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Details

Sander van Alphen (coördinator)Coördinator
Aanwezigen Dorine van Hoogstraten (voorzitter), Miranda Reitsma (adviseur), Anouk 

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

11:30Aanvrager Planetenlaan 168, 2024EW Haarlem (22030282)
Architect Planetenlaan 168, 2024EW Haarlem (22030282)
Bouwplantoetser Planetenlaan 168, 2024EW Haarlem (22030282)
Stedenbouwkundige Planetenlaan 168, 2024EW Haarlem (22030282)

12:30Aanvrager Johan de Wittlaan 8a (22030289)
Architect Johan de Wittlaan 8a (22030289)
Stedenbouwkundige gemeente Johan de Wittlaan 8a (22030289)
Plantoetser gemeente Johan de Wittlaan 8a (22030289)

13:00Aanvrager Johan de Wittlaan 8b (22030288)
Architect Johan de Wittlaan 8b (22030288)
Stedenbouwkundige gemeente Johan de Wittlaan 8b (22030288)
Plantoetser gemeente Johan de Wittlaan 8b (22030288)

13:30Aanvrager Hagestraat 18, 2011CV Haarlem (21110054)
Erfgoedadviseur Hagestraat 18, 2011CV Haarlem (21110054)
Stedenbouwkundige Hagestraat 18, 2011CV Haarlem (21110054)

14:30Aanvrager Kleverlaan, 2023JC Haarlem (22030128)
Ontwerper Kleverlaan, 2023JC Haarlem (22030128)
Stedenbouwkundige gemeente Kleverlaan, 2023JC Haarlem (22030128)
Plantoetser gemeente Kleverlaan, 2023JC Haarlem (22030128)
Adviseur erfgoed Noord Schalkwijkerweg 117, 2034JA Haarlem 

(22030295)
Stedenbouwkundige Noord Schalkwijkerweg 117, 2034JA Haarlem 

(22030295)

Bezoekers
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Vergadering ARK Haarlem, 28-03-2022 10:45 - 17:30

1. Planetenlaan 168, 2024EW Haarlem

22030282MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Nieuwbouw kinderdagverblijf

3Aantal voorgaande 
behandelingen

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Bijzonder bouwwerk

Beoordelingskader Consolidatie regie, gebieden 1920-1960

Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan

De architect is aanwezig voor een toelichting op het plan.
 
Het betreft de aanvraag omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van 
een kinderdagverblijf (IKC). Het alzijdige gebouw ligt op het terrein van 
basisschool De Zonnewijzer. Het plan is circa vijf jaar geleden in de 
commissie besproken. Sindsdien is de luifel komen te vervallen en de 
entree verplaatst op verzoek van de buurt. 
 
De gevel is volledig opgebouwd uit Accoya hout. De aluminium 
waterslagen, houten kozijnen en zonwering zijn op elkaar afgestemd qua 
kleurstelling (donkergrijs/antraciet). De aluminium daktrim en stalen 
hekwerken hebben een lichtgrijze kleur. 
 
De architect geeft aan dat er voldoende speelruimte wordt gerealiseerd 
om te voldoen aan de landelijke normen. De tuin wordt in een later 
stadium gezamenlijk vormgegeven en opengesteld voor de buurt.
 
Bevindingen
De commissie is positief over de logische situering, prettige schaal en 
vriendelijke uitstraling van het gebouw. Zij heeft, ondanks dat de 
architect aangeeft ervaring te hebben met de toepassing van dit soort 
hout, nog wel enige zorgen over de kans op vergroening en vervuiling 
van de houten geveldelen, gezien de bomen in de omgeving, maar dat 
zal zich uitwijzen in de tijd. 
De commissie adviseert akkoord te gaan met de aanvraag. 

Bevindingen

Behandeling 28-03-2022

AkkoordWelstandsadvies
Grote commissieBehandelwijze
OmgevingsvergunningAanvraagsoort
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Vergadering ARK Haarlem, 28-03-2022 10:45 - 17:30

2. Johan de Wittlaan 8a

22030289MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Nieuwbouw vrijstaande villa

3Aantal voorgaande 
behandelingen

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Individuele woning

Beoordelingskader Villagebieden

Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan

De architecten zijn aanwezig. Evenals stedenbouwkundige en 
plantoetser namens de gemeente.
 
Het betreft de aanvraag omgevingsvergunning voor een nieuwe woning. 
De woning is gesitueerd op een lege kavel, dat voor de verkoop is 
gesplitst in twee percelen. De naastgelegen woning (8b) staat tevens op 
de agenda.
 
