Programma Dag van de Architectuur/
Bouw zaterdag 15 juni 2019 Haarlem
Zoals elk jaar organiseert het ABC
Architectuurcentrum voor Haarlem en
regio Zuid-Kennemerland activiteiten in
het kader van de landelijke Dag van de
Architectuur. Dit jaar is het overkoepelend
thema: DOOR DE OGEN VAN...

De officiële aftrap van deze
Dag van de Architectuur is
om 10.00 uur in DeDAKKAS
(inloop vanaf 9.30 uur).

Veel activiteiten zijn gratis
maar voor sommige wordt een
bijdrage verlangd.

We wensen je veel kijkplezier!

C

Voor deelname aan sommige
activiteiten moet vooraf
worden aangemeld.

Maar er is meer! Zo is deze Dag van de
Architectuur voor de tweede keer gecombineerd met de jaarlijkse Dag van de Bouw.
Dat betekent dat er ook enkele (toekomstige)
bouwplaatsen te bezoeken zijn.
In dit programma staan alle activiteiten
vermeld. Daarbij worden op de website van
het ABC www.architectuurhaarlem.nl
als eerste eventuele wijzigingen en
aanvullingen vermeld ten opzichte van
dit gedrukte programma.

B

de architect
de stadsarcheoloog
de ontwikkelaar
de bewoner
de kunstenaar
de restaurateur
de fietser
jou...

De Haarlemse Dag van de Architectuur
start op zaterdag 15 juni om 10.00 uur
met de traditionele aftrap door de wethouder
RO, Floor Roduner. Deze keer vindt die
plaats in DeDAKKAS, bovenop parkeergarage De Kamp. Aansluitend is het woord
aan Willem Hein Schenk, de nieuwe
stadsarchitect van Haarlem.
Vervolgens zijn er de gehele dag diverse
interessante openstellingen, rondleidingen
en presentaties in bijzondere gebouwen en
op bijzondere locaties.

A

Zo worden we deze keer verleid om met
de ogen van anderen naar de stad en
architectuur te kijken. Wij gaan kijken
door de ogen van de nieuwe stadsarchitect
maar ook met die van architecten, bewoners,
ontwikkelaars, bouwers en vele anderen.

3
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wethouder Floor Roduner /
stadsarchitect
Willem Hein Schenk

beeldhouwer
Hendrik van den Eijnde

10.00 – 10.45 uur
Aftrap (inloop 9.30 uur)

10.00 – 12.30 uur
Fietstocht

DeDAKKAS
De Witstraat 1A / parkeergarage De Kamp
De traditionele aftrap van deze Dag van de
Architectuur vindt plaats op hoogte, en wel
in DeDAKKAS, bovenop parkeergarage
De Kamp. Wethouder Floor Roduner trapt af.
Daarna is het woord aan Willem Hein Schenk
die een impressie geeft van deze stad waar hij
dan zo’n 50 dagen stadsarchitect van is.

ontwikkelaar
HBB Groep
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10.00 – 12.00 uur
Rondleiding

Hof van Leijh
Bouwplaats Hof van Leijh, ingang kruispunt
Pladellastraat / Hannie Schaftstraat
Het is vandaag ook de Dag van de Bouw.
Beleef het werken in de bouw op de bouwplaats van het Hof van Leijh. HBB laat zien
hoe het is om te werken in de bouw en vertelt
over het bouwproces. Kom meer te weten over
dit project, kijk in de toekomst en krijg een
beeld van het eindresultaat van het project.

Aanmelden ABC (023 534 05 84) / start en
einde bij de expositie ‘Herontdekt’ in het ABC /
20 personen / ABC, Groot Heiligland 47
Beeldhouwer Hendrik van den Eijnde (18691939) heeft in Haarlem een omvangrijk en
prachtig oeuvre achtergelaten. Zo prijken
sculpturen van hem aan de Grote Houtbrug en
is de ‘Troelstranaald’ van zijn hand. Fiets mee
en kijk door de ogen van Van den Eijnde naar
Haarlem, o.l.v. leden van de werkgroep Van
den Eijnde, de makers van de expo in het ABC.

