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Details

Sander van Alphen (coördinator)Coördinator
Aanwezigen Miranda Reitsma (voorzitter), Anouk Vermeulen (architectlid), Rob de 

Vries (erfgoedspecialist), Debby Alferink (gemandateerd commissielid), 
Annamaria van Enk (zaaktoelichter Haarlem), Sander van Alphen 
(coördinator)

12:30Stedenbouwkundigen Gedempte Oude Gracht 2 (22100524)
Planjurist Gedempte Oude Gracht 2 (22100524)
Procesmanager Gedempte Oude Gracht 2 (22100524)

13:15Stedenbouwkundige Julianapark 68, 2022AB Haarlem (22110084)
13:30Adviseur erfgoed Tuinwijklaan 28, 2012RH Haarlem (22110089)

Ontwerper Tuinwijklaan 28, 2012RH Haarlem (22110089)
Aanvrager Tuinwijklaan 28, 2012RH Haarlem (22110089)

14:00Stedenbouwkundige Waarderweg 39, 2031BN Haarlem (22090169)
Projectmedewerker MSD Waarderweg 39, 2031BN Haarlem (22090169)

14:45Architect Harmenjansweg 95, 2031WJ Haarlem (22040249)
Initiatiefnemer Harmenjansweg 95, 2031WJ Haarlem (22040249)
Adviseur erfgoed Harmenjansweg 95, 2031WJ Haarlem (22040249)
Procesmanager gemeente Harmenjansweg 95, 2031WJ Haarlem (22040249)
Stedenbouwkundige Harmenjansweg 95, 2031WJ Haarlem (22040249)
Behandelend ambtenaar Harmenjansweg 95, 2031WJ Haarlem (22040249)

15:30Architect Oostvest 60, 2011AK Haarlem (22090590)
Procesmanager gemeente Oostvest 60, 2011AK Haarlem (22090590)
Stedenbouwkundige Oostvest 60, 2011AK Haarlem (22090590)
Ontwikkelaar Oostvest 60, 2011AK Haarlem (22090590)

16:30Stedenbouwkundige Weversstraat 8, 2012AJ Haarlem (22110138)
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Pagina 2 van 23



Zaken Haarlem (7)

Pagina 3 van 23



Vergadering ARK Haarlem, 07-11-2022 10:45 - 17:30

3. Tuinwijklaan 28, 2012RH Haarlem

22110089MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Verbouwing woning van Loghem complex

Aantal voorgaande 
behandelingen

0

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Individuele woning

Erfgoedstatus Rijksmonument

Beoordelingskader Beschermende regie, villagebieden

Bestemmingsplan Anders

De architect en initiatiefnemers zijn aanwezig voor een toelichting op 
het plan. Namens de gemeente zijn de adviseur erfgoed en plantoetser 
aanwezig. 
 
Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het intern 
verbouwen en verduurzamen van een rijwoning. De woning maakt 
onderdeel uit van een complex middenstandswoningen uit 1920-1922 en 
is aangewezen als rijksmonument. Het gebouw bestaat uit drie 
bouwlagen onder een plat dak. De gevels zijn opgetrokken in 
metselwerk en houten geveldelen met accentkleuren. Het interieur is 
grotendeels origineel en van hoge monumentale waarde. 
 
Op hoofdlijnen worden de volgende ingrepen voorgesteld:
   ·Moderniseren van de keuken, badkamer en toilet;
   ·Vervangen glas in lood ramen door meerbladig isolatieglas waarbij het 
glas in lood wordt opgenomen in de spouw. Om de toenemende 
glasdikte te ondervangen wordt er aan de binnenzijde een opdeklat 
aangebracht;
   ·Aanbrengen geïsoleerde voorzetwanden ter plaatse van de gevels en 
woning scheidende wanden;
   ·Aanbrengen isolatiemateriaal tussen de bestaande balklaag en 
plaatsen vloerverwarming (droogbouw) op de bestaande 
vloerconstructie. Voorgesteld wordt de bestaande plafonds te 
verwijderen en deze incl. rondgaand holplintdetail weer terug te 
brengen;
   ·Maken wanddoorbraak tussen keuken en eetkamer;
   ·Plaatsen van zonnepanelen en een installatie buiten unit op het dak;
   ·De bestaande houten interieuronderdelen worden geschilderd in een 
witte kleur;