Het gebouw bestaat uit twee volumes van twee lagen aan de voorzijde 
en één laag aan de achterzijde. Beide volumes worden afgedekt met een 
plat dak. De gevel is opgebouwd uit  een donkere kleur baksteen op de 
verdieping en een lichte kleur baksteen op de begane grond, met houten 
accenten en gevarieerde gevelopeningen met zwart gekleurde kozijnen. 
Ter plaatse van de entree en terrassen wordt het maaiveld 200 mm 
verdiept ten behoeve van de verdiepingshoogte op de begane grond. 
Het entreevolume is niet vergunningplichtig en staat daarom niet op 
tekening maar wel op de renders. 
 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria (villagebieden) uit de Nota Ruimtelijke 
Kwaliteit (NRK). Daarin staat onder andere:
   ·"Overgang openbaar-privé altijd mee-ontwerpen. Hekwerken zijn 
onderdeel van de architectonische ontwerpopgave. 
   ·Overgang openbaar - privé bestaat uit voortuinen met lage groene 
erfafscheidingen en/of transparante sierhekken die de voor het 
gebiedstype belangrijke relatie tussen openbaar groen en voortuin 
versterken. Deze erfafscheidingen handhaven of terugbrengen, bij 
nieuwbouw aanbrengen. Hoogte hekwerk maximaal 1 m, groene 
afscheiding bij voorkeur ook niet hoger dan 1 m.
   ·Voortuin niet meer dan 50% verharden, geen parkeren op het erf. 

Bevindingen

Behandeling 28-03-2022
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   ·Materiaalgebruik is traditioneel: passend (vooral rode en bruine 
baksteen, wit stucwerk, hout, matte, antracietkleurige of rode 
keramische pannen), duurzaam en mooi-verouderend." 
Bevindingen
De commissie is van mening dat het gebouw, dat sterk afwijkend is in 
zijn architectuur, onvoldoende ruimte heeft om zich te manifesteren als 
een autonome villa, ten opzichte van de naastgelegen woning. Daardoor 
oogt het geheel als één complex. De commissie realiseert zich dat de 
afstand tot de erfgrens voldoet aan het bestemmingsplan maar vraagt 
om de naastgelegen woning in ieder geval inzichtelijk te maken op de 
renders. 
Verder heeft zij nog de volgende opmerkingen:
   ·Overgang openbaar-privé: De commissie is bezorgd over toekomstige 
erfafscheidingen en beveelt de gemeente aan om schuttingen tussen de 
twee nieuwe woningen niet toe te staan.
   ·Voortuin: De commissie vraagt om een terreininrichtingstekening 
waaruit blijkt dat is tegemoet gekomen aan de criteria uit de NRK: met 
nadruk op de overgangen privé-openbaar en de vereisten met 
betrekking tot de maximale verharding. 
   ·Materiaalgebruik: De grijs-zwarte tinten zijn in tegenspraak met de 
gewenste natuurlijke uitstraling en niet passend bij de criteria uit de 
NRK, met name de zijgevel. De commissie adviseert een kleurstelling die 
beter aan sluit bij de omgeving.
   ·Aansluiting voor- en achterdeel: De commissie adviseert om het 
tussenlid (meer) los te maken van het achterste bouwvolume. Beide 
volumes sluiten nu op een onlogische wijze op elkaar aan.
De commissie besluit het plan aan te houden. De aangepaste 
tekeningen kunnen worden voorgelegd aan de gemandateerd architect.
AanhoudenWelstandsadvies
Grote commissieBehandelwijze
OmgevingsvergunningAanvraagsoort
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Vergadering ARK Haarlem, 28-03-2022 10:45 - 17:30

3. Johan de Wittlaan 8b

22030288MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Nieuwbouw vrijstaande villa

3Aantal voorgaande 
behandelingen

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Individuele woning

Beoordelingskader Villagebieden

Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan

De aanvrager en architect zijn aanwezig. Evenals de stedenbouwkundige 
en plantoetser namens de gemeente.
 
Het betreft de aanvraag omgevingsvergunning voor een nieuwe woning. 
De woning is gesitueerd op een lege kavel, die voor de verkoop is 
gesplitst in twee percelen. De naastgelegen woning (8a) staat tevens op 
de agenda.
 
De woning bestaat uit twee lagen onder een afgeknot schilddak. Aan de 
linker zijgevel bevindt zich een garage met carport doorlopend in een 
uitbouw aan de achterzijde voor de keuken en een overdekt terras. Aan 
de rechterzijde zit een kleine verspringing in de gevel. Links in de 
voorgevel is een hoekraam gesitueerd. De gevels zijn wit gestuct met 
een donkere gemetselde plint en donkere kozijnen. Op het dak liggen 
keramische dakpannen (antraciet). In de voortuin staat een grote boom 
en enkele struiken. In de achtertuin worden drie bomen geplant. 
 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria (villagebieden) uit de Nota Ruimtelijke 
Kwaliteit (NRK). Daarin staat onder andere: 
   ·"Overgang openbaar-privé altijd mee-ontwerpen. Hekwerken zijn 
onderdeel van de architectonische ontwerpopgave. 
   ·Voortuin niet meer dan 50% verharden, geen parkeren op het erf. 
   ·Driedeling toepassen in gevelopbouw: basement, middenbouw en 
gevelbeëindiging.
   ·Vormgeving en materialisatie van het dak afstemmen (aanpassen of 
een welbewust contrast) op de belendende panden of de karakteristiek 
van het pand. 
   ·Dakkapel in het voordakvlak: meer dan 0,5 m onder de daknok en de 
zijkant van het dakvlak." 

