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Van de redactie
Communicatie nieuwe stijl 
Zoals we al eerder aangekondigd hebben gaan wij onze communicatiemiddelen verbeteren en uitbreiden. 
In 2015 merkten we dat er behoefte was aan meer en snellere communicatie met de bewoners van de wijk, 
passend bij deze tijd. 
We zijn het project “Nieuwe Communicatie” gestart en hebben dit begin 2016 uitgewerkt in een z.g. com-
municatiespin. Deze is op de website te vinden die, inmiddels met ingang van 1 september, gestart is  
www.wijkraadsmd.nl door een optimale zoekfunctie is hier van alles te vinden, van de laatste nieuwtjes tot de 
notulen van de vergaderingen van de wijkraad. Daarnaast is er de digitale nieuwsbrief. Deze zal onregelmatig 
verzonden worden bij bijzondere of belangrijke gebeurtenissen. Mocht u nog niet in het bestand zitten dan kunt 
u zich via de website hiervoor opgeven. Zoals in het voorwoord genoemd, verschijnt deze nieuwsbrief nog één 
maal geprint in de brievenbus. Hebt u geen computer, dan is het mogelijk om, bij uitzondering, de nieuwsbrief 
geprint te ontvangen. Onze andere social media kanalen blijven in de lucht, zoals Facebook en twitter. 
 
Veel leesplezier! 

Albert Diederik
Niek Vink
Peter van Straaten

Een lange koude winter?
Het blijven roerige tijden.

De vluchtelingenopvang in de Koepel werd wereldnieuws. 
Inmiddels zijn de asielzoekers uit de Koepel verdwenen en 
hopelijk op weg naar betere tijden.
Nu begint het volgende traject voor de Koepel; wordt 
het Panopticon die de invulling voor zijn/haar rekening 
neemt? Gezien de berichten lijkt het erop.
We wachten nog op de beslissing van de Gemeenteraad. 
Deze is inmiddels uitgesteld tot eind januari 2017.

De nieuwbouw van “Aan het Spaarne fase SMK 2a” gaat 
opstarten, de werkgroep houdt de vinger aan de pols bij 
het verdere verloop van het proces.

De Scheepmaker (SMK fase 2b) is inmiddels in een partici-
patietraject terecht gekomen. De uitgangspunten van de 
architect voor dit gebouw plus de omgeving, verschillen 
dermate met de verwachtingen van de buurt, dat dit een 
poging is om partijen op één lijn te krijgen en zodoende 
tot een wenselijke oplossing te komen.

Wat de bouwprojecten betreft, is dit nog niet alles. 
Begin volgend jaar gaat de voormalige Fietszenfabriek in 
de verkoop. Een aantal van onze wensen om mee te nemen 
in de verkoopprocedure hebben we inmiddels ingebracht.
De discussies over het parkeren, en hoe dit in te passen 
in de wijk, lopen nog steeds. De ”werkgroep verkeer” zet 
zich daarvoor in.

De nieuwe website is inmiddels in de lucht: 
www.wijkraadsmd.nl. Op de site is het mogelijk je op 
te geven voor de (digitale) nieuwsbrief, die onregelma-
tig zal verschijnen. Binnenkort verspreiden we nog een 
laatste papieren versie waarop aangeven kan worden of 
men deze, bij gebrek aan een computer, op papier wil 
ontvangen.

Er dus nogal wat te doen! 
Daarom blijven we een dringende oproep doen om be-
trokken wijkbewoners te bewegen een bijdrage te leveren 
aan onze prachtige wijk. Dat kan van alles zijn; meedenken 
en praten bij de wijkraadsvergaderingen, deelnemen aan 
een werkgroep of interessante onderwerpen over de wijk 
verzamelen en delen.

De wijkraad heeft werkgroepen in het leven geroepen om 
zaken beter en sneller voor elkaar te krijgen. Deze zijn op 
de website terug te vinden: www.wijkraadsmd.nl 
Heb je interesse of belangstelling voor een van deze 
zaken? Meld je aan en denk mee.

