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Details

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

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

11:30Architect Haarlem Business Centre Waarderpolder 
(22061131)

Stedenbouwkundige Haarlem Business Centre Waarderpolder 
(22061131)

Behandelend ambtenaar Haarlem Business Centre Waarderpolder 
(22061131)

12:30Adviseur erfgoed Grote Houtstraat 104, 2011ST Haarlem 
(22120529)

Stedenbouwkundige Grote Houtstraat 104, 2011ST Haarlem 
(22120529)

Ontwerper Grote Houtstraat 104, 2011ST Haarlem 
(22120529)

Aanvrager Grote Houtstraat 104, 2011ST Haarlem 
(22120529)

13:30Ontwerper Houtmanpad 29, 2014AZ Haarlem (22120535)
Behandelend ambtenaar Houtmanpad 29, 2014AZ Haarlem (22120535)
Aanvragers Houtmanpad 29, 2014AZ Haarlem (22120535)

13:50Advies- en ingenieursbureau Langebrug (22050620)
Procesmanager Langebrug (22050620)
Architect Langebrug (22050620)

14:00Architect Stephensonstraat 38-46 (22080250)
Procesmanager Stephensonstraat 38-46 (22080250)
Stedenbouwkundige Stephensonstraat 38-46 (22080250)

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

16:15Architect Rijksstraatweg 370, 2025DR Haarlem (22090596)
Adviseur erfgoed Rijksstraatweg 370, 2025DR Haarlem (22090596)
Behandelend ambtenaar Rijksstraatweg 370, 2025DR Haarlem (22090596)

Bezoekers
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13:30Architect Izaäk Enschedéweg 48, 2031CS Haarlem 
(22120625)
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Vergadering ARK Haarlem, 19-12-2022 10:45 - 17:00

1. Haarlem Business Centre Waarderpolder

22061131MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Bedrijfsverzamelgebouw

Aantal voorgaande 
behandelingen

2

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Bedrijfsgebouw

Beoordelingskader Bijzonder regie, waterlopen

Bestemmingsplan Anders

De architect is aanwezig voor een toelichting op het aangepaste plan. 
Namens de gemeente zijn de stedenbouwkundige en behandelend 
ambtenaar aanwezig.
 
Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor een 
bedrijfsverzamelgebouw.
 
Sinds de vorige behandeling zijn de volgende ingrepen doorgevoerd:
   ·De metselwerk penanten verbreed van 1 naar 1,4 m breed en er zit 
meer metselwerk tussen de kozijnen vanaf de derde bouwlaag;
   ·De schuine kozijninvulling aan de Spaarnezijde is doorgezet langs de 
Waarderweg;
   ·Alle bedrijfsruimtes langs de Waarderweg zijn transparant tot op het 
maaiveld. Alleen de units langs het Spaarne hebben op de BG een deels 
gesloten gevel van een aluminium paneelinvulling;
   ·Er worden zes verschillende reclame-uitingen aangevraagd;
   ·De verlichting van de gevels is inzichtelijk gemaakt;
   ·De pergola loopt door in de dakrand van de opbouw en volgt de vorm 
van het gebouw.
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte (bedrijven/kantorengebied en waterlopen) criteria uit 
de Nota Ruimtelijke Kwaliteit (NRK). Daarvoor geldt een bijzonder 
regieniveau.
 
BevindingenDe commissie constateert dat er grotendeels tegemoet is 
gekomen aan haar opmerkingen van de vorige keer. Zij vraagt nog de 
aandacht voor het onderhoud van de oever aan het Spaarne en rekening 
te houden met een toekomstige voetgangers- of fetsverbinding. De 
commissie is nog wel bezorgd over de sociale veiligheid op de begane 

Bevindingen

Behandeling 19-12-2022
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grond en is van mening dat de voorgestelde armaturen afreuk doen aan 
het ontwerp van de gevel. Ook heeft zij twijfels over de veelheid en 
kwaliteit van de reclame-uitingen, met name 12 m lange zone op de 
dakrand van de noordgevel. 
De commissie adviseert niet akkoord te gaan, tenzij de armaturen 
worden verbreed voor een rechte lichtbundel en de criteria voor 
reclame-uitingen in een apart document worden aangevraagd.
De defnitieve aanvraag kan worden voorgelegd aan de gemandateerde 
architect. 
Niet akkoord, tenzijWelstandsadvies
Grote commissieBehandelwijze
OmgevingsvergunningAanvraagsoort

De architect is aanwezig voor een toelichting op het aangepaste plan. 
Namens de gemeente is de stedenbouwkundige aanwezig. 
 
Het betreft een preadvies voor een bedrijfsverzamelgebouw.
 
