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Details

Sander van Alphen (coördinator)Coördinator
Aanwezigen Dorine van Hoogstraten (voorzitter), Rob de Vries (erfgoedspecialist), 

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

11:30Stedenbouwkundige Liewegje 1, 2033AB Haarlem (22090581)
11:45Stedenbouwkundige Oranjestraat 158, 2013VK Haarlem (22090584)
12:30Architect Fonteinlaan 1, 2012JG Haarlem (22090151)

Vervangend behandelend ambtenaar Fonteinlaan 1, 2012JG Haarlem (22090151)
Stedenbouwkundige Fonteinlaan 1, 2012JG Haarlem (22090151)

12:50Architect Belgiëlaan 2L, 2034AX Haarlem (22080226)
Initiatiefnemer Belgiëlaan 2L, 2034AX Haarlem (22080226)
Stedenbouwkundige Belgiëlaan 2L, 2034AX Haarlem (22080226)
Behandelend ambtenaar Belgiëlaan 2L, 2034AX Haarlem (22080226)

13:50Architect Oostvest 60, 2011AK Haarlem (22090590)
Ontwikkelaar Oostvest 60, 2011AK Haarlem (22090590)
Stedenbouwkundige Oostvest 60, 2011AK Haarlem (22090590)
Adviseur erfgoed Oostvest 60, 2011AK Haarlem (22090590)
Procesmanager Oostvest 60, 2011AK Haarlem (22090590)

14:30Architect Zuid Schalkwijkerweg 12, 2034JE Haarlem 
(22090593)

Procesmanager Zuid Schalkwijkerweg 12, 2034JE Haarlem 
(22090593)

Initiatiefnemers Zuid Schalkwijkerweg 12, 2034JE Haarlem 
(22090593)

15:00Architect Gebiedsontwikkeling Zuid West, 2014SB Haarlem 
(21120090)

Procesmanager Gebiedsontwikkeling Zuid West, 2014SB Haarlem 
(21120090)

Stedenbouwkundige Gebiedsontwikkeling Zuid West, 2014SB Haarlem 
(21120090)

15:45Architect Rijksstraatweg 370, 2025DR Haarlem (22090596)
Erfgoed adviseur Rijksstraatweg 370, 2025DR Haarlem (22090596)

16:15Gebiedsmanager Smedestraat 23, 2011RE Haarlem (22090599)
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Vergadering ARK Haarlem, 26-09-2022 11:00 - 17:00

1. Liewegje 1, 2033AB Haarlem

22090581MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Het isoleren van de buitenschil en wijzigen ramen en materiaalgebruik 
voorgevel

Aantal voorgaande 
behandelingen

0

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Individuele woning

Beoordelingskader Bijzondere regie, landschappelijk groen

Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan

De stedenbouwkundige is aanwezig voor overleg.
 
Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het isoleren van de 
buitenschil en het wijzigen van de gevelindeling en materialisatie van 
een vrijstaande woning bestaande uit één bouwlaag met zadelkap en 
een plat afgedekte aanbouw. 
 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria (landschappelijk groen) uit de Nota Ruimtelijke 
Kwaliteit. Daarvoor geldt een bijzonder regieniveau: 
   ·'Bij gevelwijziging op het voorerfgebied moeten gevelindeling, 
profelen, materiaal- en kleurgebruik en detaillering passend zijn bij het 
gebouw. 
   ·Kozijnwijziging op het voorerfgebied: passend in het gat van het 
oorspronkelijke gevelelement zowel qua breedte als qua hoogte.'
Bevindingen
De commissie beoordeelt het plan als zijnde een verbouwing. Zij is van 
mening dat het voorgestelde ontwerp geen recht doet aan de 
bestaande karakteristieken door de materiaalkeuze van de gevels en 
onevenwichtige gevelindeling met drie verschillende kozijntypes in de 
oost- en westgevel. De commissie adviseert de woning te isoleren door 
toepassing van steenstrips en aan te sluiten bij de bestaande 
gevelindeling.
De commissie adviseert niet akkoord te gaan met de aanvraag. 

Bevindingen

Behandeling 26-09-2022

Niet akkoordWelstandsadvies
Grote commissieBehandelwijze
Informele adviseringAanvraagsoort
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Vergadering ARK Haarlem, 26-09-2022 11:00 - 17:00

2. Oranjestraat 158, 2013VK Haarlem

22090584MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Uitbreiding woning Oranjestraat 158

Aantal voorgaande 
behandelingen

0

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Individuele woning

Beoordelingskader Consoliderende regie, eerste uitbreidingen buiten de vestinggracht

Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan

De stedenbouwkundige is aanwezig voor overleg.
 
