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Hoewel het er even naar uitzag dat het dit jaar
niet zou lukken, is hier ons programma voor de
Dag van de Architectuur: corona-proof!
Met als thema ‘Architectuur is een Publieke Zaak’
dagen we je uit om op zaterdag 20 juni projecten
te ‘bezoeken’ die tot de verbeelding spreken. Het
gaat hierbij om gebouwen en locaties die onlangs
of in de komende tijd onder handen zijn/worden
genomen.

ACTUELE INFO:
www.architectuurhaarlem.nl
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In dit programma staan alle locaties.
Daarbij worden op de website van het ABC
www.architectuurhaarlem.nl als eerste
eventuele wijzigingen en aanvullingen vermeld.
We wensen je heel veel plezier!
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Welkom
Scan alvast deze QR-code >>>>>
voor een hartelijk welkom door
Gabriël Verheggen, directeur ABC,
en een korte toelichting op het
programma.

> > wees voorzichtig – houd
overal waar je komt de 1,5
meter afstand – neem geen
risico’s < <
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VAN DREEFSCHOOL
NAAR PLEIN 1 HEEMSTEDE
De voormalige Dreefschool uit
1930 is een gemeentelijk monument. Het
bijzondere, karakteristieke gebouw is in
2018 gerenoveerd en verbouwd tot multifunctioneel centrum: Plein 1. Behalve aan
de bibliotheek, biedt dit publieke gebouw
onderdak aan organisaties voor zorg, werk,
welzijn, educatie, kinderopvang, veiligheid
en cultuur. De beheerder en de architecten
vertellen hoe ze zoveel functies bijeenbrachten. Filmpje met toelichting door
Taetske van Dijk van KPG architecten.
Locatie QR: Julianaplein 1 Heemstede
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EEN NIEUWE UITSTRALING 		
VOOR DE BRAILLELAAN
Kom kijken naar de resultaten
van deze bijzondere facelift van 50 jaar
oude flatgebouwen. De projectleider van
woningbouwvereniging Ymere geeft een
virtuele rondleiding met uitleg van de
geschiedenis, het ontwerp, de uitstraling
en de onderhouds-/verduurzamingswerkzaamheden.
Locatie QR: Braillelaan 5-50

B

HAARLEM

Rekening houdend met alle voorschriften, kan je
op 20 juni van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat
lopend of fietsend langs diverse bijzondere en
interessante gebouwen en locaties. Het enige dat
je daarbij nodig hebt is je smartphone met een geïnstalleerde QR-code-app. Want dit jaar kan je de
geselecteerde projecten niet écht bezoeken maar
ga je er langs met je smartphone in je hand.Ter
plekke tref je borden aan met QR-codes.
TIP: neem je oortjes mee.
Wanneer je die scant krijg je toelichtende uit de
hand gefilmde filmpjes met toelichting en presentaties die betrokkenen, zoals de architect, ontwikkelaar, bouwer en opdrachtgever, hebben gemaakt.

A

IKC DE MOLENWIEK,
TRANSFORMATIE VAN EEN 		
JAREN ’70 SCHOOL
De Molenwiek was in een slechte staat
en het aangebouwde noodgebouw, was
op. Licht, overzicht en de verbinding tussen binnen en buiten staan centraal in
het ontwerp voor de vernieuwde Molenwiek. Nergens lopen gangen dood, grote
vensters geven zicht op het park en de
omgeving, de ruimtes vormen zich rondom
de twee patio’s en het auditorium ligt weer
in het midden. Digitale rondleiding door
korthtielens architecten.
Locatie QR: Voordeur Molenwiek
Betuwelaan 4
		

Amerikaweg

EEN FIKSE OPKNAPBEURT
LAAN VAN BERLIJN
Deze flat met 162 appartementen
voor senioren en begeleid wonen was toe
aan een opknapbeurt. Het wooncomfort
moest verbeterd én het gebouw moest
‘verduurzaamd’. Zo heeft de flat een
“warme jas” gekregen, isolatie aan de
buitenkant. De uitstraling van het gebouw
is tegelijkertijd aangepakt. Zo dragen de
woongebouwen bij aan een fijn thuis en ze
verrijken de buurt. Pré Wonen en architect
Jeroen Hooyschuur vinden dit met recht
“architectuur een publieke zaak”.
Locatie QR: Laan van Berlijn 3-325
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AFTRAP WETHOUDER
FLOOR RODUNER
Architectuur ontspruit aan het
brein van architecten, maar nooit zonder de inspiratie van een opgave. Deze
is grotendeels een publieke zaak. De
maatschappelijke vraagstukken rondom
energietransitie, klimaatadaptatie, betaalbaar en inclusief wonen en thema’s als
vergrijzing en zorg vragen meer dan ooit
inspiratie uit het publieke domein. Deze
tijd vraagt niet alleen mooie gebouwen,
maar ook slimme. Laten we tijdens deze
dag kijken welke rol we kunnen spelen in
deze zo belangrijke publieke zaak!
Locatie QR: Stadhuis Grote Markt