Bevindingen

Behandeling 28-03-2022
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Bevindingen
De commissie is van mening dat de schaal van het gebouw zwaar en 
massief oogt, mede door de grootte van de kap en het overstek. De 
dakvoet steekt daarbij voorbij de buitengevels waardoor het dak te 
groot oogt en niet aansluit bij de architectuur van de omgeving. Zij 
realiseert zich dat het plan voldoet aan het bestemmingsplan maar 
vraagt om de schaal te verzachten door middel van de architectuur door 
middel van geleding en plasticiteit toe te voegen. Daarvoor valt 
voldoende inspiratie te vinden in de wijk. De commissie adviseert in ieder 
geval om:
   ·Een duidelijke keuze te maken tussen een traditionele of moderne stijl, 
met name de combinatie van het gekozen bouwvolume met de 
dakoverstek en strakke kozijnen hinkt op twee gedachten;
   ·Meer hiërarchie aan te brengen tussen onder-, midden- en bovenbouw, 
conform de criteria uit de NRK;
   ·Meer samenhang aan te brengen in de gevelindeling en verschillende 
typen kozijnen;
   ·De dakvoet niet buiten de gevels te laten doorsteken.
Daarnaast vraagt de commissie zich af of de dakkapel voldoet aan de 
criteria uit de NRK.
Ook is de commissie bezorgd over toekomstige erfafscheidingen en 
beveelt de gemeente aan om schuttingen tussen de twee nieuwe 
woningen niet toe te staan. 
 
De commissie besluit het plan aan te houden. De volgende keer ziet zij 
ook graag de belendende bebouwing en de naastgelegen nieuwbouw 
woning op tekening om zo het plan in zijn context te kunnen bespreken. 
AanhoudenWelstandsadvies
Grote commissieBehandelwijze
OmgevingsvergunningAanvraagsoort
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Vergadering ARK Haarlem, 28-03-2022 10:45 - 17:30

4. Hagestraat 18, 2011CV Haarlem

21110054MOOI nummer 

NVTZaaknummer partij 

Omschrijving Hagestraat 18

5Aantal voorgaande 
behandelingen

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Woningcomplex

Erfgoedstatus Beeldbepalend of karakteristiek pand

Beoordelingskader Beschermende regie (Nota Ruimtelijke Kwaliteit 2012)

Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, over afwijking wordt beslist na 
advies van welstandscommissie

De architect is aanwezig voor een toelichting op het aangepaste plan. 
Tevens is de stedenbouwkundige aanwezig namens de gemeente. 
 
Sinds de vorige behandeling is het plan aangepast op de volgende 
onderdelen:
   ·Het bovenlicht in het achterhuis is vervangen door een daklicht
   ·De dakkapellen in het voorhuis zijn verlaagd
   ·Het balkon op de eerste verdieping staat 2m uit erfgrens
   ·De dakkapel op het achterdakvlak is verkleind
   ·De begane grondvloer wordt opnieuw gefundeerd en de uitkomende 
stenen worden hergebruikt. 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de 
gebiedsgerichte criteria uit de Nota Ruimtelijke Kwaliteit (NRK). Daarin 
staat onder andere:
   ·"Geen twee dakkapellen, dan wel loggia's, ramen of een combinatie 
boven elkaar." 
Bevindingen
De commissie heeft de volgende opmerkingen:
   ·Het aantal dakramen in het voorhuis tasten in combinatie met de 
dakkapellen het dakvlak te veel aan. Zij adviseert een van de dakramen 
 te laten vervallen en de overige anders te positioneren, conform de 
criteria uit de NRK.
   ·In algemene zin is het niveau van de details nog onder de maat. De 
commissie maakt zich onder andere zorgen over het detail van de 
dakgoot (detail 9) en de aansluiting van het zadeldak op de kopgevel 
(detail 19) en mist beeldbepalende detaillering van de wijzigingen aan 
het Orde 2 pand.
   ·De metselwerk wand van de voorgevel heeft per verdieping een andere 

Bevindingen

Behandeling 28-03-2022
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dikte, dit is niet gewenst. Deze wand dient minimaal een dikte te krijgen 
die aansluit bij de beëindiging aan de bovenzijde en wellicht ter plekke 
van de nieuwe gang iets meer.
   ·De commissie blijft twijfels houden over het insnoeren van het 
voorhuis en de gevolgen voor de fundering. Zij ontvangt graag een 
funderingsvoorstel.
   ·Verder is er nog geen duidelijkheid over de bouwhistorische waarde 
van de kap van het voorhuis. De ambtenaar van de gemeente zal nog 
onderzoek doen en uitsluitsel geven.
De commissie besluit het plan aan te houden. De aangepaste 
tekeningen kunnen worden voorgelegd aan de gemandateerde 
architect. 
AanhoudenWelstandsadvies
AanhoudenErfgoedadvies
Grote commissieBehandelwijze
OmgevingsvergunningAanvraagsoort

De architect en opdrachtgever zijn aanwezig voor overleg, evenals de 
plantoetser van de gemeente.
 