Sinds de vorige behandeling is het plan op de volgende onderdelen 
aangepast: 
   ·De kolommen en toog zijn verzwaard met een metselwerk invulling en 
schuine detaillering van kozijnen met borstwering op de tweede 
verdieping;
   ·Het overstek van de setback loopt door in de pergola van het 
dakterras. De detaillering van de dakrand is zoveel mogelijk 
teruggebracht;
   ·Aan het binnengebied zijn meer warme kleurtinten en houten delen 
toegevoegd;
   ·Aan de achterkant van het gebouw verschilt het programma maar zijn 
de detaillering, maaiveldaansluiting, kleurstelling en materiaalgebruik 
hetzelfde;
   ·De omgekeerde bogen kolommenstructuur zijn doorgezet om de 
westgevel. 
Bevindingen
De commissie stemt in met alle aanpassingen, alhoewel het metselwerk 
nog wat meer mag worden aangezet. Zij kan zich een setback 
voorstellen, aangezien deze het onderscheid tussen de functies aangeeft 
maar is van mening dat de pergola meer mee dient te worden 
ontworpen in de verdere uitwerking waardoor de contouren van het 
gebouw meer worden geborgd, waarbij verlichting een belangrijke rol 
speelt. Een aandachtspunt blijft de verbinding met de oever. De 
commissie begrijpt dat de huurders geen behoefte hebben aan een 
volledig transparante invulling, maar is van mening dat de gevel nog te 
gesloten oogt en niet voldoet aan de gebiedsgerichte criteria die meer 
openheid vraagt. Zij adviseert daarom de gevelopeningen van de 
entresol in de bedrijfsunits, hoger te maken om zo te voldoen aan de 

Bevindingen

Behandeling 18-07-2022
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criteria en tevens te anticiperen op een toekomstige route langs het 
Spaarne.
Voor het indienen van de aanvraag omgevingsvergunning vraagt de 
commissie:
   ·Het metselwerk in de gevel nog zo veel mogelijk aan te zetten;
   ·De pergola verder uit te werken;
   ·De verlichting van het gebouw te concretiseren;
   ·De schuine kozijninvulling door te zetten in de gevel langs de 
Waarderweg;
   ·De fetseningang nader uit te werken;
   ·De criteria uit het reclame- en uitstallingsbeleid van de gemeente in 
acht te nemen. 
De commissie ziet de verdere uitwerking van het plan met belangstelling 
tegemoet.

PreadviesWelstandsadvies
Grote commissieBehandelwijze
PreadviesAanvraagsoort

De architect en opdrachtgever zijn aanwezig voor een toelichting op het 
plan. Namens de gemeente is de stadsarchitect aanwezig. 
 
Het betreft een preadvies voor een bedrijfsverzamelgebouw. Het plan is 
gelegen in het noorden van de Waarderpolder en ligt ingeklemd tussen 
de Schoterbrug en het te realiseren aannemersbedrijf Van der Worp aan 
het Spaarne. Het ontwerp bestaat uit 107 tweelaags boven elkaar 
gestapelde bedrijfsunits, 16 kantoren met een setback en drie 
bedrijfshallen. Op de bovenste verdieping is een bedrijfskantine voor alle 
gebruikers. Het ontwerp volgt de rooilijn van de Waarderweg en wordt 
ontsloten via de Kuipersweg met parkeervoorzieningen op eigen terrein. 
De gevel is rondom opgetrokken in roodbruin metselwerk met 
terugliggende aluminium kozijnen. De kolommen- en bogenstructuur 
verwijzen naar de Figee hal aan het Spaarne.
 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria (bedrijven/kantorengebied en waterlopen) uit 
de Nota Ruimtelijke Kwaliteit. Daarin staat onder andere:
   ·''Bijzondere aandacht voor de verschijningsvorm van de 
randbebouwing zoals van buiten het gebied af zichtbaar.
   ·De bebouwing heeft een individuele, duidelijk hoofdvorm, met een 
heldere dakcontour.
   ·Dakopbouwen, nokverhogingen etc. moeten passen bij de 
maatverhoudingen van pand en kap.
   ·Entreegebieden met luifels, parkeervoorzieningen en verlichting 
leveren een positieve bijdrage aan het openbaar gebied.
   ·Parkeervoorzieningen: parkeren uit het zicht, bij halfverdiept max. 1,30 