Fijne feestdagen toegewenst

Albert Diederik.
Voorzitter Wijkraad Scheepmakersdijk
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Belangrijke telefoonnummers

Alarm (als elke seconde telt) 112  
Politie (géén spoed) 0900 8844 
Wijkagent Mustafa Karademir 0900 8844 
Dokterscentrale 0900 1515 
Wijkcentrum Broederhuis 023 5436005 
COA De Koepel 088 7150600  
Meldpunt Overlast 023 5114950 
DVV/Veiligheid & Handhaving 023 5114607 

SOS telefonische hulpdienst 0900 0767 
Ambulance 023 5319191 
Dierenambulance 023 5334323 

Advies/Meldpunt huiselijk geweld 0800 2000 
Kindertelefoon (gratis) 0800 0432 
Meldpunt Leefomgeving Oost* 023 14023 / antwoord@haarlem.nl 
Sensoor Hulpdienst 023 5471471 

Afval Reiniging Spaarnelanden 0900 8477 
Storingsnummer Nuon 0800 0513 
Gasservice Kennemerland 0251 245454 
Water 0800 0232355 

PréWonen Woningcorporatie 088 7700300 
Elan Wonen Woningcorporatie 023 5159859 

Haarlem Effect  023 5322547 
Buurt- & Huiskamers in uw buurt 06 39022369 
Welzijnsorganisatie DOCK 023 5436000 
Speeltuin de Glasblazers 06 81 36 5377 alleen bij openingstijden 
Molen de Adriaan 023 5450259 

Informatie is te vinden op: www.coa.nl, www.haarlem.nl, www.facebook.com/wijkraadscheepmakersdijk, www.vluchtelingenhaarlem.nl, 
www.wijkraadsmd.nl, www.haarlemeffect.nl, www.dock.nl/haarlem, www.ouderenhaarlem.nl en www.steenbreek023.nl 

Correspondentie richten aan: secretariaat@wijkraadsmd.nl, Damaststraat 30, 2031WG Haarlem. Ook te vinden op Social Media:
www.wijkraadsmd.nl, www.facebook.com/WijkraadScheepmakersdijk en twitter.com/scheepmakersdyk



Wijkvisie
Komende jaren staan er weer veel ontwikkelingen te 
gebeuren: 
2017 start bouw Scheepmakerskwartier 2a 
 verkoop De Koepel 
 verkoop Fietsznfabriek complex  
 verkoop Drijfriemenfabriek 
2018 start bouw Scheepmakerskwartier 2b 
 herinrichting De Koepel 
 opwaarderen Gedempte Oostersingelgracht. 
2019 herinrichting Harmenjansweg 

Verder zijn er nog veel ontwikkelingen die nog invulling be-
hoeven, de mening van de wijkbewoners is gewenst. 
Zoals: toekomstige verkeersstromen in de wijk, ontwikke-
ling van het oude Dantuma terrein, een parkeergarage, 
herinrichting Houtmarkt, een parkachtige invulling op de 
Oostvest, enz.  

De wijkraad is van mening dat de “Wijkvisie 2030” uitge-
bracht in 2013/2014, meer invulling nodig heeft en bijge-
steld dient te worden aan de huidige ontwikkelingen. Hier-
bij denken wij aan gesprekken met de Stadsbouwmeester 
Max van Aerschot en architect Thijs Asselbergs.   
 
Dringende vraag aan u Wijkbewoner 
Om al die ontwikkelingen goed te kunnen begeleiden 
doen we bij deze een dringend beroep op u als wijkbewo-
ner. Wij kunnen het niet alleen, wij hebben uw hulp echt 
nodig!  Sluit u bij ons aan als ondersteunend lid of meld 
u aan als lid van één van onze werkgroepen (Bouw, Visie, 
Verkeer, AED, Activiteiten, Haven of Groen) via het secre-
tariaat van de wijkraad secretariaat@wijkraadsmd.nl of op 
onze website via “contact.”  
 
Het Bestuur

Even voorstellen: 
Nanda Terol
Uit het gesprek met Nanda blijkt al snel waar volgens haar de 
mogelijkheden en onmogelijkheden van de Wijkraad liggen 
en wat dit van (werk)groepsleden vraagt.

