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Een aantal wijken binnen Haarlem Oost vallen onder de 40+ wijken, ook wel de
Vogelaarwijken van Nederland genoemd. Uit de leefbarometer en de meer specifieke cijfers rond inkomensontwikkeling en arbeidsparticipatie blijkt dat wijken in
Haarlem Oost langzaam maar zeker verder op achterstand raken ten opzichte van
het Haarlemse gemiddelde.
In het licht van deze ontwikkelingen is het van essentiële betekenis dat bewoners
en ondernemers weer perspectief kunnen zien voor hun omgeving en voor zichzelf.
Sociaaleconomische problematiek vraagt om een gerichte aanpak, een aanpak op
strategisch niveau. Investeren in fysiekruimtelijke interventies wordt in deze studie
gezien als voorwaarde voor de aanpak van die sociaaleconomische problematiek.
Op basis van het verbeteren van de fysiek ruimtelijke condities en kwaliteit kan een
belangrijke bijlage geleverd worden aan de versterking van het woon- en leefklimaat
in de wijken.
In deze studie wordt ten eerste een inventarisatie gemaakt van de reeds bestaande stedenbouwkundige kwaliteiten van Haarlem Oost en wordt aangegeven waar
fysiek ruimtelijke conditie slecht is en interventies nodig zijn ten behoeve van
nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe ontwikkelingen die nodig zijn om weer perspectief te kunnen bieden aan de mensen die reeds in Haarlem Oost wonen en graag
willen blijven wonen. Nieuwe ontwikkelingen voor mensen die hun onderneming
een nieuwe impuls willen geven maar ook voor nieuwe bewoners en ondernemers
die nodig zijn om nieuwe energie te bieden aan de omgeving. Nieuwe bewoners
die kleur zullen geven aan de monocultuur van het naoorlogse gezinsleven dat niet
meer past bij de gemêleerde en geïndividualiseerde maatschappij van vandaag de
dag.
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voorwoord
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Tegenwoordig worden wijken zoals die in Haarlem –Oost bevolkt door een verzameling van sociale groepen, die niets of nauwelijks iets met elkaar te maken hebben.
De multiculturele samenleving huist in een pluriforme 24/7 stad, met markante verschillen in de wooncultuur en het openbare leven. Uiteenlopende levenswijzen en
opeenvolgende levensfasen van bevolkingsgroepen komen in de steden sterk tot
uiting. Er bestaat behoefte aan zeer uiteenlopende woonvormen en een aanbod
van specifieke diensten en voorzieningen. Vanuit die gedachte liggen er concrete
opgave om de veelal geïsoleerde wijken een betere externe hechting met de historische binnenstad en het omringende landschap aan de oostzijde van Haarlem
Oost te geven. Daarnaast ontbreekt het in deze gebieden aan een goede interne
hechting van plaatselijke bestemmingen en anchor points zoals die van parken,
pleinen of voorzieningen waardoor die geen of nauwelijks plaatsen van betekenis
kunnen zijn voor het da gelijkse 24/7 gebruik van bewoners en bezoekers. Er liggen
concrete opgaven om de openbare ruimte anders en beter in te richten, om woonen gebruikscomplexen te verduurzamen en de woningvoorraad te moderniseren
en/of te vervangen. Kenmerkend voor Haarlem Oost is dat het een polder is die zich
gedraagt als een eiland met twee dominante diagonale structuren. Deze structuren
zijn niet terug te zien in het stedenbouwkundig raster. Scheiding van functies stond
destijds centraal, daarnaast zijn de bedachte stedelijke structuren nooit afgemaakt
hetgeen tot een fragmentatie van het gebied heeft geleid ( Endless City, Urban Age
project ). Voorbeelden zijn de Schipholweg en de Amsterdamse Vaart. Deze lopen
dood zodra ze het centrum van de stad naderen. Zij zijn daarnaast grote ruimtelijke
en sociaal functionele barricades voor de Slachthuisbuurt.
Haarlem Oost heeft een ruggengraat nodig die al de verschillende wijken met elkaar
verbindt, tegelijk moeten er multimodale knooppunten komen waar programma aan
gekoppeld kan worden ( ov, auto, fiets, detailhandel, horeca etc.) In het verleden
werd op kavelniveau naar gebiedsontwikkeling gekeken. Dit is niet meer van deze
tijd, de business case is veranderd er moeten gebiedsvisies worden ontwikkeld die
op basis van kennis en expertise over het grotere geheel als context kaders bied
voor de ontwikkeling van gebieden als Haarlem Oost. De Randstad en het concept
van de AMA –Amsterdam Metropolitan Area kan als aggregatie niveau voor deze
expertise en inzichten dienen.
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De naoorlogse wijken kunnen de tegenwoordige bewoners slecht bekoren,
omdat een aansprekende identiteit en een ‘historische’ dimensie ontbreekt.
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urban vitality:
fatum or fortuna?

introductie

Stedelijke structuren ontstaan niet
zomaar. Er ligt een sterke logica in het
ruimtelijke systeem van de stad ten
grondslag aan die stad. Deze logica
word de laatste decennia naar mijn
mening te weinig gekend en daarmee
word de effectiviteit van die structurele
stedelijke logica in gevaar gebracht.

Het onderzoek programma ‘De Stad
–duurzaam vitaal’ van de Hogeschool
van Amsterdam levert met haar afstudeerprogramma ‘Krachtwijken’ een
bijdrage aan het ontwikkelen en delen
van kennis en inzichten over kwaliteitsverbetering van krachtwijken in
algemene zin en met deze publicatie
specifiek over die van het gebied van
Haarlem Oost.
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connectiviteit

bereik

programma,
anchor points

circuit, route

De essentie van de stad als sociale
gemeenschap is het best te vangen
met het begrip connectiviteit, verbondenheid en hechting. Verbondenheid, hechting -connectiviteit- is
een essentiële mentale en fysieke
voorwaardelijke conditie voor een
stedelijk gebied, zonder verbondenheid kan er in wezen geen sprake zijn
van een ruimtelijke stedelijke eenheid
laat staan van een levensvatbare en
vitale stedelijke sociaal economische
gemeenschap.

Sociale interactie en effectief gebruik
van stedelijke gebieden is enerzijds
afhankelijk van de verbondenheid,
connectiviteit van het stedelijk frame
en anderzijds van de dichtheid en
relaties van dat stedelijk frame. Die
dichtheid en relaties, de hoeveelheid,
lengte en continuïteit van straten, hun
onderlinge relaties en maaswijdte,
bepalen de wijze waarop een adres of
bestemming met andere adressen en
bestemmingen verbonden is.

In wezen bestaat het 24/7 dagelijkse tijd-ruimte leven van mensen in
stedelijke gebieden uit verplaatsen
en verblijven. Voor het eerste is het
van belang dat de gebruiker van de
stad over een cognitieve map van die
stad beschikt zodat de context en het
netwerk van die stad door hem/haar
begrepen wordt waardoor zij weten
waar ze zich in de stad bevinden en
vervolgens richting kunnen geven aan
hun verplaatsingen daarbinnen ten
behoeve van hun verblijfskeuze.

Effectieve vitale steden beschikken
over een parallel stedelijke frame.
Dat is een stedelijke netwerk van
straten, lanen ect. waarin punten van
bestemming op verschillende manieren met elkaar verbonden zijn. Deze
verschillende verbindingen bieden
gebruikers van de stad de mogelijkheid op basis van hun eigen tijd,
activiteiten en behoeften een keuze
te maken voor het gebruiken van die
verbindingsmogelijkheden.
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119
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conclusie

RGBG

Strategie

Op basis van het onderzoek is het
mogelijk voorstellen doen voor een
aantal nieuwe ruimtelijke verbindingen
in gebieden. Dit zijn de ontbrekende
schakels –missing links- die het stedelijke frame completeren en daarmee
een aantal nieuwe sociaaleconomische impulsen en waardecreaties kan
genereren op buurt, wijk en stadsdeel niveau. Ingrepen in het fysieke
systeem van de stad –het frame- is in
vele gevallen voorwaardelijk voor het
duurzaam verbeteren van krachtwijken en buurten.