Bevindingen

Behandeling 04-07-2022
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m boven het maaiveld en via ventilatieroosters geen zicht in de garage.
   ·Parkeeroplossingen zijn altijd onderdeel van de architectonische 
opgave.''
Bevindingen
De commissie constateert dat het plan op een zeer prominente locatie 
aan het Spaarne is gesitueerd. Desondanks heeft het gebouw nauwelijks 
relatie met zijn omgeving doordat de hoofdentree aan de zuidzijde is 
gepositioneerd. Dat wreekt zich in het vlakheid van het gebouw. De 
commissie realiseert zich dat de ontsluiting via de verlengde Kuipersweg 
destijds al in het bestemmingsplan is vastgelegd door de gemeente. 
Maar het gebouw mist ook enige relatie tussen de begane grond en 
oever. Zo hebben 31 van 40 units op de begane grond een grotendeels 
gesloten gevel. De aanwezigheid van het Spaarne wordt zo feitelijk 
geheel genegeerd, terwijl dit een belangrijke kwaliteit is.
Daarnaast heeft de commissie grote twijfels over de gekozen typologie 
en de gevelopbouw. De gevel oogt als een façade door de dunne 
kolommen en dakrand. De invulling van de bogen doet niets met de 
vorm van het metselwerk. Door het toepassen van een setback op de 
hoogste bouwlaag oogt het gebouw meer als een renovatie dan als 
nieuwbouw. Het omkeren van de dakrand bij het bouwdeel met de 
boogdaken is voorstelbaar maar dient dan wel rondom doorgezet te 
worden. de Aan de achterkant van het gebouw lijkt een optelling aan 
verschillende soorten architectuur te ontstaan. Verder vraagt de 
commissie aandacht voor de architectonische uitwerking van het 
binnengebied qua verblijfsruimten van de bedrijfsunits, auto's, ventilatie 
en entrees. 
Concluderend behoeft het plan nog een ontwerpslag en ziet de 
commissie een aangepast plan met verwerking van bovenstaande 
aandachtspunten met belangstelling tegemoet. 
PreadviesWelstandsadvies
Grote commissieBehandelwijze
PreadviesAanvraagsoort
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Vergadering ARK Haarlem, 19-12-2022 10:45 - 17:00

2. Grote Houtstraat 104, 2011ST Haarlem

22120529MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Grote Houtstraat 104 (ontwerp pui rijksmonument)

Aantal voorgaande 
behandelingen

0

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Overig

Erfgoedstatus Rijksmonument

Beoordelingskader Beschermende regie, historische kernen

Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan

De aanvrager en projectbegeleider zijn aanwezig voor een toelichting op 
het plan. Namens de gemeente zijn de adviseur erfgoed en 
stedenbouwkundige aanwezig.
 
Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor een gevelwijziging 
van een rijksmonument. De huidige pui bestaat uit twee etalages met 
centraal een rolluik. Het voorgestelde ontwerp voorziet in een houten 
pui met twee draaideuren en aan weerszijden een natuurstenen plint. 
Het bestaande grijze kader blijft gehandhaafd. 
 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria (historische kernen) uit de Nota Ruimtelijke 
Kwaliteit (NRK). Ook heeft de commissie de monumentale waarden 
meegewogen in haar beoordeling.
 
Bevindingen
De commissie heeft bezwaar tegen de bouwkundige uitwerking van 
detail 1, 2 en 5. Zij adviseert de stijlen van het kozijnhout op te dikken 
tot ministens 80 mm in het zicht en uniforme sponningen te gebruiken 
aan de binnenkant. Ook vraagt zij om de natuurstenen gevelbekleding 
verder terug te leggen uit de gevel en een detail aan te leveren van de 
onderdorpel van de entreepui. 
Als opmerkingen ten overvloede constateert de commissie dat de 
omlijsting van de pui nogal sleets en gedateerd oogt. Zij adviseert deze 
gelegenheid aan te grijpen om de hele plint op te waarderen en daarbij 
inspiratie te halen uit vergelijkbare historische voorbeelden. 
De commissie besluit het plan aan te houden.

Bevindingen

Behandeling 19-12-2022

AanhoudenWelstandsadvies
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AanhoudenErfgoedadvies
Grote commissieBehandelwijze
OmgevingsvergunningAanvraagsoort
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Vergadering ARK Haarlem, 19-12-2022 10:45 - 17:00

3. Houtmanpad 29, 2014AZ Haarlem

22120535MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Houtmanpad 27 t/m 30

Aantal voorgaande 
behandelingen

0

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Overig

Beoordelingskader Consolidatie regie, gebieden 1920-1960

Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan

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 
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 

Bevindingen

Behandeling 19-12-2022
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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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Vergadering ARK Haarlem, 19-12-2022 10:45 - 17:00

4. Langebrug

22050620MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving  Trap en faunapassage Langebrug

Aantal voorgaande 
behandelingen

1

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Bijzonder bouwwerk

Beoordelingskader Beschermende regie, historische kernen

Bestemmingsplan Anders

De externe projectleider en procesmanager van de gemeente zijn 
aanwezig voor een toelichting op het plan.
 
Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor een  toegangstrap 
naar de trapkelder van de Langebrug (ook wel bekend als de 
Verfrollerbrug).
 
In overleg met de oorspronkelijke architect is een nieuw ontwerp voor de 
toegangstrap gemaakt, conform de bestaande trap naar het 
brugwachtershuisje. 
 
De faunapassage wordt op een later moment apart aangevraagd. 
 
Bevindingen
De commissie heeft waardering voor de samenwerking met de 
oorspronkelijke architect en is voldoende overtuigd van de kwaliteit van 
het voorgestelde ontwerp.
De commissie adviseert akkoord te gaan met de aanvraag en wenst de 
initiatiefnemers succes met de uitvoering.
Als opmerkingen ten overvloede adviseert de commissie om de 
Langebrug een keer goed schoon te maken.

Bevindingen

Behandeling 19-12-2022

AkkoordWelstandsadvies
AkkoordErfgoedadvies
Grote commissieBehandelwijze
Informele adviseringAanvraagsoort

De externe projectleider en procesmanager van de gemeente zijn 
aanwezig voor een toelichting op het plan.