KWEEKCAFÉ, ONTMOETING
EN INSPIRATIE
Verscholen in het groene hart van
Haarlem Noord, de Haarlemmer Kweektuin, ligt het Kweekcafé. Een publieke plek
voor ontmoeting en inspiratie waar je je
kunt verwonderen over natuur, voedsel, innovatie en design. Kweekcafé wil bijdragen aan een wereld waarin mens, milieu en
economie beter met elkaar in balans zijn.
Maaike van Beusekom vertelt over sociaal
ondernemerschap, werken vanuit je hart en
pionieren.
Locatie QR: Voordeur Kleverlaan 9

HAARLEMMER KWEEKTUIN,
STADSPARK
De Haarlemmer Kweektuin is een
non-profit organisatie, die samen met
de gemeente Haarlem de voormalige
stadskweektuin omvormt tot een publiek
stadspark voor duurzaam denken en doen.
Hier komen natuur, horeca, bedrijven,
educatie én recreatie samen.
Dit plan is tot stand gekomen dankzij
het participatieproject waaraan in 2013
zo’n 1800 mensen meewerkten. Digitale
rondleiding door Stichting Haarlemmer
Kweektuin.
Locatie QR: Voordeur Kleverlaan 9

STUDIES STATIONSGEBIED
Het stationsgebied staat er al
geruime tijd troosteloos bij.
Er wordt nu bekeken wat een geschikte
ingreep is op deze plek. Hoe gaan we dit
vormgeven zodat Haarlem op deze publieke plek aantrekkelijk is voor zowel wonen
als werken als vrijetijdsbesteding? In het
filmpje neemt Willem Hein Schenk je mee
in een aantal afwegingen die alle betrokken partijen momenteel maken.
Locatie QR: Ripperda en Kenau standbeeld

NOVA COLLEGE
Bijna gereed… de gehele campus
van het NOVA College aan de
Zijlweg is op de schop gegaan en getransformeerd van een lege vlakte tot een aantrekkelijke groene campus. Een nieuw
energieneutraal onderwijsgebouw en een
paviljoen worden toegevoegd om de veiligheid en sociale leefbaarheid van het ROC
te verbeteren. Architect Marloes Vriethof
van architectenbureau Paul de Ruiter
neemt ons mee.
Locatie QR: Zijlweg 203

HERONTWIKKELING VAN 		
HET METERHUIS
Aan de oever van het Spaarne net
buiten het centrum van Haarlem, wordt het
Meterhuis herontwikkeld tot een creatieve
hotspot. Dit prachtige oude pand is een
gemeentelijk monument. Dat maakt de
herontwikkeling extra bijzonder omdat we
de oude uitstaling willen bewaren en ook
een aantal ingrepen moeten doen voor de
nieuwe functies en om te verduurzamen.
Filmpje met rondleiding en presentatie
door Gideon Mastenbroek van ontwikkelaar Lingotto.
Locatie QR: Oerkapkade 1 – 5

DE SCHEEPMAKER: WONEN 		
ALS NIEMAND ANDERS
In de Scheepmaker wonen 55 huishoudens als niemand anders. De woningen
van dit woongebouw zijn zo ontworpen dat
bewoners uitgedaagd zijn deze naar hun
hand te zetten. In de basisplattegrond zijn
een aantal aanleidingen opgenomen om
kamers toe te voegen, te schuiven met indelingen om zo het wonderschone uitzicht
volledig op te nemen in de woonwensen
van de bewoners. Bijzonder filmpje van Van
Ommeren-architecten.
Locatie QR: Centrale ingang Kelderwindkade

RAAKS III
HET LAATSTE PARELTJE 		
VOOR WONEN EN WERKEN
Het ontwerp van de gebouwen met de rode
baksteen en witte ornamenten is geïnspireerd op het oude stadhuis. De gebouwen
sluiten aan op de omgeving en vormen het
koppelstuk tussen de nieuwe ontwikkeling
en de bestaande gebouwen zoals het voormalige ING gebouw, de oude HBS-B en het
Raaksgebouw. En de Boere’tuin krijgt een
permanente invulling. Filmpje met presentatie door HBB groep.
Locatie QR: Wilhelminastraat naast
ingang parkeergarage Raaks
>> let op verkeerssituatie! <<