Het ontwerpen van landschappelijke
en stedelijke gebieden is een complexe aangelegenheid. Het vertalen
van ideeën, behoeften en diverse
eisen van betrokken partijen en
belanghebbende waaronder die van
de eindgebruikers in een totaalbeeld
van fysiek ruimtelijke voorwaarden
en programma’s, is een ingewikkelde en tijdrovende bezigheid. Indien
processen en communicatie niet
goed verlopen kunnen belangrijke
ontwikkelingen teniet gedaan worden
en kostbare tijd, mogelijkheden en
investeringen verloren gaan.

In het Visie deel worden de uitkomsten van de Strategische RGBG
methodiek als scenario uitgewerkt.
De RGBG methodiek heeft de basis
gelegd voor een ruimtelijk vertaling
van hetgeen in de analyse en de
SWOT als probleem is gesignaleerd &
uiteengezet. Met name de her-verbinding –missing links- van Haarlem Oost
zowel in- als extern zijn van essentiële
betekenis voor het op waarde houden
en versterken van de afzonderlijke en
vaak te veel geïsoleerde woonbuurten,
wijken en bestaande bestemmingen
de anchor points.
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Transformatie:
Sportpark Nol
Houtkamp

Slachthuisbuurt:
woonwerkgebouw

Schalkwijk midden:
Woonzorggebouw

Schalkstad: Wonen
& Cultuur

Ruwe bolster, blanke pit. Het nieuwe
bouwblok komt in Slachthuisbuurt
Zuid te staan. Het is een buurt met
sociale en economische problemen.
Daarom lijkt de buurt in de eerste
instantie, dus automatisch ook het
gebouw misschien niet aantrekkelijk
genoeg voor doelgroepen met hogere
inkomens, (ruwe bolster).
Maar met bouwblokken die voldoen
aan de hedendaagse eisen, wordt het
gebied omgetoverd naar een aantrekkelijker plaats ook voor mensen met
hogere inkomens. De buurt heeft
potentie en stedenbouwkundige
kwaliteiten die goed benut kunnen
worden, (blanke pit).

Schalkwijk Midden gaat weer bloeien!
Met het woonzorggebouw en het
aanliggende park als katalysator
voor deze buurt. Het park maakt een
fietsverbinding tussen Noord en Zuid
mogelijk en voorziet in recreatie voor
het Kennemergasthuis, de omliggende kantoren en het woongebouw.
Dit gebouw, met meerdere (zorg)
ypologieën is een plek van vraag en
aanbod op sociaal maatschappelijke
schaal. Met bewoners die het fijn
vinden om in Schalkwijk te wonen,
die ontmoeten, die verzorgen en daar
waar nodig verzorgt worden.

Als sociaal, economisch en fysiek
middelpunt kan het nieuwe Schalkstad veel betekenen voor zowel de
stad als de aangrenzende wijken.
Openbare ruimte gevormd door
gebouwen faciliteren een frame voor
de behoefden van Haarlem Oost en
verbinden de oost- en westzijde van
Schalkwijk. Aan het grote marktplein
ligt onder andere Blok II, met daarin
wonen en grootstedelijke publieke
functies. Een nieuw theater met een
muziek- en dansschool markeert
deze plaats als een plek van stedelijke
cultuur met een vrije en flexibele
ambiance.

Een herstructureringsopgave, zoals
die in de sportkamp Nol Houtkamp,
speelt zich af over een langere periode. Het ontwerp voor het gebied kan
alleen stapsgewijs tot stand komen.
Het is dan ook lastig om een volledig
uitgewerkt plan te presenteren of
om beslissingen op detailniveau te
nemen.
De toevoeging van woningen en programma aan het plangebied heeft als
belangrijkste voorwaarde dat het een
aansluiting vormt tussen Schalkwijk
en de historische binnenstad. Deze
aansluiting wordt gevormt door infrastructurele lijnen richting het Spaarne,
hiermee wordt Schalkwijk aangesloten
op het nieuwe centrumgebied van
Haarlem, het Spaarne.
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inleiding
Stedelijke Vitaliteit en Krachtwijken

Vitale steden
De Vitale duurzame Stad is het resultaat van een langdurige proces van waardering
van haar gebruikers. Die waardering komt voort uit de betekenis die zij aan de stad
geven en tot hun identiteit beschouwen. Uiteindelijk geven gebruikers en private
investeerders impulsen en inhoud aan het geheel van publieke en private bestemmingen. Dit is het resultaat van een continu -precair- evenwicht tussen private en
collectieve kapitaal stromen. Het is een continu proces van langzame fysiek ruimtelijke transformatie, een transformatie die telkens opnieuw die fysieke sociale en
economische waardering actualiseren. Een vitale stad is een stad die het vermogen
heeft dat proces van binnen uit te faciliteren en op gang te houden, een zelfgenererend sociaal economisch vermogen. Alleen daarmee kan er een gewenste en
duurzame ruimtelijke relatie ontstaan tussen aanbieders en gebruikers van de stad,
die sociaal economische ontplooiing van de stad en de bewoners conditioneert.
Dat continue proces van waarde actualisatie impliceert ook een grote waarde
vrijheid, de vitale stad is niet per definitie een historische stad of een moderne
stad. Het is de stad die vanuit participatie en deelname van alle partijen ontstaat, telkens opnieuw als een feniks.

Ruimtelijke opgave krachtwijken
Stedelijke vitaliteit bestaat dankzij een goede interactieve samenhang tussen fysiek
ruimtelijke, sociale en economische kwaliteiten. Ruimtelijke samenhang, bereikbaarheid, hechting en toegankelijkheid van stedelijke gebieden, omliggende landschappen, wijken, buurten, bestemmingen en anchor points vormen daarin een essentiële
voorwaarde. De stedelijk en landschappelijke ontwikkeling van de laatste decennia
heeft door een proces van deregulering, onderlinge concurrentie en “polderen” op
alle schaalniveaus een spoor van onthechting, ruimtelijke- en functionele scheidingen en breukvlakken achtergelaten en het stedelijke systeem gefragmenteerd.
Algemeen word gesteld dat Nederland door dit proces van fragmentatie is verrommelt. Landschappelijke en stedelijke gebieden zijn losgekoppeld. De afzonderlijke
en gezamenlijke economische kwaliteiten en kansen worden daardoor te weinig
benut.
De ruimtelijke opgave voor stedelijke gebieden in algemene zin en dat van de
krachtwijken van Haarlem Oost in het bijzonder is her-verbinden van wijken en
buurten, van de bestemmingen en anchor points, van de relaties met het bestaand
stedelijke gebied en de historische centra. Dat betekend ook herdefiniëring van aanwezige kwaliteiten en in samenhang daarmee keuzes maken over de concentratie
van kwaliteiten zodat er een meervoudiger, intensiever en duurzamer ruimtegebruik
ontstaat.