Bevindingen

Behandeling 23-05-2022
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Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor twee aanpassingen 
aan de Langebrug (ook wel bekend als de Verfrollerbrug):
   1.Het plaatsen van een toegangstrap naar brugkelder aan de 
noordzijde van de brug ten behoeve van de veiligheid van monteurs en 
fetsers/voetgangers. Het ontwerp van de trap is afgestemd op 
de bestaande trap naar het bediengebouw.
   2.Het realiseren van een faunapassage langs/onder de brug van oost 
naar west.
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria uit de Nota Ruimtelijke Kwaliteit (NRK). 
Daarvoor geldt een beschermd regieniveau.
 
Bevindingen
   1.De commissie heeft begrip voor het verplaatsen van de toegangstrap 
naar de brugkelder. Zij adviseert om het ontwerp voor de de trap en het 
hekje af te stemmen op de balustrade van de brug, in plaats van de trap 
naar het bediengebouw, om verdere verrommeling te voorkomen. Ze 
adviseert daarbij de afstand tussen de balusters gelijk te maken aan 
bestaand.  
   2.De commissie is positief over de terughoudende vormgeving van de 
faunapassage maar heeft nog wel vraagtekens bij de functionaliteit en 
de impact van de toevoeging op het aanzien van de brug. Zij verzoekt 
om de stalen beugels om te draaien zodat ze minder zichtbaar aanwezig 
zijn en vraagt om een voorbeeldfoto van een vergelijkbaar project aan te 
leveren om de impact van de passage beter in te kunnen schatten.
De commissie besluit het plan aan te houden. De aangepaste tekeningen 
kunnen worden voorgelegd aan de gemandateerde architect. 
AanhoudenWelstandsadvies
AanhoudenErfgoedadvies
Grote commissieBehandelwijze
OmgevingsvergunningAanvraagsoort
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Vergadering ARK Haarlem, 19-12-2022 10:45 - 17:00

5. Stephensonstraat 38-46

22080250MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving VO stedenbouwkundig ontwerp

Aantal voorgaande 
behandelingen

1

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Overig

Beoordelingskader Consolidatie regie, bedrijven/kantoorgebied

Bestemmingsplan Anders

De architect, opdrachtgever en supervisor zijn aanwezig voor een 
toelichting op het plan. Namens de gemeente zijn de 
stedenbouwkundige en procesmanager aanwezig. 
 
Het betreft een preadvies voor het Defnitief Ontwerp van de 
nieuwbouw van 96 woningen (68 sociale huur en 28 vrije sector), 
dag-horeca, commerciële ruimten en een parkeerkelder met 87 
parkeerplaatsen. 
 
Gevels Remiseplein
De luifel accentueert de horecavoorziening in de plint en ligt terug ten 
opzichte van de entree naar de woningen.
 
Stadswoningen
De typologie van de poortwoningen is gewijzigd naar portiekwoning. 
Daarmee is de onderdoorgang komen te vervallen en de uitrit voor de 
bewoners van de Haltestraat verplaatst naar de Boogstraat. Het 
symmetrische ontwerp is een referentie naar het werk van de Haarlemse 
architect Van Loghem en de gemetselde balkons zijn gedeeltelijk 
teruggelegd.
 
Materiaalkeuze
De architect heeft een monster van het metselwerk en de 
(ongeperforeerde) balustrade en een aantal schaalmodellen van de 
gevels meegenomen. De gevels worden volledig opgemetseld (geen 
steenstrips) en de plint geleed door middel van een 45 graden 
tandmotief in het metselwerk. Bij bouwdeel 3 loopt de plint door tot 
halverwege de eerste verdieping. Het motief wordt tevens doorgezet in 
de gevouwen balustraden en Franse balkons van geperforeerd staal. De 

Bevindingen

Behandeling 19-12-2022
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kozijnen op de begane grond zijn van aluminium en kunststof op de 
verdiepingen. 
De galerij aan de achterzijde wordt volledig opgebouwd uit Robinia hout 
met op de bovenste verdieping een glasplaat tegen de regen. Het beheer 
van de niet-beloopbare daktuin wordt nog onderzocht en het ontwerp 
voor de achtergevel moet nog met de aangrenzende VvE worden 
besproken. 
 
Installaties
De installaties liggen verdiept in het sedumpakket en monden uit in de 
dakrand van de achtergevel. 
 
Remiseplein
In samenwerking met de gemeente is begonnen aan een eerste ontwerp 
voor het Remiseplein met horecaterras. Het plein vormt de overgang 
tussen de twee aanwezige plantsoenen met woonfunctie in het oosten 
en de Spoorzone met detailhandel in het westen. In de tijdelijke situatie 
blijven er twaalf parkeerplekken nodig. Het ontwerp voorziet in een 
toekomstige situatie zonder parkeren met volwaardige bomen in de 
volle grond of verhoogde bakken.
 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op basis van de 
gebiedsgerichte criteria (bedrijven/kantoorgebied) uit de Nota 
Ruimtelijke Kwaliteit en het Stedenbouwkundig Programma van Eisen.
 