NS WERKPLAATS
Woensdregt Holtz Architecten
heeft voor NS Treinmodernisering
in Haarlem de nieuwe hal voor Revisie
Loopwerken ontworpen. De hele architectuur heeft een volledige gedaantewisseling
ondergaan. De hal heeft een nieuwe huid
van staal gekregen. De filmpjes geven
onder meer een uniek kijkje in wat er in de
fabriek gebeurt.
Locatie QR: Hoek Oostersingelgracht/
Amsterdamse Vaart

STADSENTREE
SCHIPHOLWEG
Woningbouw, nieuwe voorzieningen rond een nieuw busstation. De kantoorgebouwen gaan verdwijnen. De kop van
de Schipholweg moet een aantrekkelijke
knoop maken tussen Schalkwijk en het
centrum van de stad. In een filmpje neemt
Willem Hein Schenk je mee in de kansen
die deze ontwikkeling biedt voor Schalkwijk, de Slachthuisbuurt en de oostelijke
entree van de stad in het algemeen.
Locatie QR: Hoek Schipholweg /
Schalkwijkerstraat (bij bankje)

PAROCHIEKERK MOEDER 		
VAN DE VERLOSSER
Architectuur- en kunsthistorisch
is de parochiekerk van grote waarde. Het
gebouw uit 1964 vormt een toonbeeld van
naoorlogse kerkbouw en kerkelijke ontwikkeling in Nederland. Het combineert een
eenvoudige en zakelijke vorm met uitbundige en kleurrijke glaskunst. Dit is hét
hoogtepunt in het werk van architect J. G.
de Groot en kunstenaar Egbert Dekkers.
Locatie QR: Professor Eijkmanlaan 48
(voordeur)

OPEN DE KOEPEL
De muren van de Koepel gaan
letterlijk open en verwelkomen
studenten én Haarlemmers. Een nieuw
stukje centrum voor alle Haarlemmers.
Onderwijs, bios-coop, terrassen, werk- en
overlegplekken voor start ups en logeerplekken. Open de Koepel: we doen het
gewoon. Met de stad. De buurt. Het onderwijs. Cultureel Haarlem. Het kan. Digitale
rondleiding met reflecties op het project
‘Open de Koepel’ door de initiatiefnemer,
de architect, de bouwer en de stedenbouwkundige.
Locatie QR: Harmenjansweg 4
(administratiegebouw)

BRINKMANN COMPLEX
– VAN STADSKANTOOR 		
NAAR WONINGEN
De voormalige Brinkmann Passage wordt
verbouwd tot 99 woningen. Ook de entree
aan de Schoutensteeg wordt grondig
aangepakt met een nieuwe gevel. Ga mee
en luister naar de gefilmde toelichting van
architect Heiko Hulsker. Kom te weten wat
er achter de nieuwe gevels schuilgaat.
Locatie QR: Smedestraat en Grote
Markt

DE TOEKOMST VAN DE
EGELANTIER
De Egelantier is een uniek
neoklassiek monumentaal pand vlakbij
Haarlem Centrum en grenzend aan de
prachtige ‘Egelantiertuin’. De gemeente
zoekt een partij die het voormalige Elisabeth Gasthuis transformeert naar een
gemengd programma met een hotelfunctie,
woningen en maatschappelijk-culturele
functies. Benieuwd naar de verkoopprocedure en wil je graag meer weten over dit
pand? Luister en kijk naar toelichtingen
door o.a. Alicia Dessens en wethouder
Jur Botter.
Locatie QR: Gasthuisvest 47

TOEKOMSTIG SCHALKWIJK-		
MIDDEN
Ook voor het huidige SchalkwijkMidden worden plannen en ontwerpen gemaakt. Kristian Koremans van bureau ZUS
(Zones Urbaines Sensibles) licht het
ontwerp toe van ‘Schalkwoud’. Want naast
de bestaande en nieuwe bebouwing moet
hier straks een heus stadsbos ontstaan.
Niet een strak aangelegde buitenruimte,
maar een plek waar kleuren van bomen in
elkaar overvloeien. Daarnaast worden er
ook plekken gecreëerd die multifunctioneel
zijn met verschillende programmering: van
werktuin tot zwemvijver en skate-theater.
Locatie QR: Hoek Amerika- / Aziëweg

TRANSFORMATIE 			
SCHALKWIJK CENTRUM
“We gaan de wijk weer een
gezicht geven en transformeren in een
multifunctioneel stadshart dat aansluit op
de woonwijken er om heen. We verbouwen
het winkelcentrum en gaan veel woningen
maken. Mét oog voor maatschappelijke-,
culturele functies en horeca. Het groen,
van groot belang in Schalkwijk, gaat ook
een prominente plek innemen. Het zal nog
15 jaar duren voordat we er zijn, maar het
begin is er!” Filmpje en presentatie door
JCAU architecten, Thomas Offermans.
Locatie QR: Florida- / Californiëplein
(bouwhek)