Het betreft een preadvies voor het verbouwen van een orde 2-pand 
binnen het beschermd stadsgezicht ten behoeve van één appartement 
in het voorhuis en drie appartementen in het achterhuis. De beoogde 
appartementen in het achterhuis zijn toegankelijk via de steeg.
 
In het nieuwe schetsontwerp is het tussenlid verdwenen, het dakvlak van 
het achterhuis is uitgevoerd in pannen, de loggia is vervangen door een 
dakkapel, de dakkapellen aan de straatzijde zijn vervangen door 
dakramen en de openingen in het achterhuis zijn kleiner gemaakt. Het 
houtwerk op de begane grond van het voorhuis is komen te vervallen en 
het achterhuis heeft een topgevel van glas. De entreepoort is verbreed 
door de zijgevel naar binnen te verplaatsen en wordt afgesloten met een 
open hek.
 
Bevindingen
 
De commissie heeft haar twijfels bij het insnoeren van het voorhuis. Als 
een gehele gevel verwijderd wordt, kan dit gevolgen hebben voor de 
fundering. De commissie ziet graag een funderingsvoorstel tegemoet. 
Verder ziet zij graag onderzocht of met de uitkomende stenen de 
nieuwe, verplaatste muur opgebouwd kan worden. Over het huidige 
voorstel geeft de commissie aan dat het bovenlicht in het achterhuis 
niet akkoord is, en zij verzoekt om de dakkapellen in het voorhuis te 
verlagen.

Bevindingen

Behandeling 22-11-2021

AanhoudenWelstandsadvies
AanhoudenErfgoedadvies
Grote commissieBehandelwijze
Informele adviseringAanvraagsoort

Pagina 10 van 24



Vergadering ARK Haarlem, 28-03-2022 10:45 - 17:30

5. Lange Lakenstraat 11, 2011ZB Haarlem

22030286MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Legalisatie van het na-isoleren van een orde2-pand

0Aantal voorgaande 
behandelingen

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Individuele woning

Erfgoedstatus Beeldbepalend of karakteristiek pand

Beoordelingskader Beschermende regie, historische kernen

Bestemmingsplan Anders

Het betreft een handhaving/legalisatie van een Orde-2 pand binnen het 
beschermd stadsgezicht. De zij- en achtergevel zijn geïsoleerd aan de 
buitenzijde (+110 mm). Het bestaande dakvlak is tevens 150 mm 
opgehoogd.  
 
Bevindingen
De commissie heeft waardering voor de verduurzamingsambities van de 
eigenaar. Echter, buitenisolatie is een verkeerd vertrekpunt voor deze 
zijgevel, omdat dit bouwtechnisch en visueel niet goed is op te lossen. 
De commissie is beducht voor precedentwerking en adviseert niet 
akkoord te gaan. De isolatie van de achtergevel is wel akkoord want 
deze is niet zichtbaar vanaf de openbare weg. Zij laat het aan de 
gemeente om te bepalen of het proportioneel is om te handhaven. 

Bevindingen

Behandeling 28-03-2022

Niet akkoordWelstandsadvies
Niet akkoordErfgoedadvies
Grote commissieBehandelwijze
Handhaving en excessenAanvraagsoort
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Vergadering ARK Haarlem, 28-03-2022 10:45 - 17:30

6. Kleverlaan, 2023JC Haarlem

22030128MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving : 24 appartementen verdeeld in drie nieuwbouwblokken

7Aantal voorgaande 
behandelingen

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Overig

Beoordelingskader Historische kern/ beschermende en bijzondere regie

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

De aanvrager en projectvoorbereider van het plan zijn aanwezig en 
namens de gemeente de plantoetser.
 
Sinds de vorige planbehandeling is de materialisering van de kozijnen en 
goten gewijzigd in hout en de baksteen (BS HV Alems rood) afgestemd 
op de achterliggende bebouwing.
 
De aanvrager geeft aan dat de glazen borstwering nodig is om te 
voldoen aan de verplichte geluidsluwe buitenruimte.
 
Bevindingen
De commissie is van mening dat de glazen borstwering geen 
onevenredig afreuk doet aan de kwaliteit van het ontwerp en de 
voorgestelde detaillering en steenkeuze passend is bij de achterliggende 
bebouwing. Zij adviseert akkoord te gaan met de aanvraag. 