Bevindingen
De commissie is onder de indruk van het verzorgde ontwerp en de hoge 
mate van precisie en detaillering. Zij heeft de volgende opmerkingen: 
   ·De relatie met de overkant van de straat is nog onduidelijk en de 
kwaliteit van de achterzijde blijft achter bij de rest van het plan.
   ·De commissie is teleurgesteld in de tijdelijke situatie met parkeren op 
het Remiseplein. Daardoor is het moeilijk om een plein te creëren met 
voldoende verblijfskwaliteit. 
   ·De commissie betreurt ten zeerste het verlies van de onderdoorgang 
van de poortwoningen en adviseert om de portiek tenminste af te sluiten 
met brede deuren. Juist de typologie van de poort in het stedelijk 
weefsel is karakteristiek voor Haarlem en verhoogt de kwaliteit van het 
gebied aan de achterzijde. Het schuine groendak wordt nog steeds 
positief ontvangen.
   ·De luifel van bouwdeel 3 concurreert met de balkons en zou meer de 
nadruk kunnen krijgen. Bijvoorbeeld door deze van metselwerk te 
maken. Ook de beëindiging van deze gevels verdient meer accent. De 
commissie verwijst hiervoor ook naar het werk van Van Loghem. 
   ·De commissie waarschuwt voor de onvoorziene bouwkosten en 
adviseert om de verbijzonderingen in het metselwerk en balustrade 

Pagina 16 van 30



strategisch in te zetten. Ook vraagt de commissie om het contrast 
tussen het metselwerk en de balustraden te vergroten. 
   ·De commissie adviseert om de vormsteen te verzuren omdat het 
efect van hydrofoberen niet goed valt te controleren. 
   ·De commissie heeft vertrouwen in de uitwerking van de aluminium 
kaders maar is nog niet overtuigd van de gewenste slankheid van de 
kunststof kozijnen. De volgende keer ziet zij graag een nadere 
detailtekening.
   ·De commissie adviseert om de dakrand van bouwdeel 2 andersom te 
leggen om de kans op vervuiling te verkleinen.
Concluderend is de commissie op hoofdlijnen positief. Zij ziet een 
aangepast plan, met inachtneming van de bovenstaande opmerkingen, 
met belangstelling tegemoet. 
PreadviesWelstandsadvies
Grote commissieBehandelwijze
Informele adviseringAanvraagsoort

De architect, opdrachtgever en supervisor zijn aanwezig voor een 
toelichting op het plan. Namens de gemeente zijn de 
stedenbouwkundige en procesmanager aanwezig.
 
De architect geeft een toelichting op het plan. Naar aanleiding van het 
advies van de supervisor en overleg met de buurt en de afdeling 
stedenbouw is het vorige Voorlopig Ontwerp op de volgende onderdelen 
gewijzigd:
   ·De parkeerkelder is gekoppeld aan de entree Vomar en publiek 
toegankelijk
   ·Wijziging van de woninggrootte en het aantal vrije sector: 67 m2 naar 
44 m2
   ·Geen setback gebouwdeel 1 (akkoord 2021)
   ·Gebouwdeel 2: 55 cm naar achteren geschoven
   ·Doorlopende luifel verwijderd
   ·Collectief terras bewoners bovenop gebouwdeel 1
   ·Gebouwdeel 1: 1m verdiept met (Franse) balkons 60 cm diep
   ·Het groendak met daklichten aan de achterzijde is niet meer 
toegankelijk.
Ieder gebouwdeel krijgt een andere behandeling van de metselwerk 
plint. De geleding van de entrees naar de commerciële ruimtes is fexibel 
naar de toekomst. De balustrades van de balkons op de verdiepingen 
worden gemaakt van geperforeerd gevouwen metaal. De 
gevelopeningen hebben metalen kaders. De twee stadswoningen met 
bijbehorende onderdoorgang hebben een oculus gevelopening in 
rechterzijgevel en langskap met een groen dak.
 
De stedenbouwkundige geeft aan dat de beoogde gracht niet meer 
nodig is om de waterberging op te lossen. In plaats daarvan wordt de 

Bevindingen

Behandeling 15-08-2022
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Stephensonstraat onderdeel van een doorlopende fetsroute door 
Haarlem Zuidwest.
 