onderzoeksatelier | KRACHTWIJKEn

Stedelijke vitaliteit vind zijn basis in een effectieve samenwerking van het fysieke
systeem van de stad, met die van het sociale en economische systeem van de stad.
Het fysieke systeem van de stad het stedelijk “frame “ het geheel van straten, pleinen en parken, de structuur van het collectief stedelijk eigendom in juridisch zin. Het
economisch systeem, het stedelijke programma en de anchor points is het geheel

aan activiteiten en bestemmingen die in hoofdzaak dankzij private investeringen zijn
gerealiseerd mede op basis van een effectieve samenhang met het sociale systeem van de stedelijke samenleving. Dat sociale systeem is het geheel van acties
en handelingen die door bewoners, bezoekers, belanghebbende in het dagelijkse
proces van hun individuele en collectieve tijdruimte wordt ondernomen, hun route
structuren en circuits.
Alle drie de componenten zijn wederzijds afhankelijk van elkaar en zullen ieder voor
zich in hun kwaliteit worden belemmerd indien een of alle twee de andere componenten in onvoldoende mate bijdragen aan die ontwikkeling. Resultaten uit ons
ruimtelijke onderzoek toont aan dat het fysieke ruimtelijke systeem van een stad een
preconditie vormt voor de overige twee en daarmee voor een duurzame kwaliteit
van de andere twee componenten.
13

Het onderzoek programma ‘De Stad –duurzaam vitaal’ van de Hogeschool van
Amsterdam levert met haar afstudeerprogramma ‘Krachtwijken’ een bijdrage aan
de kennis en inzichten over kwaliteits verbetering van krachtwijken in algemene zin
en met deze publicatie over die van Haarlem Oost.
De aanwezigheid van krachtwijken in een stad kan beschouwd worden als een
bewijs van een vitaliteit gebrek van die betreffende stad, immers indien de stad over
voldoende vitaliteit zou beschikken zou het de middelen ter beschikking kunnen
stellen voor het oplossen van de problemen die haar wijken tot krachtwijk maken.

HAARLEM OOST

HAARLEM OOST
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urban vitality: fatum or fortuna?

[links - v.b.n.b.] 1. Global (harbor) cities by night,
1.2. City brandind indicators, 2. Giovanni Battista
Nolli, La Grande Pianta di Roma (1748)
[rechts - v.b.n.b] 3. Albert Cuyp Market Amsterdam
in 1950, 4. Albert Cuyp Market Amsterdam 1999,
5. Rembrandplein –square- Amsterdam 1950, 6.
Rembrandplein –square- Amsterdam 2009

[links] 6.1. Actual spatial concentration of market
places located on the internal city ring dated from
the late 19th century
[onder] 7. Cognitive map, personal TomTom,
movement in circuits for everyday business

Urban structures do not appear just out of the blue. There is certain logic to a city
structure and that structure, in my opinion, has been damaged. The right structures are insufficiently continued and implemented, and in new towns not automatically applied. The urban structure is being damaged by serial interferences
that stand in the way of social, economic and societal vitality. The last couple of
years I have, in co-operation with many others, developed an instrumentarium to
make that visible through computer techniques. And how it is possible to apply
that instrumentation to fortify vitality. In that process two things are very important: destinations and their connections. The better those function, the more vital
the city can be.
Urban structures in transition
Cities are more and more the place where people reside. At this very moment 50%
of all people worldwide live in urban and metropolitan areas and the expectation is
that that number will grow to 70% in the coming decennia. At global level, a process
of realignment and functional spatial concentration can be seen that has been initiated by international and continental logistical systems on the one hand and local
and global investment and labour potential of metropolitan areas on the other hand.
[Image 1]. It is an irreversible process that shows itself everywhere no matter the
differences in the triangle of physical, social and economic pre-limiting conditions.
Arranging that physical world is a complex assignment, maybe even the most complex one. A precarious balance between that what society thinks to be of importance in social-cultural and economical sense and the way in which that must reflect
in urban structures, the public domain and the architecture of objects and elements
in behalf of activities, functions and living functions, must be found through means
of all kinds of management processes. A precarious balance between public and
private needs related to that what is available and possible within the current
topography.
The modern city wants to derive its meaning mainly from its urban identity. It seems
to be the ultimate means to generate attractiveness with which a flow of human
capital can be developed and bound to the urban context that in its turn can further
invent and continue itself as a result. Cities -through city branding - are entangled
in a mutual fight to be rated on the ladder of intrinsic, independent and authentic
urban vitality. [Image 1.2.]

20th century city
Our cities are being rebuilt, they are under construction both physical-spatially and
social-economically. Especially in the Dutch delta ‘Randstad’ no city goes without
metropolitan transformation projects on different scale levels of its area and beyond
[Image 8 to 11]. We are faced with them on a daily basis. Dutch society is also being
rebuilt and is undergoing a radical change in its social-economic regulatory system.
A transition process that has started in the eighties of last century and of which the
end is still not in sight.
We went from a centrally led collectivistic society with a high feeling of brotherhood
– a caring society – to a very individualistic one. Especially the role and position
of the central government as regards to the different operators in the market has
changed drastically. The sequential phases of political demarcation and the spatial
assignment of sequential governments show a large ambivalence with regards to
who is responsible for the overall control. Under the guise of ‘one can only do one
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New wine in old casks
That what we want from the city and city life essentially has not changed. The
observation of Giovanni Bttista Nolli, ‘ La Grande PIanta di Roma [1748] in which
he draws the topography of the City of Rome into a map [Image 2], is still representative for that what we need of a city. His city map shows, next to the complete
public spatial network frame of streets, alleys, squares and parks, the complete
public spatial areas that together make visible the available domain for collective

use: a vital combination of urban and architectonic interior. Of us that may not
sound very new, but in those times it was a find that stated the difference between
public and private owned areas that however were both used collectively. In itself it
is worth reflecting on the fact that this difference between public and private collective structures still form the basis of urban quality in all its different variants, typology
and vitality.
Despite advancing times, the enormous development of cities and the fact that we
as inhabitants of those cities have changing demands, the use of the public private
domain in essence did not change very much. Important areas and destinations
– anchor points- in the city such as important programmes, squares, parks and
markets have adapted in detail to the changing spirit of times [Image 3 to 6.1]. Their
position however in the city map, as an anchor point and their social-economic
meaning, has not been affected but even more so been enforced. Despite the differences in lifestyle people gather at those places choosing a terrace or place that is
in coherence with their own lifestyle, be it a grand café or an English pub.
The urban network frame of streets also functions as the most important public
spatial system. Not only for transportation, despite the metro etc, but as a generic
source of information for understanding the city plan and everything that has been
placed into that plan as destination and urban programme. It adds up to a total
source of information we need in our daily use of the city as a cognitive map, our
personal internal TomTom [Image 7]. Such an urban frame also forms the basis
for high flexibility, the ability to take in other than the present functions and programmes. For example, the Amsterdam ring of canals can, given its original role and
set up on the basis of current insights, be considered as an urban distribution area.
Given the importance of creating value for estate property at this moment the area
shows a very strong adaptive capacity and thereby functions as a bearer of urban
vitality and quality.The inheritance of the
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[links] 8/9. New Map of the North district of
Amsterdam. AMA, planning concept Amsterdam
Metropolitan Area
[boven] 10. Bird’s eye view of the new urban district
IJburg

HAARLEM OOST

[boven] 10. Bird’s eye view of the new urban district IJburg

[links] 11. Zuid-As, -South Axis- Amsterdam
[onder] 12. Topography region of Amsterdam 1800,
13. Projection of urbanized region of Amsterdam
2010 on top of topography of 1800

urban vitality: fatum or fortuna?

lector Ir Peter G. de Bois

18

Expansion in the 20th century
Parallel to this global process of deregulation many cities have developed and
exploded enormously in the last 60 years. The area of cities has multiplied in a very
short time [Image 12, 13 and 13.1-2]. In The Netherlands, the landscape as a result
of building in relatively low densities has been brought in a condition of urban dispersal. In addition, the application of the CIAM principles of dividing functions has done
no good to the city and has brought it on the verge of going bankrupt. It has brought
about a general surplus on public domain in new urban areas as a result. [Image
14]. They are areas whose functioning - as a result of lack of context and extensive