Geboren en getogen in De Harmenjansweg en er als vol-
wassene na een korte omzwerving weer teruggekeerd, ging 
Nanda zich na een brief van de Gemeente Haarlem, 14 jaar 
geleden, actief met haar directe leefomgeving bemoeien. Uit 
de bewuste brief bleek dat een aantal woningen, waaronder 
die van haar, door de voorbereiding van nieuwbouw feitelijk 
onder curatele van de Gemeente kwamen te liggen: ze ver-
dwenen feitelijk van de kaart. 
Na intensieve bemoeienis van een aantal andere gedupeer-
den veranderde die situatie ten gunste van de bewoners en 
sindsdien is Nanda actief in de wijk en de Wijkraad. Officieel 
lid werd ze in 2013. 
Wat opvalt is dat Nanda voortdurend met begrip over alle 
partijen praat waar ze mee in contact komt. Projectontwik-
kelaars, architecten, gemeenteambtenaren, ze worden met 
respect genoemd. Eerder als gelijkwaardige gesprekpartners 
dan als mensen die je bestrijden moet. Zo gaat ze ook met 
buurtbewoners om. Uit nieuwsgierigheid en interesse.  
Reflecterend op de (bouw)projecten van de afgelopen jaren 
en de projecten die in de toekomst gerealiseerd gaan worden, 
komt Nanda betrokken, gedreven en ambitieus over. Grote 
lijnen in projecten vallen haar op en details ontgaan haar niet. 

Toch is Nanda niet het type dat zich ingraaft, activistisch stel-
lingen betrekt, haar hakken in het zand zet of vol ergernis en 
frustratie bijval van buurtbewoners zoekt. Zij lijkt meer iemand 
van bruggen bouwen, luisteren en waar ruimte ontstaat, in-
vloed proberen uit te oefenen. Perfectioniste die ze misschien 

is, vraagt Nanda zich soms ook hardop af of dingen die gerea-
liseerd zijn tóch niet beter hadden gekund, zonder daar echter 
een groot punt van te maken. 
Pratend over de Wijk en haar betrokkenheid, ontstaat het 
beeld van iemand die ‘zachte’ krachten vol overtuiging inzet. 
Vooral ontstaat het beeld van iemand die uit liefde voor de 
wijk, haar woonomgeving én die van anderen, iets wil beteke-
nen en tot stand wil brengen.
Vertelt Nanda vol trots over ‘dingen die er zonder be-
moeienis van de Wijkraad anders uit hadden gezien’, 
ze lijkt er geen enkele moeite mee te hebben dat in het 
uiteindelijke resultaat haar persoonlijke verdienste niet con-
creet zichtbaar is. Daar ergens lijkt de kracht van Nanda in 
de Wijkraad te liggen. Zichtbaar wordt zij pas als zij met 
haar werkzaamheden stopt en er dingen tot stand worden 
gebracht die er eigenlijk niet hadden moeten zijn.

Gelukkig voor de Wijkraad Scheepmakersdijk en de bewo-
ners blijft Nanda zich voorlopig vol overtuiging inzetten.

10 november 2016

Interview Niek Vink

Verkeer en Parkeren
Op 15 juli jl. hebben we een alternatief parkeerplan aange-
boden aan wethouder Cora-Yfke Sikkema.
Het alternatieve parkeerplan is gemaakt door Jan v.d. Zan-
den in samenwerking met 22 wijkraden (van de 28).

Van 23 juli t/m 31 oktober jl. zijn de inspraakreacties door 
de gemeente verwerkt. Op 17 november 2016 neemt de 
Gemeente een definitief besluit. 
Over dit besluit en de uitvoering in 2017, was op het mo-
ment van het schrijven van dit artikel nog niets bekend. 
Wanneer het besluit is genomen en de gevolgen bekend 
zijn, ontvangt u van ons een nieuwsbrief met nadere infor-
matie.

Frans Steffens
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Vrienden of familie op bezoek maar géén logeer-
ruimte? Wij hebben voor u de ideale oplossing!

Op maar 10 minuten lopen naar het historisch centrum. 
Slapen en vertoeven in een geheel nieuw 2 kamer 
appartement met aparte keuken (voor het maken van 
eigen ontbijt), luxe badkamer, TV in woon- en slaapkamer. 

Het appartement is 60m2 groot en gelegen op de 
hoek van de Glasblazersstraat en de Bleekerstraat in 
het oude Scheepmakerskwartier, vrijwel direct aan de 
prachtige oever van het Spaarne.

+ Gratis Parkeren
+	 Gratis	Wifi
+ Fietsen

Reserveren via: www.bedandbreakfast.nl
Hier lees je ook onze reviews.