Bevindingen

Behandeling 07-11-2022
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   ·De oorspronkelijke vloer- en wandtegels in de hal, binnendeuren, 
schilderijlijsten en vaste kasten blijven in situ behouden;
   ·Voorgesteld wordt de bestaande rookkap en doorgeefuik in de 
keuken te verwijderen waarbij het doorgeefuik elders wordt 
teruggebracht.
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria (villagebieden) en de criteria voor 
zonne-energie in het beschermd stadsgezicht en op monumenten 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 vertrouwen in de restauratieve aanpak van het 
interieur. Als suggestie ten overvloede vraagt zij nog of het mogelijk is 
om bij de voorgestelde wanddoorbraak tussen de keuken en eetkamer 
te laten zien dat daar ooit een muur heeft gezeten door een relict te 
laten staan?
Voor wat betreft de verduurzaming constateert de commissie dat er veel 
gebeurt op het dak. Zij realiseert zich dat de huidige tijd vraagt om een 
versoepeling maar dit is wel een precedent voor dit bijzondere ensemble 
. De commissie constateert dat de zonnepanelen niet zichtbaar zijn 
vanaf de openbare weg en binnentuin en gaat daarom akkoord. Zij is er 
nog niet van overtuigd dat de hybride warmtepomp geen afreuk doet 
aan het beschermde daklandschap en vraagt deze meer onderdeel te 
laten uit maken van de architectuur zoals de NRK voorschrijft. Dat kan 
door de doorsnede aan te vullen met:
   ·De zichtlijnen vanuit de binnentuin, waaruit blijkt dat de warmtepomp 
niet zichtbaar is;
   ·De positie en maatvoering van de warmtepomp;
   ·De kleurstelling van de warmtepomp (in de kleur van de schoorsteen of 
antraciet).
De commissie besluit het plan aan te houden. De defnitieve tekeningen, 
met inachtneming van de bovenstaande opmerkingen, kunnen worden 
voorgelegd aan de gemandateerde architect. 
AanhoudenWelstandsadvies
AanhoudenErfgoedadvies
Grote commissieBehandelwijze
OmgevingsvergunningAanvraagsoort
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Vergadering ARK Haarlem, 07-11-2022 10:45 - 17:30

4. Waarderweg 39, 2031BN Haarlem

22090169MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Portiersloge Waarderweg 39

Aantal voorgaande 
behandelingen

1

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Overig

Beoordelingskader Transformatie regie, bedrijven/kantoorgebied

Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan

De architect, projectmanager, opdrachtgever en adviseur 
vergunningsaanvraag zijn aanwezig voor een toelichting op het plan. 
Namens de gemeente zijn de stedenbouwkundige en plantoetser 
aanwezig. 
 
Op verzoek van de commissie is een totaalbeeld van het terrein, een 
impressie van het nachtbeeld en de vormgeving van de hekwerken en 
poorten aangeleverd.
 
De nieuwe portiersloge is voorlopig de laatste uitbreiding op het 
bedrijfsterrein. De beoogde realisatie is eind 2023/begin 2024. Sinds de 
vorige planbehandeling is de parkeerstrook verplaatst naar de westzijde. 
Er komt een spijlenhek van ca. 3 m hoog maar de toegang blijft open om 
opstoppingen op de Industrieweg te voorkomen.
Op termijn is de ambitie om de hoofdentree te verplaatsen naar de 
Waarderweg volgens mij een zijstraat van de Waarderweg, en de 
bestaande entree aldaar meer kwaliteit te geven. Het zware verkeer 
wordt dan ontsloten via de entree aan de Industrieweg. De bestaande 
fetsenstalling wordt tevens verplaatst naar het zuiden waardoor een 
nieuw voorplein ontstaat. 
 