[boven] 14. Comparison of the historical City of
Parma and a CIAM footprint of Sant-Die
[boven] 15. City axis Bejing
[rechts] 16. Infrastructure of Almere New Town
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use - is strongly under discussion while at the same time it puts pressure on the
municipal finances to maintain it all. The result of a fast and unrestrained growth is
a society that in all facets and scale levels is fragmented both social-economically
and physical-spatially. The consequences are very well visible and tangible. They
are a logical consequence of a long-lasting process of expansion without moments
of consolidation to test that fast development to content qualities. The world manifests itself like a labyrinth. It is not for nothing that there is an enormous demand for
re-defining, re-finding and re-binding of physical-spatial networks social-economic
flows and interactive logistical chains to be able to come to related vital and sustainable processes.
Structural fragmentation
One of the prominent problems is that rural and urban areas are diluted by the large
scale infrastructure. Traffic structures of cities are being optimized from traffic logistics point of view. They are no settlements for work and facilities and offer no support for recognition, orientation and accessibility [Image 15 and 16]. That what was
divided does not get re-connected and area-bound identities and meanings are lost
by lack of attention. Urban areas lost their relationship with their surrounding landscape as a result of the positioning of infrastructure at their borders. Inhabitants lost
sight on that relationship and do not know the ways that can connect them to that
surrounding landscape. In our research after the relationships of one of the older
Dutch New Towns, the City of Zoetermeer with its surrounding landscape - including the potential metropolitan park ‘De Groenblauwe Singer’ of the river ‘De Rotte’
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thing at the time’ recent governments out of pure necessity and party out of their
own interest and exposure preferably look towards developments within Europe.
Unfortunately, lower governments are not facilitated in such a way that they are able
to overcome the arisen vacuum on policy and execution.
However, local politics have been able to profile themselves very strongly in that
vacuum and not always in favour of their assignment and the quality of the city.
Municipally councillors cannot allow themselves to let their policy be influenced by
the day-to-day illusion of their electorate. That also shows the lack of control from
the political midway, namely of the provinces and/or of regional politics. It is not for
nothing that almost none of the polities intended by the national government have
actually been executed in the last decennia. Society benefits from structural thinking
instead of economic thinking. The latter is too much subject to short-term actions
and individual sentiment.

[boven - v.l.n.r] 17. Analysis of the east side of
Zoetermeer, 18. Analysis of the west side of
Zoetermeer, 19. Analysis of east and west face of
Zoetermeer, 20. East and west face, with a revision
of east/west dominant lines
[onder] Total connectivity mask of Zoetermeer
including anchor points in the region
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The analysis of the City of Zoetermeer
The analysis on the basis of the 1-2-3-order shows two of the four ‘faces’ of Zoetermeer in which the external spatial connection of the city and the internal accessibility
from the urban border is visible. The border has been defined with a red line. The
analysis of the east side of the city shows how poor to almost nil the accessibility
to the city is, how immensely large the relationship with the metropolitan park area
of the ‘Groenblauwe Slinger’ could be and how large the spatial connection in the
urban area of the City of Rotterdam is [Image 17].
The second illustration shows the interconnection of the west border. It shows an
unprecedented strong relationship from the City of Den Haag to the City of Scheveningen [Image 18]. At the same time it becomes clear that the spatial bearer thereof
also regulates the inner urban accessibility in Zoetermeer. It is one of the few historic
lines that are present in the city plan. It is also visible that the external spatial correlation with Den Haag is stronger than the internal within Zoetermeer itself. With that
the analysis endorses that Zoetermeer has been developed from a city concept that
is context unrelated, in which a strong division of the different kinds of traffic was
the starting point. The City of Den Haag offers inhabitants a fine-mazed network of
public-spatial connections to reach local and urban destinations, something that the
City of Zoetermeer has more trouble with. If we place the east and west map over
each other we can make a statement on the way in which there is a coherent spatial
continuity within the urban frame of Zoetermeer [Image 19 and 20]. Unfortunately,
there is ample continuity with all consequences for the social and economic activities and investments in the city. At the same time, previously mentioned possibilities
to make identities on the basis of different relationships are not possible.
The connectivity mask show the spatial correlation and accessibility from all view
points [north, east, south and west] and the infrastructural systems of the city. [A20,
NS and Randstadrail], placed onto an underground of all available anchor points in
the region. It shows an image of what areas can be optimally serviced through those
infrastructural systems and can develop and/or keep their vital social-economic
position as a result [Image 21].
The parallel and serial city
When the interconnection and the accessibility of anchor points - such as squares in old and new cities are compared with each other the anchor points in new cities
turn out to be very poor. The reason for this difference in spatial correlation can
be found in the fact that old cities have developed themselves from one or more
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Urban hierarchy
For that identification with anchor points a minimum of two parties are necessary
that for a longer or shorter period will need to have a ‘fit’ with each other. Both
have their own identity, the consumer from his or her age, phase of life, personal
characteristics, lifestyle, hobby’s and preferences, the object, the place or the area
with its position and characteristics in programme, appearance and uniqueness.
The ‘fit’ can be seen as a consumer contract with which the experience of the city is
a mutual merit. An important requirement is that the consumer needs to be able to
reach his destination, that the object can easily be integrated into his cognitive map
and that the object relates well to other – local of global – anchor points. Or: the
consumer has integrated the anchor point logically into his own circuits.
With a serial frame that urban hierarchy does not or barely comes about at the
expense of the so necessary identity of those areas and with that the possibilities to
develop activities and programmes for many consumers. Life in the city demands
parallel worlds that function both simultaneously and in overlap with each other.
Unfortunately we humans can only think serially and we organize our world on that
thinking pattern doing the same with our new cities. A parallel urban frame is conditional for making individual circuits. It helps people to set out their own time-spaceagenda within the frame of the city and it determines the efficiency thereof. Urban
hierarchy is a result of the sum of the individual circuits and it comes about by the
concurrence of utilization and coinciding of circuits of all people and with that determines the possibility for private investments and return on investment [Image 25].
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quarters and neighbourhoods on the basis of long existing connecting lines that
managed the relationship between those different parts and the bigger context. This
in contradiction to new cities such as Zoetermeer and Almere that have developed
van the outside in on the basis of a total city concept. They have been modelled and
designed in smaller parts and areas of the city according to rules and characteristics
of the chosen model. As a result, especially because of the hermetic building regulations in that sort of areas, all adaptability to develop something different has been
ruled out unless - out of ongoing obtained insight - the original plan is left and the
paradigm is being changed.
Unfortunately, that seldom happens. Next to that in almost every modern new town
the green-blue and the grey network have been strictly divided by separate living
areas what resulted in serial composition of spatial barriers and functional division.
The frame of old cities offers consumers the possibility to connect two or more
destinations in different ways: it has a parallel system that is adaptable. This is in
contrast with the serial, linear frame system of new cities where there is usually
only one possibility of connecting two different destinations [Image 23 and 24].
Serial systems therefore only offer one type of utilization, which is bad for the user
possibilities. It is also limiting the interest of private investors and because of that,
contra-productive for the vitality of the city. The identification with the public domain
does not come about and consumers do not enter into a sustainable relationship.
As a result they will not feel responsible for the area as well.
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at the eastside of the city – that division between city and landscape becomes
apparent. It also becomes clear how badly the internal and external structures of
the city connect. With that the city loses the possibilities to make these relationships into a varied identity of the public domain and with that of vital important for its
consumers and investors [Image 17 and 18]. The research took place on the basis
of one of our new R&D analysis methods, the 1-2-3-order. With this method a large
amount of situation in our cities – including urban anchor points and rural relationships of cities – have been researched with surprising results.