Bed and Bike Haarlem Nr1

9.4
Score
44 reviews

www.bedandbreakfast.nl



Het is nog even afwachten, maar het lijkt er op dat 
Open de Koepel hoge ogen gooit voor het realiseren 
van hun plannen.
We gaan ervan uit dat de open en transparante samen-
werking met de wijk (als de raad instemt) voortgezet 
zal worden.

Zoals stichting Panopticon het zelf verwoordt: 
De plannen voor University College Haarlem zijn finan-
cieel haalbaar gebleken. 
De marktwaarde van 6,4 miljoen euro, die het Rijk 
heeft laten berekenen voor het koepelterrein, past in 
de bandbreedte die stichting Panopticon in de busi-
ness case had berekend. De afgelopen periode is veel 
gespeculeerd over de mogelijke marktwaarde van het 
koepelterrein. Het bericht dat de plannen van stichting 

Panopticon financieel haalbaar zijn is een belangrijke 
stap, na een positieve beoordeling op de ruimtelijke 
plannen en een akkoord op de werkwijze voor restau-
ratie, bouw en exploitatie. De komende tijd staat in 
het teken van een zorgvuldige afronding van de laat-
ste stappen. Het Rijk heeft hiervoor iets meer tijd ge-
geven, omdat de bekendmaking van de marktwaarde 
op zich liet wachten.

Het positieve bericht voor stichting Panopticon over 
de marktwaarde komt vrijwel tegelijk met het bericht 
dat de Universiteit van Amsterdam onverwachts af-
haakt. Voor het vervolg worden de gesprekken met 
Inholland en een andere hoger onderwijsinstelling ver-
sneld opgepakt. Dat kan ook, omdat er al veel voor-
werk is gedaan. Na het afgelopen voorbereidingsjaar 
is het raamwerk voor University College Haarlem klaar. 
Het plan blijkt nu ook financieel haalbaar. Het College 
van Bestuur van Hogeschool Inholland is nog steeds 
positief en werkt samen met stichting Panopticon aan 
een oplossing voor de nu ontstane situatie.
De eerste afspraken voor gesprekken met andere uni-
versiteiten zijn inmiddels gemaakt. De gemeente geeft 
st. Panopticon iets meer tijd. Nu neemt de gemeente-
raad uiterlijk begin 2017 een besluit over de plannen.

Initiatief Open de Koepel
Eind 2015 nam stichting Panopticon het initiatief om 
de voormalige koepelgevangenis, een Rijksmonu-
ment, een volstrekt unieke inrichting te geven. Met het 
University College als hart op een ontspannen, groen 
terrein met functies als horeca, een hotel, ruimte voor 
makers en startende ondernemers. Zo komt een lang 
gekoesterde wens van Haarlem in vervulling.

Het initiatief van de stichting kwam net op tijd om 
de voorgenomen verkoop van de gevangenis door 
het Rijk op te schorten. Vanwege de maatschappelij-
ke functie kan de gemeente het terrein kopen tegen 
marktwaarde en doorleveren aan stichting Panopticon. 
De stichting heeft de afgelopen maanden aangetoond 
te kunnen voldoen aan de vele inhoudelijke en ruim-
telijke eisen die de gemeente heeft gesteld. Nu moet 
nog de laatste stap worden genomen: de academische 
verankering.

Uitwerking na raadsbesluit
Als voldaan wordt aan de eisen, neemt de gemeente-
raad einde van dit jaar of begin volgend een besluit 
over het Haarlemse University College op het koepel-
terrein. Na dit besluit volgen de gebruikelijke proce-
dures om het bestemmingsplan te wijzigen.

Daarna begint het restaureren, slopen en bouwen. Op 
zijn vroegst openen de deuren van University College 
Haarlem in september 2019. Parallel aan de ruimtelij-
ke procedures wordt de samenwerking met de onder-
wijspartners nader vormgegeven.

Tentoonstelling
Op 19 november a.s. openen Atelier Oostwaarts en 
Stichting Panopticon een tentoonstelling in twee zalen 
in het ABC Architectuurcentrum. Er is een zaal gewijd 
aan de uitgewerkte plannen voor de koepel, en een 
zaal aan de kansen voor Haarlem-Oost.
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Het Scheepmakerskwartier
Er is een werkgroep opgericht, daarin zitten: John van Put-
ten, Willy Stoelinga en Nanda Terol namens de wijkraad, 
alsmede 5 belanghebbende wijkbewoners.