Bevindingen
De commissie heeft waardering voor het aangeleverde masterplan, 
waaruit blijkt wat de voorgenomen ambities voor de toekomst zijn. De 
voorpleinen vormen een uitloper van de openbare ruimte en verdienen 
daarom de nodige ontwerpkwaliteit. De commissie adviseert om meer 
groen toe te voegen tussen de watergang en het parkeerterrein en meer 
sturen op extra groen langs de Waarderweg. Ook geeft zij aan dat de 
reeds geplaatste reclamedoeken langs de Waarderweg weinig passen bij 
het getoonde ambitieniveau van het masterplan en adviseert zij de 

Bevindingen
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reclame uitingen mee te nemen in de plannen voor het terrein en daarbij 
de criteria uit de Reclamenota als leidraad te nemen. Het ontwerp voor 
de portiersloge wordt nog steeds als positief ontvangen. 
De commissie adviseert akkoord te gaan met de aanvraag voor de 
nieuwe logistieke entree aan de Industrieweg. Zij ziet de aanvraag voor 
verbouwing en aanpassing van de hoofdentree aan de Waarderweg met 
belangstelling tegemoet.
AkkoordWelstandsadvies
Grote commissieBehandelwijze
OmgevingsvergunningAanvraagsoort

De opdrachtgever en architect van het plan zijn aanwezig om een 
toelichting te geven, aan de hand van een presentatie en een animatie. 
Twee stedenbouwkundigen zijn aanwezig namens de gemeente.
Het gaat om het realiseren van een nieuwe toegang naar het bedrijf aan 
de Industrieweg en de bouw van een nieuwe portiersloge, het 
herinrichten van het terrein om functionele redenen; een nieuwe inrit en 
parkeren voor vrachtwagens.
Een flmpje met een verbeelding  van de inrichting van het terrein en de 
portiersloge geeft goed inzicht.
De portiersloge is het eerste beeld van het bedrijf, met een openbare en 
transparante voorzijde en daarachter het beveiligde deel, met een dicht 
vormgegeven achterzijde.
De ambitie is om goed zicht vanuit de portiersloge te hebben op het 
openbare terrein en op de toegang naar het achterliggende beveiligde 
bedrijfsterrein voor vrachtwagens en voor voetgangers links en rechts 
van het gebouw.
De aanvraag omgevingsvergunning voor de portiersloge ligt ter 
beoordeling voor.
Architectuur: een lichte, transparante voorgevel, gesloten delen 
in gemofeld staal en een grote overstekende kap (bij wijze van 
zonwering) met afwerking aan de onderzijde in hout.
 
Vragen en discussie
   ·Er zijn twijfels over de locatie van het gebouw, dat niet vooraan op het 
terrein aan de weg staat, aan de hoofdstructuur, zoals men logischerwijs 
zou verwachten. Er is behoefte aan een opstelplaats voor vrachtwagens
   ·Deze nieuwe ingang tot het bedrijfsterrein van MSD aan de 
Industrieweg ontlast de Waarderweg zodat er minder verkeershinder 
door vrachtwagens zal zijn. Dit is bedacht i.o.m. de gemeente en het 
parkmanagement Waarderpolder. Nu zouden vrachtwagens kunnen 
keren op het voorterrein zodat bewaking voor het beveiligde deel niet 
nodig is. 
   ·Er wordt gevraagd naar de mate van openbaarheid van het terrein; het 
bedrijfsterrein is openbaar toegankelijk, maar volledig beveiligd met 
camera's en de portiersloge is altijd bereikbaar. Een beeld van de 
nachtsituatie is gewenst i.v.m. de 24 uurs bezetting. De portiersloge 
wordt altijd verlicht en is in zicht als er geen bewegingen op het terrein 

Bevindingen
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plaatsvinden.
   ·De grotere ruimtelijke context ontbreekt en een masterplan over de 
toekomstige ontwikkelingen op het terrein van MSD is wenselijk. Een 
ontwikkelingsvisie en een overkoepelend ontwerpconcept is een 
aanbeveling.
   ·Gevraagd wordt om de vormgeving van de hekwerken en poorten aan 
te laten sluiten bij deze architectuur.
 