Bevindingen
De commissie is bezorgd over de verharding van het plan door het 
ontbreken van de gracht, met name van de lange gevel aan de 
Stephensonstraat. Ze betreurt ook het verlies van de luifel als 
verbindend element op de schaal van het blok maar kan zich wel vinden 
in de opdeling in verschillende gebouwdelen  Maar daarom is het des te 
belangrijker dat er straks volwaardige bomen komen te staan aan het 
Remiseplantsoen als verbindende ruimte voor de buurt. De architectuur 
aan het plein verdient om die reden ook meer aandacht dan nu. . In het 
bijzonder de balkons van gevouwen staalplaten. Daarnaast mag 
hoogteverschil tussen gebouw 1 en 2 wel wat meer zijn dan 0,5 m.
De afwijkende uitwerking van de twee stadswoningen is interessant; er 
kan een intiem, semiopenbaar gebied ontstaan aan de achterzijde, in 
plaats van de huidige, anonieme parkeerstrook. De commissie pleit er bij 
de gemeente voor om een vergelijkbaar poortgebouw mogelijk te 
maken aan de andere zijde. Zij twijfelt wel of de architectuur van de 
stadswoning niet te eigenzinnig is door toevoeging van het grote ronde 
raam en er zijn wat twijfels over de zware en symmetrische balkons. Er 
wordt bijvoorbeeld een hellend groendak voorgesteld, dat zou passend 
kunnen zijn in deze context, maar het welstagen is sterk afankelijk van 
een goede detaillering. Tot slot adviseert de commissie om de 
reclame-uitingen en installaties mee te nemen in het ontwerp. Zij zal 
daar de volgende keer kritisch naar kijken. Bij de volgende 
planbehandeling krijgt de commissie graag een presentatie van het 
plan in de context van het hele ontwikkelgebied Zuid-West.
PreadviesWelstandsadvies
Grote commissieBehandelwijze
Informele adviseringAanvraagsoort
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Vergadering ARK Haarlem, 19-12-2022 10:45 - 17:00

6. Oostvest 60, 2011AK Haarlem

22090590MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Gebiedsontwikkeling Fietsznfabriek (Oostvest 60)

Aantal voorgaande 
behandelingen

4

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Overig

Beoordelingskader Beschermende regie,  historische kernen

Bestemmingsplan Anders

De architecten en ontwikkelaar zijn aanwezig voor een toelichting op het 
plan.
 
Het betreft een preadvies voor de gebiedsontwikkeling Fietsznfabriek. 
De planbehandeling concentreert zich uitsluitend op De Hofwoningen en 
de Drie Herenhuizen.
 
De Hofwoningen
De entrees zijn gesitueerd aan het hof en de achterzijde is minder 
transparant vanwege de belendende bebouwing. Van alle bouwdelen 
wordt een doorsnede getoond. In de noordgevel zit een poort naar de 
Drie Herenhuizen. De installaties bevinden zich onder de kap en de 
zonnepanelen zijn in het felsdak met verholen goot geïntegreerd. De 
erker van de hoekwoning is verplaatst naar de zijgevel. Het hekwerk is 
een referentie naar de voormalige Bierbrouwerij en Drukkerij.
 
De Drie Herenhuizen
Sinds de vorige behandeling is het plan losgemaakt van het orde-2 pand 
aan de westkant waardoor een steeg ontstaat naar de tuin van de 
aangrenzende bewoner. De andere steeg naar de hofwoningen wordt 
afgesloten met een hekwerk van max. 1 m hoog volgens het 
bestemmingsplan.
 
De inrichting van de openbare ruimte wordt op een later moment in zijn 
totaliteit besproken.
 
Bevindingen
De commissie krijgt steeds meer waardering voor de 
gebiedsontwikkeling door de zorgvuldige uitwerking van de 

Bevindingen

Behandeling 19-12-2022
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verschillende plannen. De afstand tussen de Hofwoningen en de Drie 
Pakhuizen blijft krap maar dat is voldoende opgelost door de 
slaapkamers aan die zijde te positioneren. De commissie waarschuwt 
nog voor vallende bladeren in de verholen goot.
De steeg aan de westkant van De Drie Herenhuizen respecteert de 
bestaande bebouwing en is daarmee een grote verbetering. De 
commissie adviseert om nog een keer goed te kijken naar de 
verhoudingen van de erkers aan de Dijkstraat.
Concluderend is de commissie op hoofdlijnen akkoord met het ontwerp 
voor De Hofwoningen en De Drie Herenhuizen. Zij ziet de defnitieve 
aanvraag, inclusief detaillering, met belangstelling tegemoet.
Als opmerking ten overvloede adviseert de commissie de gemeente om 
mee te werken aan een afwijking van het bestemmingsplan en aan de 
Dijkstraat een zorgvuldig ontworpen hekwerk toe te staan van meer dan 
1 m hoogte, zoals bijvoorbeeld bij het Johan Enschedehof. 
PreadviesWelstandsadvies
Grote commissieBehandelwijze
Informele adviseringAanvraagsoort

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 Drukkerij en De 
Drie Pakhuizen.
 