Fase 2A 
- De werkgroep heeft met Scholz Bouw  gesproken over 

het communicatieplan. Na voorstellen tot aanpassing is 
dat nu rond.

- 75 % van de woningen zijn verkocht.

- Op 20 september is de omgevingsvergunning afgege-
ven deze heeft 6 weken ter inzage gelegen. In deze peri-
ode konden belanghebbenden hun zienswijze indienen. 
Als alles goed verloopt zal in november de bouwvergun-
ning onherroepelijk zijn.

- De verwachting is dat er in het eerste kwartaal van 2017 
gestart zal worden met de bouwwerkzaamheden, de 
heiwerkzaamheden.

Fase 2B
- Begin juli heeft de werkgroep hun zienswijze ingediend, 

met daarin de bezwaren tegen het ontwerp uitwerkings-
plan van fase 2B. Ruim 120 bewoners uit de Damast-en 
Spaarnoogstraat en de Harmenjansweg hebben deze 
zienswijze mede ondertekend. Daarnaast hebben 
ook een aantal bewoners van de Fabriloflat (het Dros-
tegebouw) een zienswijze met bezwaren ingediend. 
 

 
 
 
 
N.a.v. de ingediende zienswijze hebben er een aantal 
gesprekken plaatsgevonden tussen de werkgroep, de 
ontwikkelaar Wibaut en de gemeente. Daarbij heeft Wi-
baut aangegeven verder in gesprek te willen gaan om 
te kijken of ze samen tot een oplossing kunnen komen. 
Wibaut is bereid de plannen aan te passen, mits dit fi-
nancieel mogelijk is. Voor deze gesprekken wordt een  
onafhankelijke procesbegeleider ingehuurd.

- Op 13 oktober was de aftrap van de gesprekken, waar-
bij ook buurtbewoners waren uitgenodigd. Tijdens 
deze bijeenkomst is er een groep samengesteld welke 
bestaat uit de werkgroep, en enkele bewoners van de 
Fabriloflat en het Scheepmakerskwartier (fase 1 ). Deze 
groep hoopt in december na 3 bijeenkomsten met de 
gemeente en Wibaut tot een  resultaat te komen wat 
acceptabel is. Er zal dan een bijeenkomst komen waarin 
ook de buurtbewoners geïnformeerd worden over de  
resultaten.

- Omdat het overleg met Wibaut nog tot december zal 
gaan duren, heeft de werkgroep aan de gemeente ge-
vraagd  de afhandeling van de bezwaren nog  even aan 
te houden. De gemeente is daarmee akkoord gegaan.

 “Mocht in het overleg tussen Wibaut, gemeente, de 
Fabrilo en de werkgroep geen voor één of meerdere 
deelnemers bevredigende oplossing worden bereikt, 
dan gaat de formele procedure voor de afhandeling van 
de zienswijze gewoon door.”

De Koepel 
verkoop



4. Selectie van een ontwikkelaar
De openbare verkoopprocedure moet leiden tot een optimale opbrengst in combinatie met een hoge kwaliteit van de
ontwikkeling. Dat betekent dat de gemeente zal kiezen voor het aanbod met de beste prijs-kwaliteit verhoudingen. De
kwalitatieve criteria moeten nog worden vastgesteld maar er kan worden gedacht aan: 
• Duurzaamheid;
• Flexibele invulling van het programma;
• Meerwaarde voor de buurt;
• Stedenbouwkundige invulling en architectuur;
• Financiële haalbaarheid, planning en risico’s;
• Etc.
 
5. Planning en vervolg
Globale planning op hoofdlijnen
4e kwartaal 2016 Vaststellen verkoopprocedure en stedenbouwkundig kader door gemeenteraad
1e kwartaal 2017 Doorlopen verkoopprocedure
2e kwartaal 2017 Daadwerkelijke verkoop complex
2017   Procedure actualisatie bestemmingsplan Papentorenvest
2017/2018  Planvorming: maken ontwerp en aanvragen vergunningen (door ontwikkelaar)
2018/2019  Realisatie (door ontwikkelaar)
  
Eerst moeten de verkoopprocedure en het stedenbouwkundig kader worden vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna 
kan de verkoopprocedure starten, vermoedelijk in het eerste kwartaal van 2017. In 2017 zal ook een procedure worden 
doorlopen voor actualisatie van het bestemmingsplan Papentorenvest. De ontwikkeling van de Fietsznfabriek zal hierin 
worden meegenomen. De gebruikelijke inspraakprocedure is van toepassing.