Het betreft een collegiaal overleg voor de uitbreiding van een 
hoekwoning door het optrekken van de zijgevel ter plaatse van de 
bestaande dakkapel. De opbouw wordt plat afgedekt en uitgevoerd 
conform bestaand.
 
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 consoliderend 
regieniveau. 
 
Bevindingen
De commissie is niet overtuigd van het voorgestelde ontwerp maar ziet 
wel mogelijkheden voor uitbreiding. Haar inziens kan dat op twee 
manieren:
   ·Door het optrekken van de gehele gevel met één laag met behoud van 
de bestaande karakteristieken zoals de timpaan en de deur op de hoek 
én de bestaande kap erbovenop of;
   ·Door de bestaande kap intact te laten en deze te verdiepen over het 
platte dak met instandhouding van de bestaande hoekkeper.
De commissie ziet een uitgewerkt plan van één van de bovenstaande 
varianten met belangstelling tegemoet. Zij adviseert niet akkoord te 
gaan met de aanvraag.

Bevindingen

Behandeling 26-09-2022

Niet akkoordWelstandsadvies
Grote commissieBehandelwijze
Informele adviseringAanvraagsoort
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Vergadering ARK Haarlem, 26-09-2022 11:00 - 17:00

3. Fonteinlaan 1, 2012JG Haarlem

22090151MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Fonteinlaan 1

Aantal voorgaande 
behandelingen

1

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Overig

Erfgoedstatus Rijksmonument

Beoordelingskader Beschermende regie, villagebieden

Bestemmingsplan Voldoet niet aan het bestemmingsplan, maar de gemeente werkt mee 
aan afwijking

De architect en aanvrager zijn aanwezig voor een toelichting op het 
plan. 
 
Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het vernieuwen van 
een rijksmonumentaal restaurant. Sinds de vorige behandeling is het 
ontwerp gewijzigd op de volgende onderdelen:
   ·De houten lamellen zijn vervangen door aluminium lamellen
   ·De stucwerk zijgevel is vervangen door meer lamellen en glas
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria (villagebieden) uit de Nota Ruimtelijke 
Kwaliteit. Daarvoor geldt een beschermend regieniveau. Tevens heeft de 
commissie de monumentale waarden meegewogen in haar beoordeling.
 
Bevindingen
De commissie is op hoofdlijnen akkoord met de gemaakte aanpassingen 
aan de architectuur. Zij heeft nog de volgende opmerkingen: 
   ·De lichte kleurstelling van de HWA donkerder te maken;
   ·De witte rand aan de onderkant van het plafond te verwijderen;
   ·De luifel aan de achterzijde meer terug te leggen of te laten vervallen.
De commissie besluit het plan aan te houden. De defnitieve tekeningen 
kunnen worden voorgelegd aan de gemandateerde architect. 
 
N.B.
De commissie constateert dat het parkeerterrein aan de zuidkant van 
het gebouw nog steeds op tekening staat ondanks dat is aangegeven 
door de architect dat deze indeling niet tot de aanvraag behoort. De 
commissie vindt dit geen wenselijke situatie aangezien de historische 
relatie tussen restaurant en park daarmee verloren gaat. De commissie 

Bevindingen

Behandeling 26-09-2022
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adviseert daarom expliciet niet akkoord te gaan met de voorgestelde 
terreininrichting. Zij wijst er op dat het plan is gelegen binnen het 
rijksmonumentale stadspark Haarlemmerhout en gaat er vanuit dat een 
aangepast plan voor de terreininrichting, inclusief de bestaande en 
gewenste situatie, in een later stadium alsnog wordt voorgelegd. 
AanhoudenWelstandsadvies
AanhoudenErfgoedadvies
Grote commissieBehandelwijze
Omgevingsvergunning monumentAanvraagsoort

De aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen en vernieuwen 
van het restaurant. Het restaurant is aangebouwd bij een villa, een 
rijksmonument. 
De aanbouw wijkt in beperkte mate in hoogte af van het 
bestemmingsplan en de gemeente werkt mee aan een afwijking. De 
bestaande serre wijzigt niet.
De architect is aanwezig om een toelichting te geven en gaat daarin in 
op de ontwikkelingsgeschiedenis, aan de hand van foto's die veel 
varianten van het gebouw laten zien. Kort samengevat zijn de 
belangrijkste perioden en ontwikkelingen:
In 1821 is de villa in het midden van het park gesitueerd, aan een 
prachtige as. De as is in 1962 verdwenen.
1840: conform de oorspronkelijke situering in het park en waarin al een 
grote luifel (als een serre) aanwezig was en die een aantal keer is 
verbouwd.
In 1964 is de villa vrijwel geheel vernieuwd, waarbij veel van de 
monumentale waarde verloren is gegaan en waarbij de entree is 
verplaatst (helemaal om het gebouw heen)
Met dit plan zijn de volgende ambities onderzocht en uitgewerkt:
   ·de ligging aan de as herstellen, is niet mogelijk omdat er een weg om 
het gebouw heen is gelegd en bomen 'in de weg staan'.
   ·de villa weer in het park situeren door de inrichting van het terrein te 
wijzigen en de parkeerplaats op het zuiden weg te halen.
   ·en de entree weer aan de voorkant van de villa te situeren, in dit 
gevel de noordkant.
De aanbouw wordt voor een deel gesloopt en er komt een rechthoekige 
uitbreiding, met op het dak zonnepanelen en een enigszins verstopte 
opbouw met daarin de installaties weggewerkt (niet zichtbaar vanaf de 
straat). De bestaande serre blijft gehandhaafd en de entree wordt aan 
de serre verbonden door middel van een wal en met een 
vormgeving aansluitend bij de bestaande serre, maar geen kopie.
 
Vragen en discussie samenvattend:
   ·Er leven vragen over de inrichting van het omringende terrein. het plan 
om het parkeerterrein op het zuiden weg te halen is een goede 
ontwikkeling maar staat niet op tekening. De inrichting van het terrein, 
waaronder ook het parkeerterrein aan de voorzijde weerspiegelt nog 
onvoldoende de karakteristieke landschapsstijl. Aangegeven wordt dat 

Bevindingen

Behandeling 12-09-2022
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voor de herinrichting van het terrein een aparte aanvraag volgt, waarbij 
het parkeren verdiept wordt aangelegd en een relatie krijgt met 
de hoofdingang (weliswaar asymmetrisch).
   ·Waardering voor de architectuur; goed gedetailleerd en eigentijds, 
met een zorgvuldige oplossing voor de installaties.
   ·Discussie over het materiaal onbehandeld hout, dit impliceert 
tijdelijkheid en verwering, maar daarmee wordt het een 
onvoldoende locatiespecifek ontworpen paviljoen. De opgave is om een 
formeel gebouw in een informele setting, als een paviljoen in het groen 
te ontwerpen. 
   ·Vanuit het park ontbreekt een beeld van de aansluiting van de entree 
op het park en het oude gebouw. De witte schijven met stucwerk lijken 
te concurreren met de monumentale villa. Als   oplossingsrichting wordt 
besproken om de plint visueel door te zetten, en het stucwerk te 
vervangen door een materiaal aansluitend bij kozijnen en zonwering 
zodat de dichte delen meer onderdeel van het gebouw worden.
 
Advies commissie samenvattend.
Dank voor de verhelderende toelichting, en gevraagd wordt om deze 
presentatie aan te leveren.
zDe commissie ziet de terreininrichting en het gebouw als een 
onlosmakelijk geheel en heeft bezwaar tegen de terreininrichting zoals 
bestaand, met het parkeren op de zuidkant zoals nu op tekening is 
aangegeven. Gevraagd wordt om het parkeerterrein op de zuidzijde van 
de tekening af te halen en men ziet een aparte aanvraag voor de 
terreininrichting met belangstelling tegemoet. 
De commissie adviseert positief over de hoofdopzet van het nieuwe 
gebouw en de verhouding tot het monumentale hoofdgebouw.
Er zijn nog twijfels over de materialisering van de gevels, wat betreft 
hout en stucwerk en de commissie ziet op deze aspecten een aangepast 
plan tegemoet en verzoekt om referentiebeelden aan te leveren.
En er wordt aandacht gevraagd voor de plint en de aansluiting op het 
bestaande gebouw aan de zuidkant.
Aanhouden; de commissie ziet een aangepast plan met belangstelling 
tegemoet.
De commissie nodigt de stedenbouwkundige uit voor overleg. 
 

AanhoudenWelstandsadvies
AanhoudenErfgoedadvies
Grote commissieBehandelwijze
Omgevingsvergunning monumentAanvraagsoort
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Vergadering ARK Haarlem, 26-09-2022 11:00 - 17:00

4. Belgiëlaan 2L, 2034AX Haarlem

22080226MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Verbouwen, vernieuwen, uitbreiden woonzorgcentrum

Aantal voorgaande 
behandelingen

1

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Woningcomplex

Beoordelingskader Bijzondere regie, landschappelijk groen

Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan

De architect is aanwezig voor een toelichting op het plan. Namens de 
gemeente is de stedenbouwkundige aanwezig.
 
Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen, 
vernieuwen en uitbreiden van een woonzorgcentrum met drie 
woongroepen. Sinds de vorige behandeling is het plan op de volgende 
onderdelen gewijzigd:
   ·De overgang tussen blok A en blok B ligt verdiept en heeft verticale 
doorlopende gevelbeschieting.
   ·De gevel van de aanbouw tegen blok A is verhoogd en de doorlopende 
dakoverstekken zijn komen te vervallen. Op dit deel van het dak komt 
ook het  verhoogde sedumdak. 
   ·Blok A krijgt horizontale gevelbeschieting op de eerste verdieping die 
twee tinten donkerder is dan de huidige gevelbeschieting. De 
gevelbeschieting op de begane grond is verticaal en sluit qua 
kleurstelling aan bij het tussenlid.
   ·De gevels van blok C worden tevens uitgevoerd in houten beschieting 
met een donkere tint. 
   ·De dakkappelen zijn opgeknipt en de dichte fronten zoveel mogelijk 
transparant gemaakt.
   ·De zonnepanelen stonden de vorige keer al op tekening. 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria (landschappelijk groen) uit de Nota Ruimtelijke 
Kwaliteit (NRK). Daarvoor geldt een bijzonder regieniveau.
 
Bevindingen
De commissie constateert dat de gemaakte aanpassingen in 
overeenstemming zijn met haar vorige advies. Zij adviseert akkoord te 
gaan met de aanvraag. 

Bevindingen

Behandeling 26-09-2022

AkkoordWelstandsadvies
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Grote commissieBehandelwijze
OmgevingsvergunningAanvraagsoort

De architect en aanvrager zijn aanwezig voor een toelichting op het 
plan. 
 
Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen, 
vernieuwen, uitbreiden van een woonzorgcentrum met drie 
woongroepen. 
   ·Blok A: het realiseren van een uitbouw aan de achterzijde van twee 
bouwlagen hoog met sedumdak en zonnepanelen ter plaatse van het 
bestaande terras met overkapping.
   ·Blok B: het plaatsen van een nieuwe trap westzijde en twee kozijnen
   ·Blok C: het doortrekken van de asymmetrische kap met afstand tot de 
kopgevel en galerij op de eerste verdieping aan de oostzijde, het 
plaatsen van een doorlopende dakkapel en een kleine uitbreiding op de 
begane grond van 1,20 m diep onder de bestaande terrassen van de 
bovenwoningen aan de oostzijde. 
De trap en het overstek aan de kopgevel is komen te vervallen op advies 
van de afdeling stedenbouw. Evenals als de geplande inrit voor de 
rolcontainers.
 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria (landschappelijk groen) uit de Nota Ruimtelijke 
Kwaliteit (NRK). Daarvoor geldt een bijzonder regieniveau.
 
Bevindingen
De commissie is gecharmeerd van het bescheiden en overzichtelijke 
complex. Zij acht een uitbreiding voorstelbaar, mits dat gebeurt met 
voldoende respect en mits het ondergeschikt is aan het bestaande 
gebouw. Het doortrekken van de asymmetrische kap van blok C wordt 
positief ontvangen. De commissie heeft echter bezwaar tegen de 
aanbouw aan de achterzijde van blok A. Zij adviseert meer verfjning aan 
te brengen door onder de goot te blijven en de aanbouw uit te voeren in 
een ander materiaal, zodat het bestaande gebouw voldoende 
herkenbaar blijft. Ook ziet zij graag de detaillering van de uitbreiding 
onder de balkons aan de westzijde van blok C, waaruit blijkt dat de 
uitbreiding voldoende ondergeschikt is. Verder vraagt de commissie om 
de langgerekte dakkapel op blok C op te knippen en de dichte fronten 
transparant te maken. Tot slot adviseert de commissie om de positie van 
de zonnepanelen al zoveel mogelijk mee te ontwerpen.
De commissie ziet een aangepaste plan, met verwerking van de 
bovenstaande opmerkingen, graag tegemoet. 