[boven] 22.1. Spatial correlation of squares in the
old Cities of Amsterdam, Amersfoort and Groningen (regard the scale notation)
[onder] 22.2. Spatial correlation of squares in
new cities – Almere, Houten and Zoetermeer, 23.
Parallel and serial frame

parallel frame,
more than one possible connection
between two points of interest
inductive city

serial frame,
just one connection possible
between two points of interest
deductive city

[boven] 25. Sum of the individual circuits, based on
GPS-research in the parallel frame of Amsterdam
[onder] 24. Parallel and serial frame, Space Syntax
analysis, Amsterdam and Almere
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The cognitive city
For a city to function well it is of importance that consumers can make a mental map
that covers the city as a whole. This map is being processed in the hippocampus
into a cognitive map that supports us for orientation like an internal TomTom in daily
life and traffic. That map is a result of our personal use of the city and therefore
directly proportional to the way in which the urban frame facilitates us and gives us
access to all possible anchor points. A bad urban frame causes fragmented and
incomplete cognitive maps with consumers. The more we move without using a
TomTom, and orientate ourselves well within cities, the better our cognitive map will
be, grow and expand, as well as our hippocampus. Taxi drivers in London and Paris
turn out to have a larger hippocampus than other consumers within the city. Their
map has a stratification at different scale levels that can be compared to those that
are used by urban designers and planners for analyses and city design. Eventually,
the result should be a ‘readable’ and accessible city.
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Sprawling, dividing and connecting
The enormous growth of cities has made them very complex, difficult to understand
and ‘read’, and, as mentioned before, both spatial and social-economically fragmented. Not only by the increase in possibilities or the scale of the urban system but
by the adjoined increase of social and economic rules of engagement. Many large
cities – as a result of our need to keep grip on that urban complexity – have been
divided into boroughs. All the while these boroughs are standing with their backs to
each other and are in danger of losing their mutual coherence.

New city areas and vinex areas have been provided with a high level of design but
are empty and mono-functional at the same time. Employment possibilities, other
than for white-collars have mostly been withdrawn from the city areas and into the
surrounding landscape without any binding to that landscape or a logical, causal
qualitative coherence. The city becomes empty and becoming more monotone,
less interesting and less liveable. The reality is a collection of half solutions. The latter
seems to have been the planning paradigm of our New Towns such as the City of
Almere and Zoetermeer.
Because even though the City of Almere, given its context, is one of the most interesting places within The Netherlands, again follows an example of this city. The area
Almere-Buiten exists of a large amount of separate neighbourhoods that, as a result
of traffic divisions, bus lanes, greenery and water areas have been divided from
each other. In that same area ‘de Evenaar’ is situated as a central axis coming from
the urban centre in the direction of the ‘Oostvaardersplassen’, waiting for attention,
a programme, liveliness, consummation and identity. In potential it is a fantastic
connection from the city to one of the most interesting nature areas of The Netherlands. The axis, as it is now, is not interesting enough however, for public-private
investments as nobody is able to visit the area as it has not been connected to the
surrounding neighbourhoods that house 30,000 to 40,000 inhabitants [Image 26].
All other anchor points of Almere-Buiten such as the centre and the parks are faced
with the same problem.
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[boven] 26. ‘de Evenaar’ -urban axis- in
Almere-Buiten
[onder] 26.1. Functional Layers of the city of Almere
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[boven] 27. Gated community Almere-Buiten
[links] 28. Actual spatial relation, dysfunctional inter
connection
[onder] 29. Missing ‘links’ and the new connections
related to the ‘links’

[links] 30.1. New spatial correlation, total
connection
[onder] 30.2. Areal photo of Almere Buiten and city
axis the Evenaar
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Connecting, missing links
By connecting several streets in the network by means of missing links a transformation of the serial system to a more parallel system can easily be realized. De
Evenaar would become the centre point of the city area and with that realize its
potential as central axis, with programme - squares and facilities including employment – and the relationship with the nature area ‘Oostvaardersplassen’. The connections internally would have fewer barriers which would enable the ‘slow’ traffic
– including the traffic to sports facilities and other accommodations - to increase
[Image 29 and 30].
The assignment for the 21st century: urban vitality
As stated before provinces, regions and cities lack a functional efficiency that generates a usable spatial hierarchy. That is an absolute condition in daily life of all consumers of the city, to have an optimal social-economic development, to have spatial
coherence and social encounters. Given the many articles, political discussions,
policy documents and programmes there is an enormous need for that coherent
spatial structure, a need for regional coherence, spatial context and urban vitality.
In light of the presented societal changes this demand for connection, looking of,
finding of and making of relationships will draw the attention of designers and planners that think and conceptualize integrally. In managing this the assignment has
changed as well: not being over the assignment but being part of it in forming a
vision, product, method and execution. The assignment for the coming decennia
must be characterized by a functional and spatial defragmentation and facilitating of
the social-economic synergy.
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The deprived neighbourhood as a vital indicator
In the issues of deprived neighbourhoods many of those factors come together, and
they address the aspect of urban vitality as no other. How can a city profile itself as a
vital society when there are neighbourhoods were people to not want to live as they
are no good? Neighbourhoods were the social cohesion is far to be found and the
neighbourhood in many aspects does not live up to a minimum of requirements as
far as living and facilities are concerned? The question whether or not many cities
have in fact gone bankrupt then seems justified as the phenomenon of deprived
neighbourhoods can only exist because of a lack of collective financial means to
actually solve those problems. They are the literal result of insolvency.
From our research programme it becomes clear that in many of those neighbourhoods the urban frame, the internal spatial quality falls short and the external spatial
coherence with the rest of the city and the landscape is lacking. They often are
areas that, because of their location or because of the presence of strong barriers,
can be considered as [inner] urban periphery zones, kind of border areas with deadend streets. Next to that these neighbourhoods do not have destinations at their
disposal, anchor points that are not only a concentration of necessary programmes
for daily needs, but also could add surplus value to the area by their identity.
On the basis of our 1-2-3 order-analysis method we researched the area ‘De Hoef’
in the City of Alkmaar. This analysis brings the typical conditions of a problem area
clearly into perspective. The area is literally built-in between the outer by-pass and
the railroad, cut through by several waterways. These barriers clearly isolated the
city as a whole, the outer area of Alkmaar has a better interconnection than the
most important anchor points of the city itself, such as shopping, park, employment
and centre areas. Next to this, the area falls apart in isolated parts as a result of its
inner barriers . One of the residential streets, the ‘Cornelis Pronkstraat’, shows that
very clearly in the analysis drawings [Image 31 and 32].
The drawings show the analysis of the existing and possible future situation. If the
local authorities would, together with involved investors, invest in a new railroad
level crossing the neighbourhood ‘De Hoef’ would get a direct relationship with the
urban facilities and the easterly city areas, and these easterly city areas with the
easterly dune landscape, and the coastal area of the North Sea. This transformation
would improve the reachability and accessibility and with that increase social and
economic investments. The vitality of the concerned areas and neighbourhoods
would increase because the available park and shopping areas would play an more
important role. Eventually, it would lead to increase in value and improve the social
structure.
Flows & places
Cities deal with movement, ‘flows’ [transfers], and ‘places’ [places that matter].
They are about infrastructure and destinations, streets and anchor points. They are
about the context in which we reside and the question why we reside there. Even
though moving and transferring, as a result of our leisure culture has become a
purpose in itself, reaching destinations for the majority is still the final goal. Movements that we set out in circuits [routes] are a means with the purpose of residing
somewhere for a longer or shorter period. The circuit is the physical reality that both
combines and integrates our personal economical needs and social relationships.
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Gated community
The transfers from this area to other parts of the city go around the city as much
as possible, and that keeps consumers unnecessarily out of the scale level of their
neighbourhood, area of city area and burdens the upscale network that was in fact
meant for other use. As a result the use of the public domain on local level has been
watered down where a densification has taken place on routes that do not profit
form it. The routes from the neighbourhoods, the sub-local infrastructure to the
upper-local connections of the city have the character of freeways. Also, the physical design of these freeways makes it impossible to have functions or facilities next
to them. As a result no multiple utilization of the ground is possible within the local
scale area and no investments are made on that basis in functions and facilities on
other routes either. In fact, one could speak of a collection of ‘gated communities’
that, as a result of the fact that they are brand new, do not stand out [Image 27
and 28].
The City of Almere is a sportive city where many children enjoy sports. Unfortunately, mum and dad they have to transport them by car to their sport facilities. The
most extensive biking area of The Netherlands is not considered to be safe for use
because of its isolated location and the long distances. A modest estimate on the
basis of the amount of sports activities within the city assumes that every week a
minimum of 800,000 kilometres are driven by car to support these activities. That is
about 80,000 litres of gasoline which amounts to € 128,000. How much fine dust
particles and CO2 would that be?
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[boven - v.l.n.r.] 31. Analysis Alkmaar, actual inter
connection, 32. Analysis Alkmaar, potential inter
connection