de restaurateurs
Huis Barnaart
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11.00 – 17.00 uur
Lezingen en presentaties
De lezingen van 20 minuten starten ieder heel
en ieder half uur / 40 personen per lezing
Nieuwe Gracht 7
Huis Barnaart is een van de meest bijzondere
en rijk verfraaide woonhuizen van rond 1800 in
Nederland. Tussen 2012 en 2018 werd het huis
gerestaureerd. Kom kijken naar wat tijdens de
restauratie gevonden is en hoe het huis een
pareltje werd. Door de ogen van de onderzoeker Wouter van Elburg, ambachtsman Zoltan
Varro, archiefonderzoeker Aagje Gosliga en
kunsthistoricus Cunera Vergeer en architect
Ann-Katrin Adolph (ver. Hendrick Keyser).

7
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architect
Rik Bakker (Inbo)

de VR-bril
Het Cyberuniversum

11.30 / 13.00 / 14.30 uur
Rondleiding

12.00 – 15.00 uur
Doorlopende toelichting /
speciale presentaties

De Meester (voormalig Sterrencollege)
Aanmelden bij ABC (023 534 05 84) / max. 25
pers. / Verspronckweg 148-150, Entreehal,
toegang vanaf hof zijde Verspronckweg
Architect Rik Bakker van Inbo vertelt tijdens
de rondleiding over het ontwerp voor De
Meester in opdracht van ontwikkelaar COD.
Het schoolgebouw uit 1922 wordt getransformeerd naar woningen, met behoud van de
monumentale uitstraling. Aan de achterkant
komen een ondergrondse parkeergarage en
twee nieuwbouwvolumes.

ABC, Groot Heiligland 47
Ga mee naar een andere wereld, één waar
geen zwaartekracht is! Laat je verrassen door
wat hedendaagse ontwerpers, kunstenaars en
architecten daar hebben vormgegeven.
In het kader van de expositie ‘Wie ontwerpt de
Metaverse?’ geven Rudolf Romero en Inbo
architecten toelichtingen op wat de ongekende
mogelijkheden zijn en hoe de toekomst eruit
zou kunnen zien!
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ontwikkelaar en bewoner
Bosch-toren
12.00 – 13.00 uur
Vrije bezichtiging

6

Prins Bernardlaan 2W
Alvast een kijkje in een appartement nemen?
In opdracht van AIVM is vanaf 2018 begonnen
met de renovatie en transformatie van de kantoortoren tot appartementen. De ‘Bosch-toren’
is ook bekend door het reclame-object van de
firma Bosch in de vorm van een bougie. Dit
lichtobject is geheel gerestaureerd.

eigenaar
Lingotto /
KBK bouwgroep
13.00 – 14.00 uur
Rondleiding en presentatie

Haarlemmer Stroom
De Lichtfabriek (ontvangst in Café
Krachtstroom) / Minckelersweg 2, Haarlem
De voormalige gas- en lichtfabriek van
Haarlem is u nog verscholen maar wordt een
vitale‘hotspot’ van Haarlem. Lingotto en KBK
Bouwgroep zijn hier sinds medio 2018 eigenaar van. Zij gaan de komende jaren aan de
slag om een complex van de grond te krijgen
waar gewerkt kan worden in een inspirerende
omgeving en waar meer dan genoeg ruimte
zal zijn voor ontspanning. Kom langs voor een
historische rondleiding over het terrein en een
korte kennismaking met Haarlemmer Stroom.
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corporatie en architect
Ymere / HP architecten

architect
AG architecten

13.00 – 16.00 uur
Rondleiding en rondkijken

13.30 / 14.15 / 15.00 uur
Rondleiding

Braillelaan

Hof van Egmond

Braillelaan 5 (voor de portiek)
Kom kijken naar de eerste resultaten van de
bijzondere facelift van 50 jaar oude flatgebouwen. Het projectteam geeft een uitleg over de
geschiedenis, het nieuwe ontwerp én over de
onderhouds- en verduurzamingswerkzaamheden. Er zijn 3 blokken gerealiseerd, een (proef)
woning is te bezichtigen en in de entree’s is
kunst te zien.