Bevindingen

Behandeling 15-08-2022

AanhoudenWelstandsadvies
Grote commissieBehandelwijze
OmgevingsvergunningAanvraagsoort
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Vergadering ARK Haarlem, 26-09-2022 11:00 - 17:00

5. Oostvest 60, 2011AK Haarlem

22090590MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Gebiedsontwikkeling Fietsznfabriek (Oostvest 60)

Aantal voorgaande 
behandelingen

0

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Overig

Beoordelingskader Beschermende regie,  historische kernen

Bestemmingsplan Anders

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

Bevindingen

Behandeling 26-09-2022
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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, 26-09-2022 11:00 - 17:00

6. Zuid Schalkwijkerweg 12, 2034JE Haarlem

22090593MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Schalks aan de plas

Aantal voorgaande 
behandelingen

0

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Overig

Beoordelingskader Bijzondere regie, landschappelijk groen

Bestemmingsplan Anders

De architect en de initiatiefnemers zijn aanwezig voor een toelichting op 
het plan. Namens de gemeente zijn de procesmanager en de 
landschapsontwerper aanwezig.
 
Het betreft een preadvies voor een SPvE, inclusief een drijvend 
horecapaviljoen aan de Schouwbroekerplas. Doel van de 
gebiedsontwikkeling is het veilig ontsluiten van de voormalige vuilstort 
en klaarmaken voor recreatie. Het plangebied vormt een belangrijk 
knooppunt tussen Heemstede en Schalkwijk en verschillende recreatieve 
routes. Aan de zuidkant loopt een ecologische verbinding die wordt 
beschermd door aardewallen. Het horecapaviljoen is gepositioneerd in 
de zuidoostelijke hoek van de plas en wendt zich af van de brug. 
Bezoekers kunnen het paviljoen bereiken via een verhoogd houten 
wandelpad onder de Schouwbroekerbrug. Het is de wens om in de 
toekomst een aanlegsteiger mogelijk te maken, direct aangrenzend aan 
het paviljoen.
 
Bevindingen
De commissie is enthousiast over de voorgestelde ontwikkeling maar 
ziet kansen voor een nog betere ruimtelijke inpassing van het 
paviljoen. Zij adviseert om het paviljoen een kwartslag te draaien voor 
een betere bezonning en meer afstand te bewaren ten opzichte van de 
brug. Vooruitlopend op de vormgeving van het paviljoen vraagt de 
commissie alvast om een duidelijke keuze te maken tussen een 
orthogonale vormgeving die reageert op de brug of een vrijer ontwerp 
passend bij het landschap. Zij is positief over het idee voor een trappetje 
vanaf de brug. Tot slot vraagt de commissie de benodigde 
bouwwerken/ingrepen in het landschap duidelijk familie van elkaar te 
maken en nog de aandacht voor het consequent doorvoeren van de 
hekwerken/afscheidingen. 

Bevindingen

Behandeling 26-09-2022
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Vergadering ARK Haarlem, 26-09-2022 11:00 - 17:00

8. Rijksstraatweg 370, 2025DR Haarlem

22090596MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Restauratie en transformatie Rijksstraatweg 370

Aantal voorgaande 
behandelingen

0

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 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 

Bevindingen

Behandeling 26-09-2022
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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.
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Vergadering ARK Haarlem, 26-09-2022 11:00 - 17:00

9. Smedestraat 23, 2011RE Haarlem

22090599MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Hekken Smedestraat

Aantal voorgaande 
behandelingen

0

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Overig

Beoordelingskader Beschermende regie,  historische kernen

Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan

Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 
drie hekken (2,4 m hoog) op de hoek van de Morinnesteeg, de Noorder 
Schoolsteeg en de Zuider Schoolsteeg. Eén hek is reeds geplaatst.
 
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.
 
Bevindingen
De commissie heeft begrip voor de overlast bij omwonenden maar 
betreurt dat dit kenmerkende deel van de binnenstad wordt onttrokken 
aan de openbaarheid. Zij is beducht voor precedentwerking waardoor 
het fjnmazige weefsel van de stad, dat een belangrijke kernkwaliteit van 
de historische binnenstad is, op termijn verloren kan gaan. De commissie 
besluit het plan aan te houden in afwachting van een advies van de 
afdeling stedenbouw.
Daarnaast is de commissie van mening dat de wel zeer sobere 
vormgeving van de hekken te wensen over laat en mogen er wat haar 
betreft hogere eisen gesteld worden binnen het beschermde 
stadsgezicht. Er zijn reeds fraaie kwalitatieve voorbeelden van 
hekwerken in de stad aanwezig, zoals het hekwerk van het stadskantoor 
Zijlpoort aan de Zijlstraat en bij het Johan Enschedehofe aan de Korte 
Begijnestraat.
Tot slot wordt de commissie ook graag meegenomen bij de 
overwegingen ten aanzien van het beheer en toegankelijkheid bij 
calamiteiten van de hekken.

Bevindingen

Behandeling 26-09-2022
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