De Drie Pakhuizen
Sinds de vorige behandeling zijn de drie panden op de volgende 
onderdelen gewijzigd:
   ·Bredere penant en dakrand 
   ·Gevelindeling: Vier gevelopeningen in de top en daaronder zes in 
plaats van vijf gevelopeningen.
   ·Donkere kleur metselwerk, kozijnen en voeg.
   ·Plint van gepolijst beton met hoofdentree in het midden
Bevindingen
De commissie ziet dat er goede stappen zijn gezet maar is van mening 
dat de doorgevoerde wijzigingen onvoldoende zijn om de massaliteit 
van de drie panden te nuanceren. Door het samenvoegen van de plint 
zijn de drie panden nog meer één volume geworden. De commissie heeft 
behoefte aan meer diferentiatie en verticaliteit. Bijvoorbeeld door een 
meer pandsgewijze parcelering van de gevel, te variëren met de 
gevellijn, de ramen, de hoogte van de plint en/of de 
metselwerkverbanden. De volgende keer krijgt de commissie graag ook 
een beeld van de achterzijde.
 

Bevindingen

Behandeling 05-12-2022
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De Drukkerij
Sinds de vorige behandeling is het plan op de volgende onderdelen 
gewijzigd:
   ·Het hele pand is ingemeten en de hoogte van de 
verdiepingsvloeren/borstweringen opnieuw ingetekend.
   ·Eén lift is komen te vervallen en de andere liftopbouw heeft een 
transparante uitloop met lessenaarsdak.
   ·Het dakterras ligt terug uit de gevel door het plaatsen 
van plantenbakken.
   ·De levendigheid aan de steeg is vergroot door de woonkamers te 
verplaatsen naar de gevel en meer deuren toe te voegen.
Bevindingen
De commissie is positief over de gemaakte wijzigingen en heeft alleen 
nog een aantal opmerkingen over het dak. Zij adviseert de liftopbouw en 
transparante daktoegang als één geheel vorm te geven. Ook verzoekt zij 
om de uitlopen van de schachten zo laag mogelijk te houden, mee te 
ontwerpen en uit te voeren in een donkere kleurstelling.
De commissie ziet de defnitieve aanvraag voor De Drukkerij, inclusief de 
detaillering van de ingrepen in het pand en de nieuwe dakopbouw, met 
belangstelling tegemoet.
PreadviesWelstandsadvies
Grote commissieBehandelwijze
Informele adviseringAanvraagsoort

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)

Bevindingen

Behandeling 07-11-2022
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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, 
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)
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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 
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

Behandeling 24-10-2022
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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 
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

Behandeling 26-09-2022
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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 
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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Vergadering ARK Haarlem, 19-12-2022 10:45 - 17:00

7. Rijksstraatweg 370, 2025DR Haarlem

22090596MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Restauratie en transformatie Rijksstraatweg 370

Aantal voorgaande 
behandelingen

1

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Individuele woning

Erfgoedstatus Gemeentelijk monument

Beoordelingskader Consoliderende regie, Gebieden 1920-1960 en bijzondere regie, 
historische route

Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan

De architect en aanvragers zijn aanwezig voor een toelichting op het 
plan. Namens de gemeente is de stedenbouwkundige aanwezig.
 
Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor de interne 
verbouwing, het plaatsen van drie zonnepanelen en vijf nieuwe 
dakkapellen (fase 1) op een voormalige onderwijzerswoning. De nieuwe 
aanbouw (fase 2) wordt later apart aangevraagd.
De bestaande constructie wordt niet aangetast en de zonnepanelen zijn 
niet zichtbaar vanaf de straat. De drie dakkapellen in het voor- en 
zijdakvlak zijn een letterlijke kopie van de bestaande dakkapel. De twee 
dakkapellen in het achterdakvlak zijn volledig uitgevoerd in zink en 
anticiperen op het ontwerp van de toekomstige aanbouw. 
De aanvrager laat een referentie zien van een volledig transparante 
serre, waarvan de architect twee varianten nader heeft uitgewerkt.
 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria (historische routes) uit de Nota Ruimtelijke 
Kwaliteit (NRK). Daarvoor geldt een bijzonder regieniveau. Tevens heeft 
de commissie de monumentale waarden meegewogen in haar 
beoordeling.
 
Bevindingen
De commissie kan zich vinden in de referentie van de volledig 
transparante aanbouw, aangezien daarmee het zicht op de 
oorspronkelijke achtergevel in stand blijft, maar heeft behoefte om de 
twee varianten van de aanbouw in samenhang te beoordelen met het 
ontwerp voor dakkapellen in het achterdakvlak. Verder is de commissie 

Bevindingen

Behandeling 19-12-2022
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nog niet overtuigd van de detaillering van de wisseldorpel. De overige 
ingrepen, inclusief de zonnepanelen, zijn akkoord.
Concluderend adviseert de commissie om de dakkapellen aan de 
achterzijde nog even aan te houden, in afwachting van de uitwerking van 
de aanbouw. Zij adviseert met betrekking tot de overige ingrepen niet 
akkoord te gaan, tenzij de detaillering van wisseldorpel wordt aangepast 
of beter onderbouwd.
De defnitieve detailtekening kan worden voorgelegd aan de 
(plaatsvervangend) gemandateerde architect.
Niet akkoord, tenzijWelstandsadvies
Niet akkoord, tenzijErfgoedadvies
Grote commissieBehandelwijze
OmgevingsvergunningAanvraagsoort

De architect en aanvragers zijn aanwezig voor een toelichting op het 
plan. Namens de gemeente is de adviseur erfgoed aanwezig.
 