[rechts] 33. Schematics relation FPC

[rechts] 34. Schematics research theme, analysis
and R&D instruments

[onder - v.l.n.r.] 35. Cognitive map Amsterdam of
a 12-year-old inhabitant, 36. Interconnected frame
starting from the residential address
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as a good urban frame, and the economic system that, by its liveliness, functions as
a good urban frame of anchor points and patterns. With that is offers the possibility
for identification of areas, linked to individual and collective circuits, and it offers a
framework for social cohesion and urban quality. The fit between the frame and the
anchor points of the city feed the spatial memory of the consumer and the qualitative content of the cognitive map. That map is a personal TomTom that gives us the
information to anticipate on that what we want to do in that urban space.

Vital city, FPC city, public city
In the FPC-model as developed Karen Buurmans MSc. a causal correlation is being
made between these three aspects. The model, on the basis of analysis, offers the
possibility to identify the essence of the issues at hand while at the same time it
makes clear where the solution can be found. Of course it is easier said than done,
but here the FPC-model really functions as a model and offers a frame work for the
many analyses and design instruments that we and many other professionals make
use of [Image 33].
We use the research schematics in our R&D projects as a method and we have
applied and tested it in several urban areas and on the basis thereof compared the
outcome [Image 34]. A good comparison of R&D results can only be possible when
for example with one case or location several different instrumental methods are
applied, or when different cases or locations are researched with one instrumental
method. The essence of a vital city comes down to the fit between the system of
moving and residing, between the physical system that, by its connection, functions

The cognitive frame, the analysis
The better the frame of the city manages to make discovery and utilization of the
city possible, the better the chance that that will actually be done by everybody. As
turned out from the analysis of a residential address in the Berlage area of Amsterdam-Zuid of a 12-year-old boy there is a direct connection between the quality of
the frame and the spread and position of personally chosen destinations [Image
35 to 37]. Eventually, that leads to a better and larger cognitive map with the consumers as we stated before with the taxi drivers of Paris and London. Therefore, it
is not necessary to research many different situations to be able to draw conclusions on the quality of the urban frame. One can suffice with a limited amount of
relevant discernable addresses at different places within the city. That suffices to
make that anticipation and consumer quality of the frame visible. The 1-2-3-order
frame analysis we developed is also based on insights of cognitive psychology. One
can wonder: Why three and not four or five steps? That can be understood when
we realise how we help someone that asks for directions. We usually explain that in
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[onder] 37. Correlation between the frame and
cruising range of the destinations, 38-42. Parallel
frame and inter connection of the frame in three
steps
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The urban frame offers, through collective concurrence and density on circuits and
places a basis for social-economic investments. Despite the need of public governments to share the responsibility for the public domain with private investors, the
responsibility largely lies with those governments. The public domain, being a collective investment, functions as the hardware of a city. The destinations and circuits
- mostly from private investments – on the other hand, function as the software so
to say.
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[boven - v.l.n.r.] 43. 1st order of a residence, 44.
2nd order of a residence, 45. 1st, 2nd and 3rd
order of a residence

[onder] 48. Destinations including the Vondelpark
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Both a bad incomplete cognitive map and a bad adhesive and impassable urban
frame will hinder the consumer in executing his or her social-economic programme
and activities within the city. It will be a direct threat for the urban vitality of that city
or of separate areas.
Dispersal, variation and uniqueness
Of course the vitality of the urban system is dependent on the quality of the anchor
points but the mutual coherence and dispersal of it is maybe the most essential
condition for generating that vitality. If the distance, the time-space factor between
the anchor points is too large, the connections in the circuits are not or amply made,
not withstanding the quality of that frame and the connected anchor points. The
closeness – measured in time – of the anchor points is of essential meaning. It is
not for nothing that the living density and the multiple intensive spatial utilization is
a factor of importance, both as cause and effect. Cities have a big problem if they
function badly or do not have enough anchor points both in quantity and in kind.
If on top of that the distances between the anchor points in the daily time-space
reach of consumers cannot be overcome, the city will fragment social-economically
and the vitality will be in danger. Anchor point scan be relatively small and simple.
They can be of local level or rise far above that level. But they stay insignificant in the
context of metropolitan systems and areas such as our Belgian-Dutch metropolitan clustering. But nevertheless that insignificance they are the heart, the energetic
engine of the urban liveliness and identity and a frame work for human action and
their social-economic activities. The programmatic interaction, the spatial coherence and dynamics between all the different anchor points is the basis of city life
and all its human, material and energetic flows. The way in which inhabitants and
consumers of a city are enabled to manage themselves mentally and physically is
proportional to the survival of that city. Every failed area, every badly functioning
anchor point, every destitute population group is nail in the city’s coffin. A vital city is
a city that is being understood and optimally used by its inhabitants and consumers.
In conclusion
The method of analysis according to the FPC-model and the way in which it is connected to the instrumentation is a strong trump in the hands of professionals and
students that do not only want to make a design that scores from a design and
branding point of view but who are primarily interested in understanding the motive
that has to be at the basis of the design as a starting point for giving meaning. Not
the design is the biggest problem now-a-days – there are enough very good designers – but the motive is of the most importance. Only if the motive is right a vital fit
can evolve from that what we can do with a design through modelling and materialization and the meaning of that design in a given context. Only then is a design an
integral product with vital meaning and not just a picture.
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three steps as follows: go straight ahead; take the second exit at the left hand side
and then the third street on the right. This explanation makes clear that no decision
need to be taken as long as going straight ahead is possible. But when the explanation gets too complicated because too many changes – e.g. more than three - need
to be pointed out we conclude with the remark: ‘Please ask again when you arrive
there’. Our spatial memory registers these changes in direction as steps and decisions that we have to take and places them into our cognitive map.
A good inter connection means that there are many user possibilities within those
three steps from an address, place or anchor point. That has to do with, as mentioned before, the Amsterdam parallel urban frame in which there are more connections between two or more points from the destination. At the same time we can
see that the network of Amsterdam is a fine-mazed system of streets that is very
favourable for daily use and making circuits in the city. Because of that diverse destinations and anchor points have a place in those personal, small and large circuits
of consumers.
Places in the city become important when they can be reached from a large amount
of addresses in the frame within one or two steps and they derive their investment
potential and their role as anchor point from that. When between squares, parks,
centres and other anchor points of the city a first or second order inter connection
exists and it concerns a parallel frame that makes it possible to reach those places
in many ways, it will altogether be very vital. An inter connection with three or more
changes of direction guarantees no condition for a good social-economic investment [Image 38 to 42].
In the 1-2-3-order analysis of the address of that 12-year-old body it becomes clear
how the inter connection system makes the physical conditions visible. In the first
step starting from the residence the Sarphatipark and the Martin Luther Kingpark
are joined and is it possible to explain their position on the city map and the way
towards them, whereas in the second step the central station and the Vondelpark amongst others – are joined and easy to find. The third step connects the residence
with the old city and offers possibilities to understand the historical stratification of
the city [Image 43 to 45]. But more important is the understanding that all other residential addresses, economic and cultural destinations on these lines of the public
domain – including the squares and parks – are available and accessible for use and
identification within three steps as well. In this way, a large social-economic user
potential, as a result of concentration and concurrence of people comes into being
on that parallel network of Amsterdam.
In the same way we can also research its separate destinations. Using this we can
understand how the interaction between those different addresses can lead to a
whole of insights on a larger scale of the city. It would lead too far to go into detail
but the illustration of that interaction makes some other very important phenomena
clear. [Image 46 to 47].Firstly, the special role of the Vondelpark in this area of the
city is made clear. It sits like a spider in a web and is not only a connector of the personal anchor points of the young boy but is also the binding centre and orientation
point in the city map. [Image 48]. The park for many is a direct accessible residing
area for shorter or longer periods of time and at the same time functions as a steppingstone and city route to the centre. Is it not for nothing a very popular park, a
residing area for the young and old.
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[boven - v.l.n.r.] 46. 1st and 2nd order of the destinations, 47. 1e and 2nd order of the Vondelpark