Aanmelden via info@ag-architecten.nl /
20 personen per rondleiding
Centraal plein Hof van Egmond
Hoe is dit unieke project tot stand gekomen?
De architect vertelt het tijdens een rondleiding
in het Hof van Egmond in de Slachthuisbuurt
in Haarlem. Deze wijk is uit 1926. Het Hof
van Egmond heeft in totaal 162 sociale huurwoningen van corporatie Pré Wonen. Achter
de monumentale gevel zijn nieuwe woningen
gebouwd die in hun eigen energiebehoefte
voorzien: ‘nul-op-de-meter’ woningen.
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kunstenaars
Route langs kunst
op straat
13.00 – 16.00 uur
Fietsroute
Route via Dreef, Vilniusstraat, Braillelaan,
Da Vinciplein / voor route zie: www.37pk.nl
Ontdek hoe nauw kunst en architectuur aan
elkaar verwant zijn. Kunst op straat, in en
aan gebouwen beïnvloedt hoe je de omgeving
ervaart. Verrassing, bezinning, herkenning,
prikkeling; kunst geeft een extra stimulans aan
de zintuigen. Fiets langs een nieuwe beeldengalerij op de Dreef, via een nieuwe sculptuur
op een schoolplein richting Schalkwijk, waar
nieuwe kunst te zien is op de Braillelaan en
het Da Vinciplein speciale aandacht krijgt.
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archeologische bril
13.30 – 15.00 uur
Rondwandeling
Aanmelden: gildewandelingen@gmail.com of
bel 06-16410803 op werkdagen 09.00-10.00 uur
en 18.00-19.30 uur / vrijwillige bijdrage / start:
ABC Groot Heiligland 47, einde: Grote Markt
Wie door het centrum van Haarlem loopt kan
het zien, Haarlem is een eeuwenoude stad.
Zelfs waar het niet zichtbaar is, onder onze
voeten, zijn resten te vinden van een lange
geschiedenis. Wandel mee langs plekken
waar archeologisch vondsten en bijzondere
gebouwen ons iets vertellen over het verleden.

de camera
Haarlem Filmstad
13.30 – 16.00 uur
Rondwandeling

ontwerpers en bewoners
De Mariastichting
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Aanmelden: gildewandelingen@gmail.com of
bel 06-16410803 op werkdagen 09.00 - 10.00 uur
en 18.00 – 19.30 uur / vrijwillige bijdrage / start
en einde: Museum Haarlem
Wie weet nog dat Haarlem honderd jaar
geleden even het middelpunt was van de
Nederlandse filmwereld? Er was de Filmfabriek Hollandia, Haarlem is nog de standplaats
van het Polygoonjournaal geweest en we zien
de stad regelmatig terugkomen in series en
films. Ga mee met de rondleiding op zoek naar
de Haarlem Filmstad.

architecten Hans van
Heeswijk architecten en
Micha Wijngaarde
14.00 – 15.00 uur
Rondleiding
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Toekomstplannen Slachthuishof
Oorkondelaan 3, Slachthuisterrein
aanmelden via ABC
Het Slachthuishof in Haarlem-Oost wordt in
opdracht van gebiedsontwikkelaar BPD een
nieuw woon- en werkgebied. Er komt een mix
aan functies: wonen, culturele voorzieningen,
horeca, bedrijvigheid en een popcentrum dat
als eerste wordt uitgevoerd. Hans van
Heeswijk architecten en Micha Wijngaarde
ontvouwen de toekomstplannen.

15
15.00 – 16 .00 uur
Rondleiding / samenkomst

Grote groene middenplein, Bellevuelaan
20 jaar geleden maakten Thijs Asselbergs
en Faro architecten het winnende prijsvraagontwerp voor de vernieuwing van de
Mariastichting. Gevraagd was een goed woonprogramma met ondergronds parkeren in een
groene omgeving met een hoge dichtheid te
realiseren. En hoe bevalt het de bewoners nu
na 10 jaar? Dat vragen de ontwerpers de
bewoners ter plekke.

de fietser
Gewoon fietsen /
Why we cycle
16.00 – 17.15 uur
Documentaire
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ABC, Groot Heiligland 47
De stad door de ogen van de fietser, een
documentaire van Gert Jan Hulster, die zelf
een toelichting geeft. Wij vinden fietsen zo
gewoon als het water uit de kraan. Is de fiets
een probleem in de stad? In Gewoon fietsen/
Why we cycle komen de positieve kwaliteiten
van de fiets voor ons en onze omgeving aan
de orde.
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monumentenman
Wim Eggenkamp

initiatiefnemer
Dennis de Waart

16.15 – 17.00 uur
Rondleiding

17.15 / 17.30 inloop
17.30 – 17.45 afsluiting / borrel

TIP: DvdA-lunch DeDAKKAS

Klim naar het licht (De Bavo)