Advies commissie samenvattend
Er is waardering voor de verhelderende en inzichtelijke presentatie van 
de portiersloge als gebouw.
De commissie uit zorgen over ontwikkeling van het gehele terrein van 
MSD in de komende jaren en de invloed die dit heeft op de gehele 
ruimtelijke kwaliteit van  de Waarderpolder. De commissie gaat graag 
met de opdrachtgever in gesprek over de visie van het bedrijf op 
de ruimtelijke ontwikkeling van het hele terrein (inclusief de randen, 
zonneweide enz.).
De portiersloge is een positief element in deze ontwikkeling en alle 
waardering en complimenten voor de architectuur, een mooi gebouw 
dat zorgvuldig is ontworpen.
Aanhouden in afwachting van de uitwerking van de hekwerken, een 
impressie van het nachtbeeld en beoordeling van de details, die nog niet 
zijn bestudeerd en gemandateerd kunnen worden beoordeeld.
AanhoudenWelstandsadvies
Grote commissieBehandelwijze
OmgevingsvergunningAanvraagsoort
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Vergadering ARK Haarlem, 07-11-2022 10:45 - 17:30

5. Harmenjansweg 95, 2031WJ Haarlem

22040249MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Herbestemmen Drijfriemenfabriek

Aantal voorgaande 
behandelingen

2

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Bijzonder bouwwerk

Erfgoedstatus Gemeentelijk monument

Beoordelingskader Beschermende regie, historische kernen

Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan

De architect en initiatiefnemer zijn aanwezig. Namens de gemeente zijn 
de procesmanager en stedenbouwkundige aanwezig.
 
Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor de restauratie en 
onderhoud aan de voormalige Drijfriemenfabriek. Sinds de vorige 
behandeling is het plan op de volgende onderdelen aangevuld of 
gewijzigd:
   ·Parkeeroplossing: De terreininrichtingstekening toont een 
opstellocatie voor het laden en lossen van vrachtwagens en een pad 
langs de noordzijde ten behoeve van de bevoorrading, waarvoor reeds 
toestemming is verleend. Er is onvoldoende parkeergelegenheid maar 
het college is bereid om mee te werken aan een afwijking van het 
beleid. 
   ·Totaalbeeld: Er is een totaalbeeld aangeleverd van de bestaande en de 
nieuwe situatie, waarin de gevelopeningen zijn aangepast. 
   ·Bouwfysica: Rondom de balkkoppen wordt de isolatie uitgespaard ter 
voorkoming van vochtdoorslag.
   ·Installaties: De lamellen maskeren de luchtkanalen van de installaties 
en ventilatieroosters.
   ·Aanpassing monumentaal casco: Aan de zuidzijde blijft 1 m en aan de 
noordzijde 2,5 m balklaag over. De constructeur heeft hiervoor 
aanvullende voorzieningen getrofen.
   ·Zonnepanelen: Het legplan voor de zonnepanelen is ingetekend op 
het bovenste deel van het mansardedak.
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 de 
commissie de monumentale waarden meegewogen in haar beoordeling.
 

Bevindingen
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Bevindingen
De commissie bedankt voor het beantwoorden van de openstaande 
vragen. Zij heeft behoefte aan meer informatie over de kopgevel aan het 
Spaarne. Mede omdat deze gevel in het stadsbeeld het meest zichtbaar 
is. Het gevelbeeld op één van de renders toont een aantal grote 
glasvlakken. Wordt het beeld daadwerkelijk zo? Daarnaast is de 
commissie nog niet overtuigd van de conceptuele uitwerking van de 
informele uitbreiding, technisch lijkt de uitbreiding in orde. De 
commissie adviseert om de houten bekleding, die zich lijkt te 
manifesteren als een soort mikado, precies uit te tekenen en zij vraagt 
daarbij om een overhoeks detail en details van de aansluiting van de 
aanbouw met het bestaande pand. Ter inspiratie verwijst de commissie 
naar het werk van de Japanse kunstenaar Kawamata.
De commissie besluit het plan aan te houden.
AanhoudenWelstandsadvies
AanhoudenErfgoedadvies
Grote commissieBehandelwijze
Omgevingsvergunning monumentAanvraagsoort

De architect en initiatiefnemer zijn aanwezig voor een toelichting op het 
plan. Namens de gemeente zijn de adviseur erfgoed en de 
stedenbouwkundige aanwezig. 
 
Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor de restauratie en 
onderhoud aan de voormalige Drijfriemenfabriek. Het plan omvat de 
volgende ingrepen:
   ·Fundering vervangen en een nieuwe betonvloer storten;
   ·Herstellen bestaande gevel, stalen kozijnen en dakbedekking;
   ·Aanpassingen en reconstructie van de gevelopeningen:
        ·De vensters op de kopgevel naar beneden doorzetten
        ·Nieuwe achterzetramen plaatsen achter de bestaande stalen 
vensters 
        ·Nieuwe stalen vensters zonder roedeverdeling plaatsen
        ·Deuropeningen begane grond voorzien van corten stalen deuren
        ·Deuren op de verdiepingen restauratief behandelen
   ·Reconstrueren van de luiken ten behoeve van de installaties;
   ·Verduurzaming:
        ·Isoleren (binnenzijde), WTW en HR installaties
        ·Zonnepanelen op het boven dakvlak van de mansardekap
        ·Hergebruik van materialen
Het programma in het voorhuis bestaat uit verschillende creatieve 
ruimtes. De Oerkap beslaat de begane grond in het achterhuis,, inclusief 
permanente aanbouw. Op de verdieping komt een multifunctionele 
cultuurhal waarbij een aantal vloerliggers zijn doorgenomen om de 
ruimtelijkheid te vergroten en de hoofdspanten in het zicht te brengen. 
De nieuwe aanbouw is een bestendiging van bestaande tijdelijke 
aanbouw met een informele vormgeving van houten latten. De basis is 
een stalen constructie met pui-invulling. De inrichting van het terrein is 

Bevindingen
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zo natuurlijk mogelijk gelaten.
 
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 de 
commissie de monumentale waarden meegewogen in haar beoordeling.
 
Bevindingen
De commissie heeft waardering voor het initiatief om dit pand te 
restaureren maar is nog niet volledig overtuigd van de uitwerking.
De commissie is positief over het subtiele verschil tussen de bestaande 
en de nieuwe kozijnen maar de vlakke cortenstalen deuren zijn wat haar 
betreft nog te weinig terughoudend, ondanks hun industriële uitstraling.
De bestaande balklagen houden voldoende afstand van isolatie maar de 
commissie voorziet problemen bij het bestaande gips tegen koude natte 
bakstenen.
De commissie realiseert zich dat de zolder niet beloopbaar is vanwege 
de aanwezig trekbalk maar vraagt zich af wat de monumentale waarde is 
van de te verwijderen houten vloer? Zij stelt voor om de houten planken 
eventueel te gebruiken voor in de aanbouw. Ook adviseert de commissie 
om in verband met de gewenste speelsheid de verticale planken van de 
aanbouw niet kaarsrecht af te zagen aan de bovenkant van de 
balustrade, om zo het concept als geheel door te voeren.
 
Verder is het bestaande groen wel erg romantisch ingetekend en komt 
de kleur van het dak van het voorhuis niet overeen met de werkelijkheid. 
De zonnepanelen op het mansardedak zijn akkoord, mits een strak 
legplan.
Concluderend is de commissie op hoofdlijnen akkoord maar kan het 
concept nog meer aangescherpt worden. De volgende keer ontvangt de 
commissie graag een totaalbeeld van de bestaande en de nieuwe 
situatie, inclusief de installaties achter de luiken. Ook wordt zij graag 
meegenomen in de parkeeroplossing.
AanhoudenWelstandsadvies
PreadviesErfgoedadvies
Grote commissieBehandelwijze
Omgevingsvergunning monumentAanvraagsoort

NIET OPENBAAR
De adviseur erfgoed en plantoetser zijn aanwezig voor overleg.
 