[links] 49. position of Ørestad, 50. Arial picture
starting point of execution and metro line, 51.
Historic Amager
[onder - v.b.n.o] 52. Metro line, 53. Concert hall
with inner axis, 54. Old Harbour southern city area
‘Amager’, 55 Residential building next to metro line

[onder - v.l.n.r] 56. The actual situation, 57. Phase
1 and result of phase 1, 58. Phase 2 and result of
phase 2, 59. Signpost

urban vitality: fatum or fortuna?

lector Ir Peter G. de Bois

30

The proof of the pudding is in the eating

The expertise, the plan and the strategy
It is necessary to translate these obtained insight als expertise into a context wherein inhabitants and consumers can find their way effectively, can make a mental picture of where they are and how they can move about for their personal and mutual
activities. A new well-fitted cognitive map.
In the actual situation one can talk of a fragile frame, the north-south axes are
dominant and the eat-west axes are short. The urban landscape because of that
is fragmented.
[Phase 1] The first step to heal the frame happens through placing a few of the
missing links into the frame, including a bridge. The amount of anchor points op that
east-west line can be enforced on the basis of this starting point. The result of this
intervention will be the start of the Copenhagen Slow Ring [CSR] that functions as
a counterpart and addition for the dominant north-south axis through the city. The
CSR connects and adheres the city centre, the harbour, the new Amager City Park,
the areas around and the Amager beach. The traffic sign literally portrays the fact
that the Slow Ring makes a direct connection from the city with the park and the
beach by going straight on. Despite the distance it will decrease the psychological
threshold and give the system vitality [Image 56 and 57].
[Phase 2] The second step concerns the healing of a large amount of other eastwest connection within the frame. In that process it will be inevitable at times that a
new corridor must be made through an existing living area and sometimes it will be
necessary to give an exiting road a more modest role in the frame and decrease the
traffic pressure and speed. The end result will be an urban frame that contributes
to the emergence of new urban anchor points. This new frame will offer Amager
the conditions to become a vital part of the city as a whole [Image 58]. Both connectivity masks, in which the differences of the inter connection are visible, show
an improvement that will lead to a substantial enforcement of the use of the anchor
points [Image 59, 60 and 61]. The master plan again shows the whole of ideas and
interventions for the coming years. Especially important therein is the connection of
the Slow Ring - through the bridge over the harbour - with the historic water zone
in the westerly part of the city to get a special quality as anchor point [Image 62
and 63]. As stated before: the better the inter connection and the accessibility of a
place or an area, the better it can become a part of our cognitive map. Therefore it
can become an important destination and with that give an impulse to its economic
vitality. Urban vitality derives thanks to an effective synergy between physical conditions followed by social-economic interaction of the consumers themselves. People
are drawn to people, and programmes draw new programmes.
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The Kopenhagen- Ørestad-case
I gladly want finish this article with the Ørestad-project of April 2010. In that month
60 students from five European countries have worked intensively under the leadership of twelve research professors on location for fourteen days. In the first week six
themes have been researched on the basis of the FPC model that have been translated through a SWOT analysis into planned strategies and designs in the second
week. Given the fact that it is a very current urban project of which only parts have
been realized it has become one of our most special projects. Now, after ten years
there are enormous doubts already about the spatial quality of the public domain
and the vitality as a whole. [Image 49 and 50].
In the meantime, other areas have been developed that have better branding than
this project. That rises enormous doubts about the further realization of the Ørestad
project. The area consists of the island ‘Amager’ south of the central City of Copenhagen on which the city in the past built some of its fortifications for defence on
both side of the water of the river Øresund. Amager lies, on area and neighbourhood level, despite quick connections in the direction of Copenhagen-City, Malmo
and the airport, completely isolated. [Image 51]. The dominant infrastructure of the
metro has caused several parallel running divisions – including water and roads –
that enforce the linear image and at the same time does not allow connection with
the context of the landscape and the existing right-angled living areas of the island.
[Image 52 and 53]. The area until now has been a province for the city in facilitating
of infrastructures and functions that could not be placed elsewhere in the city.
The area has been researched on inter connection and urban scale, liveliness and
urban dynamics, and on identity and consumer patterns using the FPC model,
more or less in line with the previously stated instrumental schematics.
The area has, both from the landscape and from the present programme, several important existing and potentially to be developed anchor points. The island
Amager in the northern part has the old town, the concert hall and several educational institutions [Image 54 and 55]. ; in the east the coastline with beaches; in
the west the historic harbours with walking avenues, new architecture and leisure
accommodations such as a swimming pool; in the south-west part the centrally
located park and even more southerly the former military terrain with special ecological value; in the south lies the airport and finally, all around it water functioning
as a frame work. Some of these areas such as the airport and the concert hall are
already anchor points of urban level. The isolated location and the way in which they

are positioned within the public domain makes it virtually impossible to realize any
functional coherence and residing quality in the area. This goes at the expense of
the development potency of the complete area and the programmes of existing and
possible to be developed anchor points.
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As final part of this article I do not want to deny the reader the essence of what it
is all about: whether or not the methodology and the R&D instrumentation work
properly. Whether our foresight and the developed instrumentation can contribute to urban vitality both from the analysis as knowledge generator and from the
designs that can bring a possible vital future into view for all consumers of the
city.
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[boven] 60-61. Connectivity masks, before and
after transformation
[onder] 62. Master plan, visualisation of developments of Amager and the Slow Ring

urban vitality: fatum or fortuna?

lector Ir Peter G. de Bois
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[rechts] 63. Detail connection

onderzoeksatelier | KRACHTWIJKEn

On the author
Professor Peter G. de Bois, MSc Architecture and Urban Design, assigned to a
research chair MISsU at the University of Applied Sciences, School of Technology in
Amsterdam. He is still associated with his former position at the Delft University of
Technology and he is also a member of the Taskforce ‘Ruimtewinst’ in the Province
of Noord-Holland and chief-editor of the magazine -‘Vitale Stad’- Vital City.