Bevindingen

Behandeling 28-03-2022

AkkoordWelstandsadvies
AkkoordErfgoedadvies
Grote commissieBehandelwijze
OmgevingsvergunningAanvraagsoort

De aanvrager en projectvoorbereider van het plan zijn aanwezig en 
namens de gemeente de stedenbouwkundige. 
 
Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor drie 
appartementengebouwen binnen het beschermd stadsgezicht met 
bijzondere regie. Dit is het laatste bouwplan van de ontwikkeling van 
het Ripperdaterrein.
 

Bevindingen

Behandeling 14-03-2022
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Het plan is voor het laatst besproken in 2019. Er is tegemoet gekomen 
aan de openstaande architectonische opmerkingen: 
   ·De installaties op het dak zijn niet zichtbaar door een opstand van ca. 
30 cm;
   ·Het hemelwater wordt afgevoerd in de oksel van de zinken 
dakkapellen;
   ·De penanten bij de balkons zijn grover aangezet op de kopgevels.
De projectvoorbereider geeft aan dat de oorspronkelijk gebruikte 
bakstenen niet meer leverbaar zijn.
 
Bevindingen
De commissie gaat akkoord met de aanpassingen met betrekking tot de 
openstaande opmerkingen. Zij constateert echter dat het huidige plan 
in de uitwerking op onderdelen afwijkt van de oorspronkelijke aanvraag 
uit 2019, onder andere:
   ·Kunststof kozijnen in plaats van hout
   ·Aluminium prefab-goten in plaats van uitgetimmerd
   ·Spijlenhekwerk in plaats van glazen balkonhekken
De commissie is van mening dat het voorgestelde plan met de 
wijzigingen te sterk afwijken van het op hoofdlijnen goedgekeurde plan 
uit 2019 en tevens op de bouwblokken erachter die familie zijn van deze 
blokken qua stijl. Ze verzoekt eventuele gewenste alternatieven beter 
aan te laten sluiten bij het plan van 2019 en deze af te stemmen met de 
architect van het plan. Het toepassen van kunststof kozijnen is op deze 
locatie binnen beschermd stadsgezicht volgens de Nota Ruimtelijke 
Kwaliteit niet toegestaan. Zij besluit de aanvraag aan te houden.
AanhoudenWelstandsadvies
AanhoudenErfgoedadvies
Grote commissieBehandelwijze
OmgevingsvergunningAanvraagsoort
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Vergadering ARK Haarlem, 28-03-2022 10:45 - 17:30

7. Lourens Costerstraat 10, 2014XW Haarlem

22030287MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Interne verbouwing, aanbouw met dakterras en bouwen van een 
zwembad
0Aantal voorgaande 

behandelingen

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Overig

Erfgoedstatus Gemeentelijk monument

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

Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan

De architecten zijn aanwezig voor een toelichting op het plan.
Het betreft de aanvraag omgevingsvergunning voor de verbouwing van 
een gemeentelijk monument. Onderdeel van de aanvraag is het 
vervangen van de bestaande uitbouw door een nieuwe uitbouw met 
beloopbare lichtstraat van gemodifceerd bamboe (CLT) in combinatie 
met een aluminium pui in bronzen kleurstelling. Voor de nieuwe uitbouw 
blijft een deel van de bestaande muurdam staan om de oorspronkelijke 
structuur zichtbaar te maken.
 
Bevindingen
De commissie is positief over de eigentijdse en onderscheidende 
architectuur van de uitbouw. Zij is van mening dat de overgang tussen 
oud en nieuw van binnen meer aangezet kan worden omdat nu de 
oorspronkelijke structuur onvoldoende afeesbaar is. Daarvoor adviseert 
de commissie om de bestaande muurdammen te verlengen tot en met 
het plafond en de lichtstraat op te delen in twee daklichten of in te 
korten aan de rechterzijde. Bovendien wordt gevraagd langs het plafond 
over de gehele breedte van het pand ook rudimenten van de bestaande 
achtergevel te laten zien. De commissie besluit het plan aan te houden. 
De aangepaste tekeningen kunnen worden voorgelegd aan 
de gemandateerde architect. 

Bevindingen

Behandeling 28-03-2022

AanhoudenWelstandsadvies
AanhoudenErfgoedadvies
Grote commissieBehandelwijze
Omgevingsvergunning monumentAanvraagsoort
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Vergadering ARK Haarlem, 28-03-2022 10:45 - 17:30

9. Gasthuisvest 47, 2011EV Haarlem

21120077MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Herbestemming de Egelantier

4Aantal voorgaande 
behandelingen

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Bijzonder bouwwerk

Erfgoedstatus Rijksmonument

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

Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan

De architecten en ontwikkelaars zijn aanwezig voor overleg over het 
restauratieplan.
 