Het betreft een interne bespreking van het plan voor de restauratie en 
groot onderhoud aan de voormalige Drijfriemenfabriek. De fabriek is 
gelegen aan het Spaarne tussen het spoor en de Oudeweg. De 
hoofdopzet bestaat uit een voorhuis met mansardedak van Lucas 
IJsbrandspannen met zinken gootbekleding en een achterhuis met een 
zadeldak, beide opgetrokken in metselwerk met stalen gevelkozijnen en 
houten luiken. De bouwkundige staat is matig tot slecht. Het casco en 

Bevindingen
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Vergadering ARK Haarlem, 07-11-2022 10:45 - 17:30

6. Oostvest 60, 2011AK Haarlem

22090590MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Gebiedsontwikkeling Fietsznfabriek (Oostvest 60)

Aantal voorgaande 
behandelingen

2

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Overig

Beoordelingskader Beschermende regie,  historische kernen

Bestemmingsplan Anders

Aanwezig zijn ontwikkelaar, projectmanager en architecten voor een 
toelichting op het plan. Namens de gemeente zijn de 
stedenbouwkundigen en procesmanager aanwezig.
 
Het betreft een preadvies voor de gebiedsontwikkeling Fietsznfabriek. 
De planbehandeling concentreert zich uitsluitend op de Herenhuizen 
(blok A), het Scheepje (blok B), de Drie Pakhuizen (blok C) en het 
Fietsznhof (blok G). Er is gekozen voor de typologie van 
doorzonwoningen met splitlevel entree door de verdiepte 
parkeergarage van 0,5 m onder het maaiveld. De inrichting van de tuin 
en openbare ruimte wordt op een later moment besproken in 
aanwezigheid van de landschapsarchitect. 
 
Fietsznhof (blok G)
De 14 hofwoningen zijn georiënteerd op de binnentuin, waarvoor een 
bezonningsstudie is gemaakt. De woningen worden geparcelleerd door 
de houten penanten en krijgen dubbelhoge erkers. Op advies van de 
commissie zijn de erkers op de hoeken komen te vervallen. De 
individuele bergingen worden tevens ondergebracht in de 
parkeerkelder.
 
Herenhuizen (blok A)
De drie herenhuizen aan de Dijkstraat hebben een vergelijkbare stijl 
(dubbelhoge erkers) en materiaalkeuze (vergrijsd hout en felsdaken van 
geïntegreerde zonnepanelen) als de hofwoningen, maar zijn 
qua goothoogte afgestemd op nok- en goothoogte van de overige 
bebouwing in de straat. 
 
Bevindingen
De commissie is enthousiast over de het ontwerp voor de hofwoningen, 

Bevindingen
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maar maakt zich nog wat zorgen om de invulling van de drie herenhuizen 
aan de Dijkstraat waar het blok het plein defnieert en dient aan te 
sluiten bij de kleinschaligheid van deze straat. Ze vraagt hier aandacht 
voor de zijgevels en vraagt zij zich af wat de kwaliteit is van de steeg aan 
de linkerkant? Zij constateert dat het jammer is dat de steeg niet naar de 
rechterkant naast het orde-2 pand kan worden verplaatst. Die keuze is al 
in een vroeg stadium in het bestemmingsplan vastgelegd in verband met 
de ramen op de begane grond in het pand aan de linkerzijde, maar toch 
vraagt ze te onderzoeken met de gemeente of dit tot de mogelijkheid 
behoort omdat dan de bijzondere zijgevel van het orde pand ook 
zichtbaar kan blijven. Daarnaast wenst de commissie een perspectief van 
de zijgevels om de impact op het straatbeeld en het pleintje op de hoek 
van de Dijkstraat/Glasblazerstraat te kunnen beoordelen.
 
Drie Pakhuizen (blok C)
De drie pakhuizen met afgeknot zadeldak zijn een verwijzing naar de 
drie pakhuizen die er vroeger op deze plek gestaan hebben. De drie 
gebouwen bestaan uit vier lagen met kap die haaks op de Oostvest 
staat. Elk gebouw heeft een eigen entree. Op advies van de commissie is 
de hoeveelheid glas in de voorgevel teruggebracht en conform de 
typologie van pakhuis komen er geen balkons. Aan de achterkant 
hebben de woningen een kleine loggia en gesloten borstwering van een 
nader te bepalen materiaalsoort. 
 