DeDAKKAS

Aanmelden: ABC (023 534 05 84) / 16.15 uur
verzamelen (stipt); start 16.30 uur; duur ca.
1,5 à 2 uur / 45 personen (let op: goed ter been,
makkelijke schoenen; tocht is kruip-doorsluip-door) / € 8,50 p.p.
Leidsevaart 146, ingang Bisschop
Bottemanneplein
De restauratie van de kathedraal is bijna
klaar. Om dit te vieren kan je op bijna 60 meter
hoogte via een spectaculaire brug van toren
naar toren. Via spannende ambachtelijke
spiltrappen, gewelven, verborgen zolders en
het interieur van de koepel gaan we naar de
twee torens. Onderweg is er architectuur en
kunst en zijn er films die over de kathedraal
gemaakt zijn.

De Witstraat 1A / parkeergarage De Kamp
We eindigen deze Dag van de Architectuur
waar we begonnen zijn: bij DeDAKKAS! Hier
komen we weer samen om elkaar te vertellen
wat we met onze eigen ogen hebben gezien.
Maar eerst geeft Dennis de Waart, initiatiefnemer van DeDAKKAS, daar dan nog een
korte toelichting over hoe en waarom hij de
DeDAKKAS is begonnen. Als laatste sluit
Gabriël Verheggen, directeur van het ABC, af
en heffen we het glas. Een glas dat sommigen
hebben ‘verdiend’ aangezien zij op deze dag
8 of meer activiteiten hebben bezocht en dus
8 stempels hebben gekregen…

10.00

11.00
10.30

1 / 18 – DeDAKKAS

12.00
11.30

aftrap
rondleiding

3 – Vanaf ABC

fietstocht Van den Eijnde

5 – De Meester

ABC Architectuurcentrum Haarlem
Groot Heiligland 47 2011 EP Haarlem
tel 023 534 05 84 / info@architectuurhaarlem.nl
www.architectuurhaarlem.nl toegang gratis
geopend: di - za 12.00 -17.00 / zo 13.00 -17.00
samenstelling programma: Wouter Kabbes, Werner Kamp,
Carla van Twuijver, Jurgen van der Ploeg en Gabriël Verheggen
adviezen: Francien van Heijst
grafisch ontwerp: Maud van Gool (kamer12.nl)
Met dank aan alle deelnemende instellingen, rondleiders
en presentatiegevers en in het bijzonder zij die deze dag
(financieel) ondersteunen.

Hoofdsponsoren ABC: AM Wonen; Amvest; BPD-Regio
Noord-West; Dura Vermeer Bouw Midden West; Hemubo;
HBB Groep; Synchroon BV; Syntrus Achmea; Wibaut

14.00
13.30

15.00
14.30

16.00
15.30

17.00
16.30

tip: DvdA-lunch € 8,-

2 – Hof van Leijh
4 – Huis Barnaart

13.00
12.30

De Witstraat 1A / parkeergarage De Kamp
Prijs € 8,Eet met de ogen van de kok die zich heeft
laten inspireren door de architectuur.

afsluitingsborrel

doorlopende lezing en presentaties
rondleiding

18.00
17.30

rondleiding

rondleiding

6 – Bosch-toren

rondleiding

7 / 16 – ABC

presentatie en toelichting VR-bril / Het Cyberuniversum

8 – Haarlemmer stroom

rondleiding

9 – Braillelaan

rondleiding en rondkijken

10 – Route langs kunst op straat

fietstocht

11 – Hof van Egmond

rondl.

12 – Rondwandeling vanaf ABC

rondwandeling

13 – Rondwandeling vanaf MH

rondwandeling

14 – Slachthuishof
15 – De Mariastichting
17 – De Bavo

Let op: voor laatste aanvullingen en wijzigingen zie www.architectuurhaarlem.nl

rondl.

docu Gewoon fietsen

rondl.

rondleiding
rondleiding
rondleiding
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