Het restauratieplan bestaat uit een analyse van het monumentale 
complex op een aantal schaalniveaus, gebaseerd op het bouwhistorisch 
rapport van Maarten Enderman en resulterend in een visiekaart met 
uitgangspunten voor transformatie. De onderzoeker geeft aan dat voor 
het interieur op onderdelen van het rijksmonument nader onderzoek 
nodig is om de monumentale waarden goed vast te kunnen stellen. Het 
onderzoek is dus nog niet compleet.
De onderzoeker geeft aan dat ingrepen in het monument worden 
getoetst aan de beschreven monumentale waarden; het monument is 
het uitgangspunt bij beslissingen over restauratie en architectonische 
ingrepen. In het rapport is vermeld: ‘Middels deze analyse zullen alle 
ingrepen, aanpassingen e.d. kunnen worden verantwoord en 
onderbouwd in het restauratieplan/restauratievisie, door als het ware de 
ingreep te toetsen aan de analyses. Dit geeft een duidelijk kader voor de 
ingrepen en stelt het monument centraal in onze ontwerpopgave.’ Op p. 
28 lezen we: ‘De visiekaart is een gewogen resultante van alle analyses en 
is een gereedschap voor de verdere planuitwerking. Het biedt overzicht 
van te maken keuzen in het ontwerp, waarin het monument leidend is.’
Bevindingen
De stelling dat het monument leidend is en dat beslissingen over de 
restauratie en herbestemming worden gebaseerd op de aangetrofen 
monumentale waarden onderschrijft de commissie. Zij zal daar in het 
gehele proces aan toetsen.
De commissie is van mening dat het restauratieplan zoals het nu is 
voorgelegd echter nog geen duidelijke visie biedt op de omgang met de 
cruciale monumentale waarden van het complex, die ook op het 
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uitwerkingsniveau van de herbestemming leidend moeten zijn.
Op p. 29 lezen we: ‘De restauratievisie geeft een onderbouwing van de 
gemaakte ontwerpkeuzen, die qua vorm, kleur en materiaal gebruik 
verder worden toegelicht in de architectuurvisie, die als apart document 
weer volgt op deze visie.’ De commissie meent dat dit de verkeerde 
volgorde is: de ontwerpkeuzen zouden gebaseerd moeten zijn op de 
restauratievisie, en niet andersom. De indruk is daarom ontstaan dat de 
restauratievisie op onderdelen is toegeschreven is naar het ontwerp. De 
commissie is daarom bezorgd over uitspraken over de restauratievisie als 
'levend document' en 'wat je ermee kunt in de nieuwe situatie'. Zij 
waarschuwt dat er geen waarden verloren mogen gaan omdat ze niet 
zouden passen in het nieuwe ontwerp. Een restauratievisie moet een 
overtuigende, heldere visie geven op hoe omgegaan wordt met de 
waarden en de basis moeten vormen van te maken keuzes in de 
toekomst.
Het rapport bevat bovendien nog veel losse eindjes waarover uitspraken 
gewenst zijn, zoals bijvoorbeeld de entree, de vloeren, de wanden in de 
gang en de dakopbouw van de zustervleugel. De commissie wil meer 
weten over de invullingen van de zolders, de flibertspanten zijn heel 
bijzonder, ook omdat ze zo groot zijn.
Ook verwacht zij uitspraken over zaken zoals het aanhelen van 
metselwerk en plafonds die nu nog weggewerkt zijn. Ook over kozijnen 
van ramen en deuren, isolatieglas en voorzetwanden, dakgoten moet 
duidelijkheid komen.
Concluderend ervaart de commissie het restauratieplan meer als een 
tussenstand en behoeft het rapport duidelijk nog verdere uitwerking, die 
eventuele consequenties zouden kunnen hebben voor het ontwerp zoals 
dat nu voorligt, voordat begonnen kan worden aan het Defnitief 
Ontwerp.
Er moeten duidelijke uitspraken gedaan worden over de aanpak van de 
restauratie zodat alle partijen weten waar ze aan toe zijn. Beslissingen 
over ingrepen in het monument ten behoeve van de nieuwe functie 
moeten altijd beargumenteerd worden vanuit de omgang met de 
bestaande monumentale waarden.
De commissie is niet akkoord met het restauratieplan zoals het nu 
voorligt.
Collegiaal overlegWelstandsadvies
Collegiaal overlegErfgoedadvies
ErfgoedbehandelingBehandelwijze
Informele adviseringAanvraagsoort