Bevindingen
De commissie is nog niet overtuigd van de typologische uitwerking van 
de pakhuizen. Dat komt mede door het ontbreken van een 
verbijzondering in de top, de afgeknotte bouwhoogte en de identieke 
gevels waardoor de drie gebouwen één geheel vormen. De open kap 
wordt wel positief ervaren als baken bij binnenkomst in Haarlem. De 
commissie adviseert om een aantal varianten uit te werken. Bijvoorbeeld 
een pakhuis met tuitgevel en klauwstuk. Ook vraagt zij aandacht voor de 
uitwerking van de achtergevel aangezien deze zeer dicht op het hofe 
staat.
 
Het Scheepje (blok B)
De naastgelegen twee kleine pakhuizen bestaan uit drie lagen met een 
kap en vormen de overgang vormen tussen de Drie Pakhuizen en de 
kleine korrel van de Oostvest. Het Scheepje staat in het verlengde van de 
diepe binnentuin en biedt voorbijgangers een doorkijkje vanuit de 
Oostvest. 
 
Bevindingen
De commissie constateert dat het ontwerp voor Het Scheepje nog meer 
uitwerking behoeft. Het ontwerp staat of valt bij de materiaalkeuze en 
detaillering van de lekdorpels, afdeklijsten en borstweringen etc. Ook bij 
het rechterpand heeft de commissie moeite met de beëindiging van de 
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topgevel, net als bij de Drie Pakhuizen (blok C). Zij adviseert de 
oplossing te zoeken in de gevelopeningen.
 
Aanvulling op het vorige advies m.b.t. de Drukkerij, d.d. 24-10-2022:
De commissie is bezorgd over de levendigheid aan de steeg in verband 
met de slaapverblijven direct tegenover de hof en vraagt aandacht voor 
de kwaliteit van dit openbaar toegankelijke gebied.
PreadviesWelstandsadvies
Grote commissieBehandelwijze
Informele adviseringAanvraagsoort

De architect en ontwikkelaar zijn aanwezig voor een toelichting op het 
plan. Namens de gemeenten zijn de adviseur 
erfgoed, stedenbouwkundige en procesmanager aanwezig.
 
Het betreft een preadvies voor de gebiedsontwikkeling Fietsznfabriek. 
Het plan concentreert zich uitsluitend op de Drukkerij uit 1928. Het pand 
heeft een rechthoekige plattegrond en bestaat uit drie bouwlagen. Het 
achterste bouwdeel uit 1935 is inmiddels gesloopt. Ook zijn de originele 
kozijnen in de zijgevel vervangen maar in de voorgevel zitten nog de 
originele stalen kozijnen. Opvallend is ook de situering van de begane 
grond-vloer onder maaiveldniveau. 
 
Het plan voorziet in de volgende ingrepen: 
   ·Het verlagen van de verdiepingsvloeren voor 2,6 m vrije hoogte;
   ·Het realiseren van nieuwe gevelopeningen op de oorspronkelijke 
positie uit 1928; 
   ·Het isoleren van de gevel en het dak aan de binnenzijde;
   ·Het realiseren van een gemeenschappelijke dakterras terugliggend uit 
de voorgevel;
   ·Het realiseren van een trappenhuis op positie van huidige liftkoker;
   ·Het realiseren van een inpandige fetsenstalling en twee 
portiekontsluitingen in Biersteeg;
   ·Het verwijderen van de achtergevel voor een nieuwe aanbouw waarbij 
de verlaagde gevelopeningen dezelfde penantmaat hebben.
Bevindingen
De commissie constateert dat de Drukkerij is aangewezen als orde-2 
pand. De bescherming beperkt zich daarom tot de gevel en het volume.
De commissie is positief over de voorgestelde kozijnindeling waarbij het 
tussenliggende raam refereert aan het oorspronkelijke gevelbeeld. Zij 
acht de dakopbouw voorstelbaar maar adviseert deze zo transparant 
mogelijk vorm te geven en het dakterras te vergroenen en rekening te 
houden met de windhinder. Ook is de commissie bezorgd over de 
kwaliteit van de woningen aan de 5 meter brede steeg en de kans op 
vervuiling van het keimwerk in de plint. Verder wordt er aandacht 
gevraagd voor de kleurstelling en detaillering van het gebouw. 
De volgende keer ontvangt de commissie graag een bemonstering van 
de materialen en de principedetaillering en gaat zij graag nader in op de 
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openbare ruimte.
PreadviesWelstandsadvies
Grote commissieBehandelwijze
Informele adviseringAanvraagsoort

De architect, externe stedenbouwkundige en ontwikkelaar zijn aanwezig 
voor een toelichting op het plan. Namens de gemeente zijn de 
stedenbouwkundigen, adviseur erfgoed en procesmanager aanwezig. 
 