Na de verkoop zal de koper/ontwikkelaar starten met het maken van een ontwerp en het aanvragen van vergunningen. De 
ontwikkelaar zal participatie met omwonenden en belanghebbenden verzorgen, bijvoorbeeld in de vorm van een inloop-
avond. Vermoedelijk is ongeveer een jaar de tijd nodig voor het ontwerpen en uitwerken van de plannen en kan daarna 
gestart worden met de realisatie.

Redelijkerwijs kan verwacht worden dat de huidige gebruikers in het complex kunnen blijven tot vlak voor het moment van 
de daadwerkelijke verkoop en wellicht iets langer, tot uiterlijk vlak voordat gestart gaat worden met de uitvoeringswerk-
zaamheden. Contractueel geldt een opzegtermijn van een maand.
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Fietsznfabriek: verkoop en ontwikkeling
Aanleiding
Ten behoeve van de voorbereiding van de besluitvorming over de voorgenomen verkoop en ontwikkeling van het com-
plex de ‘Fietsznfabriek’, wordt de wijkraad gevraagd naar haar mening en ideeën hierover. Een aantal bewoners heeft 
aanvullende informatie en opmerkingen verstrekt.
 

1. Inleiding
Het gebouwencomplex de ‘Fietsznfabriek’ is eigendom van de gemeente Haarlem en staat op de verkooplijst. Uitgang 
punt is dat in 2017 een procedure doorlopen wordt voor openbare verkoop (en herontwikkeling) van het complex.
Het perceel is 4.123 m2 groot en bebouwd met:
• een beschermd rijksmonument: voormalige bierbrouwerij ‘Het Scheepje’ aan de Houtmarkt 7;
• een bedrijfsgebouw (voormalige drukkerij) en een voormalige woning aan de Oostvest 54 en 56;
• een onbebouwd (parkeer)terrein aan de Oostvest en aan de Dijkstraat. 
Het is de bedoeling om, na verkoop, het monument te restaureren en de drukkerij te hergebruiken. Voor het overige is
nieuwbouw toegestaan. Er zullen voornamelijk woningen komen en gedeeltelijk bedrijven op de begane grond. Er zal een
steeg aangelegd worden die loopt van de Oostvest naar de Houtmarkt en wordt onderdeel van de openbare ruimte. De
parkeerterreintjes aan de Oostvest en Dijkstraat zullen tot aan de erfgrens worden bebouwd.
De ontwikkelaar wordt verantwoordelijk voor de planvorming en realisatie. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de
noodzakelijke planologische procedures en vergunningverlening.

3. Stedenbouwkundig kader
Eerst wordt door de gemeente een stedenbouwkundig kader opgesteld dat door de raad moet worden vastgesteld. Er zal
worden voorgesteld om het geldende bestemmingsplan aan te passen op de volgende punten:
1. De maximale toegestane goothoogte aan de Oostvest wordt verhoogd van 9 naar 13 meter (daarboven is nog een kap 

van max. 4 meter hoog en helling tussen 45° en 70° toegestaan).
2. Op de begane grond aan de Oostvest wordt ook wonen toegestaan (was alleen bedrijven).
3. Het voormalige drukkerij-gebouw (het witte gebouw) moet worden hergebruikt en mag niet worden gesloopt.
Verder zullen voorwaarden worden gesteld aan:
• Het te realiseren programma: totaal maximaal 8400 m2 aan bebouwing. Minimaal 70% van de woningen dient gereali-

seerd te worden in het middeldure segment. Bedrijfsbestemming is toegestaan op de begane grond (geen detailhan-
del), behalve aan de Dijklaan. 

• Parkeren: parkeernormen toepassen overeenkomstig beleid, parkeren verplicht op eigen terrein en toegang parkeer-
gelegenheid aan de Oostvest (hellingbaan op straat niet toegestaan).

