraam. 
Aan de achterkant (noordzijde) hebben de huidige units grid-vormige 
panelen en ramen. De wens van de eigenaren is om de bestaande gevel 
door te zetten in verband met de fnanciële haalbaarheid. De wens van 
de afdeling stedenbouw is om een hoogwaardige gevel te creëren aan 
het plantsoen door een houtskeletbouw gevel, bekleed met steenstrips, 
conform de slachthuiszijde.
 
Bevindingen
De commissie heeft waardering voor het plan maar vraagt zich af in 
hoeverre de units zich straks onderscheiden van de andere woningen? Zij 
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adviseert om de vormentaal van de nieuwbouw op te pakken maar toch 
een subtiel onderscheid aan te brengen door te refereren aan de 
oorspronkelijke functie van de units en de pergola meer industrieel vorm 
te geven. Wat betreft de noordzijde van de bedrijfsunits adviseert de 
commissie om voet bij stuk te houden en de gevel niet als achterkant 
vorm te geven.
 
Afgesproken wordt om voor de directeurswoning en het kantinegebouw 
een apart overleg te plannen met de restauratiearchitect. De volgende 
keer gaat de commissie in op de openbare ruimte. 
PreadviesWelstandsadvies
PreadviesErfgoedadvies
Grote commissieBehandelwijze
Informele adviseringAanvraagsoort
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