Het betreft een preadvies voor de gebiedsontwikkeling Fietsznfabriek. 
Het wooncomplex bestaat uit zeven blokken (A t/m G):
   ·De Herenhuizen (blok A): drie panden aan de Dijkstraat die qua 
architectuur familie zijn van het Fietsznhof.
   ·Het Scheepje (blok B); twee panden met een eigen kapvorm die de 
overgang vormen tussen de Drie Pakhuizen en de kleine korrel van de 
Oostvest.
   ·De Drie Pakhuizen (blok C): ensemble van drie panden met afgeknot 
zadeldak in dwarsrichting die de straatwand langs de Oostvest afmaken.
   ·De Drukkerij (blok D en F); orde-2 pand met daktuin en gekeimde 
nieuwbouw aan de achterzijde. De oorspronkelijke raamverdeling vormt 
het uitgangspunt voor de herbestemming maar de ramen zijn qua 
materialisatie en indeling wel gewijzigd.
   ·De Brouwerij (blok E); twee panden met steile kappen, houten 
gevelbekleding en boogramen die refereren aan de Amsterdamse Poort. 
In de plint is een multifunctionele ruimte voorzien.
   ·Het Fietsznhof (blok G): 14 woningen met houten lamellen, 
dubbelhoge dakopbouwen en steile felsdaken met geïntegreerde 
zonnepanelen.
Het hof is in principe openbaar toegankelijk maar in eigendom bij de 
bewoners. 
In het hof staat een grote boom en waterkunstwerk. De ondergelegen 
parkeerbak ligt anderhalve meter verdiept. De smalle collectieve tuin 
wordt ingericht als een tegenpool van het hof en is minder gecultiveerd. 
 
Bevindingen
De commissie deelt een compliment uit voor de zorgvuldige analyse en 
de rijke invulling van het plan. Zij heeft de volgende opmerkingen:
   ·De commissie is bezorgd over de hoge dichtheid van het plan, met 
name ter hoogte van de smalle collectieve tuin is zij nog niet overtuigd. 
Ze vraagt hier van een doorsnede te laten zien. Ook ontbreken 
de bezonningstudies. Zij adviseert te kiezen 
voor schaduwrijke beplanting.
   ·Blok C: De drie pakhuizen komen grof over door de hoge mate van 
aftopping en de grote hoeveelheid glas en de gemeenschappelijke 
rasterwerkgevel met raamindeling die bij elkaar toch een massief en te 
horizontaal beeld opleveren. Geadviseerd wordt een iets sterkere 
pandsgewijze geleding aan te brengen met een duidelijkere kap.
   ·Blok D en F: De commissie vraagt zich af wat de toestand is van De 
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Drukkerij? Zij benadrukt dat het uitgangspunt bij de herbestemming van 
een orde-2 pand behoud of verbetering moet betrefen van de 
bestaande situatie. De daktuin is voorstelbaar maar past niet binnen 
bestemmingsplan. De commissie adviseert de daktuin daarom wat 
meer terug te leggen uit de voorgevel.
   ·Blok E: De commissie heeft waardering voor de vormgeving van dit 
pand maar vraagt nadrukkelijk wel aandacht voor de detaillering van de 
houten topgevels.
   ·Blok G: De commissie is van mening dat de kappen aan het hof teveel 
worden onderbroken door de dubbelhoge dakopbouwen, met name de 
overhoekse opbouw richting de steeg waar een schaalverkleining 
gewenst is. Ze vraagt dit te heroverwegen en door middel van een 
perspectief vanuit de steeg het beeld te illustreren. 
De commissie ziet een volgende fase van het plan met belangstelling 
tegemoet. 
PreadviesWelstandsadvies
Grote commissieBehandelwijze
Informele adviseringAanvraagsoort
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