• Duurzaamheid.

7

Schematisch overzicht van de ontwikkeling:
A = Rijksmonument (restaureren)
B = Voormalige drukkerij (behouden)
C = Onbebouwde ruimte invullen tot aan rooilijn 
D = Woonstraatje aanvullen met woningen
E = Binnenterrein invullen
F = Toekomstige voetgangerssteeg

A

B

C

D

E

F
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Koepel transformatie
De Haarlemse koepelgevangenis is een beeldbepalend 
icoon van onze stad. Of je nu per trein of auto Haarlem aan-
doet: de koepel valt direct op. Logisch dus dat een ieder 
zich afvraagt hoe we dit ongebruikte icoon kunnen transfor-
meren binnen een nieuwe functie.

Er is een stichting met de naam: Open de koepel. In je 
fantasie zie je het dak als een gelande UFO openschuiven. 
De Amsterdam Arena onder de gevangenissen? Het is ech-
ter meer dan logisch dat de constructie van het meest in 
het oog springende kenmerk zal worden gerespecteerd.

De afgelopen 2 jaar werd ik verschillende malen gecon-
fronteerd met gevangenis architectuur. Bij een bezoek aan 
Breda liep ik een stukje door de stad op weg naar mijn par-
keerplaats. Ineens leek ik heel geleidelijk mijn eigen Haar-
lemse wijk in te lopen.

De achterkant van de Bredase gevangenis kwam mij wel 
heel bekend voor. Eenmaal om de hoek stond ik voor de 
monumentale ingang die werd geflankeerd door 2 kasteel-
achtige torens.

Ik denk dat de meeste mensen bij kastelen een meer ro-
mantische associatie hebben. Jongeren die met Playmobiel 
zijn opgegroeid zullen achter twee kasteeltorens al hele-
maal geen gevangenis bevroeden.

Enkele weken later kwam deze architectuur weer te-
rug bij het havo eindexamen tehatex- 2015 dat de 
leerlingen van mijn school moesten maken. Onder 
de noemer: Achter gesloten deuren hadden de ma-
kers een aantal afbeeldingen met bijbehorende vragen. 

Bekijk de afbeelding
De gevangenis is zo ge-
bouwd dat naar binnen 
gaan nauwelijks mogelijk 
lijkt. 
Vraag: Noem nog 3 as-
pecten die bijdragen aan 
het gesloten karakter van 
de gevangenis.
Hier moesten de leerlin-
gen zelf antwoorden for-
muleren rondom kenmer-
ken als: massieve bouw/ 
uitkijk of wachttorens met 
kantelen/ overspanning 
met grote koepel/ veel 
getraliede raampjes/zwa-
re entree deur.

Het is duidelijk dat men in de 19e eeuw anders dacht over 
gevangenissen dan nu. De samenleving moest er van door-
drongen zijn dat een detentie geen vrijblijvende logeerpar-
tij was. Het openen van de koepel is dus eigenlijk het laten 
verdwijnen van dit gesloten imago. Onze koepel kent geen 
torens zoals de gevangenissen in Breda en Arnhem, maar 
heeft wel alle kenmerken van een gesloten vesting. 
De deconstructie van het complex is natuurlijk afhankelijk 
van de nieuwe functie binnen de stad.

Open de koepel heeft plannen en het is natuurlijk een 
prachtige architectonische uitdaging als de nieuwe doel-
stelling vooraf duidelijk is geformuleerd.
Ons Haarlemse icoon mag wat mij betreft haar deuren wijd 
open zetten.

Viewmaster
door Harm van Ee

(koepelgevangenis Arnhem 1886)
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Vaders en moeders gezocht!
Ouders die één of meerdere keren per jaar een leuke 
activiteit kunnen organiseren voor de kinderen. Meer weten? 
Mail naar info@deglasblazers.com of loop binnen.

Speeltuin De Glasblazers
Scheepmakersdijk 10
facebook.com/glasblazers

Advertentie

kleuren en nog veel 
meer...

erwtensoep, chocomel 
en glühwein

kado voor
de kinderen

vuurkorven en
marshmallows

WINTER FEEST

Het jaar afsluiten voor
jong en oud

Zaterdag 17 dec 2016
15:00 - 20:00

Speeltuin De Glasblazers

Binnenkort meer info.