Het betreft een preadvies voor de restauratie en transformatie van een 
voormalige onderwijzerswoning. Het pand is aangewezen als een 
gemeentelijk monument. De planbehandeling concentreert zich op de 
samengestelde aanbouw (7,15 m breed) met verschillende hoogtes (3,15 
m en 2,75 m) aan de achtergevel. De  aanbouw heeft een L-vormige 
plattegrond die mede veroorzaakt wordt door de getrapte 
perceelgrenzen en overlapt de oorspronkelijke gevelopeningen, waarvan 
de invulling is vernieuwd. De bestaande aanbouwen zijn van indiferente 
waarde en worden gesloopt. 
 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria (historische routes) uit de Nota Ruimtelijke 
Kwaliteit (NRK). Daarvoor geldt een bijzonder regieniveau. Tevens heeft 
de commissie de monumentale waarden meegewogen in haar 
beoordeling.
 
Bevindingen
De commissie heeft waardering voor de inspanningen van de aanvragers 
om dit monument te behouden voor de toekomst en staat positief 
tegenover het verwijderen van de bestaande aanbouwen. Zij heeft 
echter bezwaar tegen het verdwijnen van het zicht op de oorspronkelijke 
gevelopening in de achtergevel en acht een aanbouw over de hele 
breedte van de gevel een te grote inbreuk op de monumentale waarden. 
De commissie adviseert een diepere aanbouw te onderzoeken, mits het 
bestemmingsplan dit toelaat, en de aanbouw vorm te geven als één 
overwegend transparant volume. Een volledig transparante aanbouw 
met zicht op de oorspronkelijke gevelopening is eventueel bespreekbaar. 
De commissie besluit het plan aan te houden.

Bevindingen

Behandeling 26-09-2022

PreadviesWelstandsadvies
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AanhoudenErfgoedadvies
Grote commissieBehandelwijze
Informele adviseringAanvraagsoort
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Vergadering ARK Haarlem, 19-12-2022 10:45 - 17:00

8. Izaäk Enschedéweg 48, 2031CS Haarlem

22120625MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Nieuwbouw bedrijfsgebouw

Aantal voorgaande 
behandelingen

0

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Bedrijfsgebouw

Beoordelingskader Transformatie regie, bedrijventerrein

Bestemmingsplan Anders

De architect en opdrachtgever zijn aanwezig voor overleg.
Namens de gemeente zijn de planbeoordeling en stedenbouwkundigen 
aanwezig.
 
Het betreft een omgevingsvergunning voor een nieuw bedrijfsgebouw. 
De gevelindeling van het bedrijfsgebouw sluit aan op het naastgelegen 
buurpand en staat in dezelfde rooilijn. De gevels zijn opgetrokken in 
metselwerk en metaal (donkergrijs), kozijnen van kunststof/metaal 
(bruin) en deuren metaal/hout (grijs).
 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria (bedrijventerrein) uit de Nota Ruimtelijke 
Kwaliteit (NRK). Daarvoor geldt een transformerend regieniveau. 
 
Bevindingen
De commissie heeft waardering voor het sobere en doelmatige ontwerp, 
dat zich voegt in zijn omgeving. Zij had nog wel graag ook de 
belendende bebouwing ingetekend gezien. Verder kan de overgang 
tussen de voor- en zijgevel wat meer verzacht worden door een 
spouwmuur te suggereren. De commissie adviseert niet akkoord te gaan 
tenzij het metselwerk van de voorgevel tenminste 30 cm doorloopt in de 
zijgevel.  

Bevindingen

Behandeling 19-12-2022

Niet akkoord, tenzijWelstandsadvies
Grote commissieBehandelwijze
OmgevingsvergunningAanvraagsoort
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Vergadering ARK Haarlem, 19-12-2022 10:45 - 17:00

9. Saenredamstraat 85, 2021ZP Haarlem

22120538MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Saenredamstraat 85 (Aanbouw rijksmonument)

Aantal voorgaande 
behandelingen

0

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Individuele woning

Beoordelingskader Beschermende regie, eerste uitbreidingen buiten de vestinggracht 
(1870-1920)

Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan

De adviseur erfgoed en planbeoordelaar van de gemeente zijn aanwezig 
voor overleg.
 
Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor een uitbouw aan 
een rijksmonumentaal woonhuis in pleisterwerk met een verticale 
raamstrook aan de zijkant. 
 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria (eerste uitbreidingen 1870-1920) 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 constateert dat er reeds een trendsetter aanwezig is aan 
de andere kopse kant van de straat (huisnummer 82) en adviseert deze 
trendsetter te volgen in materialisering en detaillering. 
De commissie adviseert niet akkoord te gaan tenzij de verticale 
raamstrook wordt verwijderd.

Bevindingen

Behandeling 19-12-2022

Niet akkoord, tenzijWelstandsadvies
Niet akkoord, tenzijErfgoedadvies
Grote commissieBehandelwijze
OmgevingsvergunningAanvraagsoort
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