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

Behandeling 14-02-2022
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De ARK bracht op 9 februari met indieners, architect en 
stedenbouwkundige van de gemeente een bezoek aan de locatie. De 
commissie staat zoals eerder aangegeven positief tegenover het 
initiatief om dit complex een nieuw leven te geven.
Tijdens het bezoek en de nadere toelichting op het plan voor de 
restauratie en herbestemming van het complex, werd de twijfel over de 
aanpak, zoals reeds verwoord in het advies van 17 januari, bevestigd.
Bij de herbestemming dient het bestaande monument als uitgangspunt 
genomen te worden voor de ontwikkeling. Daarom is het van groot 
belang dat de aanpak van de restauratie gebaseerd wordt op de 
monumentale waarden zoals die zijn benoemd in de onafankelijke 
bouwhistorische verkenning uit 2008. Deze bouwhistorische verkenning 
is leidend en zal bij de uiteindelijke toetsing ook als uitgangspunt 
dienen, zowel voor het interieur als het exterieur. De nu voorgelegde 
restauratievisie is nog niet van voldoende niveau om als leidraad te 
dienen voor de ingrepen in het pand.
De nieuwe toevoegingen die aan het bestaande complex gedaan 
worden mogen zeker onderscheidend en eigentijds zijn. Om te 
voorkomen dat de nieuwe toevoegingen modieus worden of te veel 
gaan concurreren met het monument is een zekere terughoudendheid, 
verfjning en subtiliteit cruciaal, zowel qua vormgeving als qua 
materiaaltoepassing en kleurstelling. Doel van de nieuwe toevoegingen 
is dat er een zekere rust in het complex ontstaat. Deze aspecten ziet de 
commissie in de voorstellen van 17 januari nog onvoldoende terug.
De nieuwe toevoegingen concurreren wat betreft vormgeving, 
architectuurstijl, materialisatie en kleur nog te veel met de bestaande 
bebouwing. De commissie kan qua vorm een verwijzing naar de 
bestaande toog boven de bestaande ramen waarderen maar is van 
mening dat deze nog te weinig subtiel en passend is, zoals in de 
renderings gepresenteerd, waardoor deze nog te weinig aansluiting 
vinden bij het monument.
Zo betwijfelt de commissie of het noodzakelijk is om een nieuw portaal 
voor de hoofdingang te plaatsen aangezien de oorspronkelijke indeling 
van de voorgevel geen twijfel laat bestaan over de plek van de entree. Zij 
vreest dat de toevoeging gauw gedateerd raakt als het een te 
tijdsgebonden ontwerp betreft. De ARK begrijpt echter het streven om 
een directe relatie te leggen tussen binnen (het hof) en buiten (de poort) 
om mensen te verleiden om het complex te betreden. Maar dan moet 
zowel nieuw binnen als nieuw buiten voldoen aan de gestelde eisen van 
verfjning en terughoudendheid.
De gevels aan het hof zijn in de huidige situatie verrommeld. Het is goed 
om naar rust en vanzelfsprekendheid rond het hof te streven. Dat ziet de 
commissie in het voorgestelde plan nog onvoldoende terug.
De commissie is blij met het voornemen de vluchttrappen in het gebouw 
te plaatsen, indien mogelijk zou dit een grote verbetering van de 
kwaliteit van het hof betekenen.
Voor de dakopbouwen van onder andere de zustervleugel en de 
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klassenvleugel geldt, dat deze geen rechte voorzetting van de gevel 
kunnen zijn omdat ze dan teveel met de bestaande architectuur gaan 
concurreren. Een setback, eventueel in combinatie met een goot of een 
afschuining kan hierbij een oplossing bieden.
 
Voor het overige blijft de commissie bij haar advies van 17 januari.
Collegiaal overlegWelstandsadvies
Collegiaal overlegErfgoedadvies
ErfgoedbehandelingBehandelwijze
Informele adviseringAanvraagsoort

Voorafgaand aan het overleg heeft op 12 januari een locatiebezoek 
plaatsgevonden door twee commissieleden van de ARK. Daarna is het 
Voorlopig Ontwerp digitaal toegelicht door de betrokken architecten. 
 
Bevindingen
De commissie staat positief tegenover de doorwaadbaarheid en 
alzijdige toegankelijkheid van het plan, waardoor een bestaand stuk 
stad nieuwe betekenis krijgt binnen het stedenbouwkundig weefsel. 
Daarnaast is de commissie blij dat er een restauratievisie wordt gemaakt 
in overleg met de afdeling erfgoed van de gemeente. De onderliggende 
analyse dient nog wel vergeleken te worden met de onafankelijke 
bouwhistorische verkenning uit 2008. De bouwhistorische verkenning is 
leidend en zal bij de uiteindelijke toetsing ook als uitgangspunt dienen.
De commissie begrijpt de keuze om de toevoegingen aan het pand van 
de hand van architect Wiek Röling te verwijderen. Het streven naar meer 
helderheid, rust en samenhang in het complex onderschrijft de 
commissie. De commissie is nog niet overtuigd van de architectonische 
kwaliteit van de gekozen oplossing voor de aanpassingen en 
toevoegingen aan het monument.
De architectuur van de nieuwe ingrepen rondom het hof bijvoorbeeld 
worden door de commissie als onvoldoende subtiel, terughoudend en 
ondergeschikt beoordeeld, en er is te weinig eenheid en samenhang 
tussen de ingrepen rond de hof.
De commissie doet nog geen uitspraken over de omgang met het 
monumentale interieur omdat dit nog niet gepresenteerd is. De 
volgende keer wordt zij hier graag verder in meegenomen.

Bevindingen

Behandeling 17-01-2022

Collegiaal overlegWelstandsadvies
Collegiaal overlegErfgoedadvies
ErfgoedbehandelingBehandelwijze
Informele adviseringAanvraagsoort

De stedenbouwkundige en adviseur erfgoed zijn aanwezig. 
 
Het plan betreft de herbestemming van het rijksmonument St. Elisabeth 
Gasthuis tot boetiekhotel met 95 kamers, 10 kunstenaarswoningen en 
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ruimte voor cultuur. Het plan is gelegen aan de zuidkant van het 
centrum. Het oorspronkelijke gasthuis dateert uit de 16e eeuw en was 
toegankelijk van alle zijden. De architectuur wordt bepaald door de laat 
19e-eeuwse architectuur van het Hoofdgebouw, de Keukenvleugel en de 
Zustervleugel. In de jaren '70 kreeg het gebouw de functie van cultureel 
centrum met een aantal toevoegingen naar ontwerp van architect Wiek 
Roling. Op dit moment wordt het pand anti-kraak bewoond en bevinden 
zich er enkele creatieve bedrijven. Dit jaar heeft een 
beoordelingscommissie het project HOF geselecteerd naar aanleiding 
van een uitgeschreven prijsvraag door de gemeente. Het overleg met de 
ARK is informerend van aard en gaat vooraf aan een locatiebezoek op 
woensdag 12 januari 2022.
 
De stedenbouwkundige geeft een toelichting op de architectonische 
visie (Voorlopig Ontwerp) en restauratievisie.
 
Het complex bestaat uit zeven verschillende bouwdelen: 
   ·Hoofdgebouw met latere aanbouw aan de achterzijde
   ·Keukenvleugel 
   ·Zustervleugel met latere opbouw 
   ·Klassenvleugel met latere opbouw 
   ·Wasserij 
   ·Fietsenstalling
   ·Winkel
In het VO worden de volgende ingrepen voorgesteld: 
   ·Het accentueren van de hoofdentree aan de voorzijde;
   ·Een nieuwe aanbouw aan de oostzijde dat gespiegeld is met de 
aanbouw aan de westzijde;
   ·Het uitvullen van de serres onder de balkons;
   ·Een extra volume aan de achterzijde dat gespiegeld is met de uitbouw 
van de oostzijde;
   ·Het vernieuwen van opbouwen ten behoeven van het hotel;
   ·Het realiseren van een nieuwe verbindingsgang om een rondloop af te 
maken
   ·Het vervangen van het ketelhuis voor een tuinkamer. 
Vanuit stedenbouw en erfgoed zijn er de volgende aandachtspunten:
   ·De plaatsing van het transformatorstation dient in principe inpandig 
opgelost te worden. 
   ·De nieuwe kap(vorm) langs de Egelantierstuin is onvoldoende 
onderbouwd en mist visie. 
   ·Er zijn twijfels over de materialisering van de nieuwe toevoegingen in 
gepoedercoat aluminium. 
   ·De scheidende muur op het raam aan de voorzijde heeft een negatieve 
impact op het straatbeeld.
   ·De benodigde capaciteit voor het fetsparkeren. 
   ·De toegankelijkheid van het complex gedurende de dag.
   ·Het nieuwe bouwvolume aan de Gasthuisvest dient zorgvuldig te 
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worden vormgegeven.
   ·De sloop van het ketelhuis is onvoldoende onderbouwd.
   ·De groene gevel op de gevel van de Zustervleugel aan de 
Egelantiertuin moet jaarrond tot een gewenst kwaliteitsbeeld leiden.
Bevindingen
De commissie bedankt de stedenbouwkundige voor de wervende en 
verhelderende presentatie. Zij doet nog geen uitspraken over de 
architectuur maar behoudt zichzelf het recht voor tot na het 
locatiebezoek. Vooruitlopend benadrukt de commissie alvast dat het 
bestaande gebouw, en de manier waarop het historische gezien in het 
stedelijk weefsel is opgenomen, het uitgangspunt dient te zijn bij de 
herbestemming van het complex en de nieuwe toevoegingen zich 
daartoe moeten verhouden. Zij is benieuwd naar de manier waarop de 
verduurzaming zal worden opgelost met respect voor de monumentale 
waarden. De commissie gaat graag in gesprek met de architect. 
Collegiaal overlegWelstandsadvies
Collegiaal overlegErfgoedadvies
Grote commissieBehandelwijze
Informele adviseringAanvraagsoort
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