HAARLEM OOST

HAARLEM OOST

onderzoeksatelier | KRACHTWIJKEn

introductie

35

Locatie Inventarisatie
In dit rapport zijn de resultaten van het onderzoek naar de toekomstige ontwikkelingen binnen Haarlem-Oost vastgelegd en beschreven. Op welke manier moet
Haarlem Oost zich ontwikkelen en waar liggen de kansen binnen het stadsdeel?
Haarlem
Haarlem, de hoofdstad van Noord-Holland, kent een langgerekte noord-zuid oriëntatie. Deze langgerekte vorm is voor een belangrijk deel bepaald door geofysische
omstandigheden, de strandwal.
De groei van Haarlem op de strandwal brengt een noord-zuid oriëntatie met zich
mee. Hierdoor hebben de historische infrastructurele hoofdverbindingen ook deze
oriëntatie. De oost-west doordringbaarheid van de stad wordt hierdoor lastig. Alle
verbindingen vanuit het oosten, de belangrijke relatie met Amsterdam, komen
binnen via het stadsdeel Haarlem Oost, dat hiermee de entree van Haarlem vormt.
Haarlem Oost, is een gebied met een groter oppervlak als het historische centrum
van Haarlem. Een gebied bestaande uit verschillende stadsuitbreidingen uit verschillende tijdperken. De Zomerzone, Schalkwijk en de Waarderpolder.
Haarlem Oost is vrijwel helemaal omgeven door water: het Spaarne, de Mooie Nel,

de Buiten- en Binnen Liede en de Ringvaart. Landschappelijk wordt Haarlem Oost
dan ook wel als een ‘eiland’ gezien. De groene oostrand, voor recreatie en waterwinning, grenst aan een veel groter landelijk gebied, dat werkt als buffer tegen de
geluidshinder van Schiphol.
verbindingen
De belangrijkste infrastructurele verbindingen van Haarlem zijn de spoorlijn Haarlem-Amsterdam, de N205 en de A200. Deze grote infrastructurele assen, Schipholweg en Amsterdamsevaart [langs de historische trekvaart], zijn de belangrijkste
toevoersassen vanuit het buitengebied. Hiermee vormt Haarlem Oost de stadsentree Haarlem. Deze infrastructurele verbindingen zijn ook de belangrijkste verbindingen met Amsterdam en de rest van grote snelwegen van Nederland [A4, A2, A5,
A9 etc.].
De langgerekte vorm van Haarlem brengt de noord-zuid oriëntatie met zich mee en
is door middel van de provinciale wegen N206 en N208 verbonden met de omliggende gemeentes; Heemstede, Bennebroek, Hillegom, Lisse, Santpoort en Velzen.

[onder] geologische bodemkaart: Haarlem
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[links] sateliet foto Nederland
[onder] sateliet foto Haarlem, Bloemendaal & Aerdenhout
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stakeholders

de bewoners

de bezoekers

de coöperatie
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de overheid

het ministerie

de gemeente
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[rechts] diagram: acceptatie hoge dichtheid, TANGRAM
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Verslag Ontmoeting Stakeholders
Stadsgesprek – Dimensies van duurzaamheid in Haarlem | Maandag 17 januari 2011 | Georganiseerd door: Tangram Architecten en stadsbouwmeester Max van Aerschot
naar aanleiding van de tentoonstelling: BALANS in het ABC Haarlem.
Stakeholders: Gemeente Haarlem: Max van Aerschot | Architectenbureaus: Tangram, Faro architecten Ministerie Infrastructuur
en milieu: Henk Ovink | Docenten HvA: ir. René Leene Msc. & Ir. Abram de Boer Msc. | Overige: Bewoners van Haarlem, projectontwikkelaars, architecten, stedenbouwkundige en andere belangstellenden.
doel
De noodzaak tot komen van duurzame gebiedsontwikkeling. Centraal staat dat het
gebruik van ruimte een belangrijke plaats moet krijgen in het meten van de duurzaamheid van gebouwen en definities van duurzaam bouwen dienen te worden
aangepast.

Stellingen
_Een gebouw op de verkeerde plek is nooit duurzaam?
_Nieuw bouwprogramma alleen in bestaand gebied?
_Compacte steden kan energie terugbrengen?
_Sociale en culturele processen zijn een meerwaarde voor de
duurzaamheid?

Voorwoord debat, Charlotte ten Dijk TANGRAM architecten
Debat, Voorzitter Max van Aerschot stadsbouwmeester Haarlem

Duurzaamheid moet een landelijk beleid zijn, de schaal moet worden opgekrikt.
Intensievere en intelligentere oplossingen zijn spaarzamer. Er moet binnenstedelijk
gebouwd worden met een goede strategie.
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Het programma van Eisen voor Haarlem
_Klimaat neutraal
_Duurzame stad 2040
_Nota dak landschap
_Zelfvoorzienende woningen
_Stadsecologie, zelf voedselvoorziening
_Miloprojecten
Daarnaast wil Haarlem Oost en West met elkaar laten verbinden. De twee doodlopende snelwegen [Schipholweg en de Amsterdamse Vaart] verdeelt Haarlem
Oost in drie delen. De gebiedsvisie Oostradiaal Haarlem: Amsterdam verbinden
met Haarlem, Halfweg erbij betrekken. Investeren levert geld op. De kwaliteit van
de regio verbetert ook automatisch de kwaliteit van de stad, ‘stedenbouwkundig
flossen’.
De identiteit van een compacte stad heeft te maken met twee onderdelen: Zoeken
identiteit stad en identiteit van de bewoner. Een stad heeft veelkleurigheid nodig,
verschil in doelgroepen en typologieën. Daarnaast heeft een stad ook kansen nodig
voor de individu. Zodat bewoners zelf creatief aan de slag kunnen gaan. De burger
van Haarlem is nu bang voor veranderingen, behouden, trots op zijn stad maar ziet
toch ook mogelijkheden.
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Duurzaamheid, wat is het begrip duurzaamheid? Tegenwoordig wordt er misbruik
gemaakt van het begrip. CO neutraal, energieneutraal, green buildings etc. Weet
iemand nog wat welk begrip precies inhoud?
Duurzaamheid heeft te maken met ruimtegebruik. Materie in combinatie met een
proces vormen van een ruimte. Hoe compacter de ruimte/bouw hoe lager het
energie verbruik. Compacte steden zoals New York en Houston hebben een lager
energieverbruik. Dit wil zeggen dat duurzame huizen niet automatisch ook een
duurzaam land vormen.
Het verstenen van het landschap zorgt voor:
_Overstromingen, een betere waterhuishouding is noodzakelijk
_Natuuraantasting, kwaliteit van lucht en groen garanderen
_Minder landbouw

Verslag Ontmoeting Stakeholders
Gesprek Gemeente Haarlem | Woensdag 2 februari 2011
Stakeholders: Gemeente Haarlem: Sarah Ros [Stedenbouwkundige gemeente Haarlem] en Max van Aerschot [Stadbouwmeester
Haarlem] | Docenten HvA: ir. René Leene msc. en ir. Abram de Boer msc.
Doel
Algemene indruk | informatie van Haarlem Oost en bespreken van de nieuwe ideeën
| strategie van de gemeente voor Haarlem Oost.
Inleiding Haarlem Oost door Sarah Ros en Max van Aerschot
Praten over Haarlem Oost moet op strategisch niveau. Een aantal wijken binnen
dit gebied valt onder de 40+ wijken, ook wel Vogelaarwijken genoemd, van Nederland. Dit wil zeggen dat er geen liefde meer is voor de bebouwing en zijn omgeving. Kunstenaars zijn op sociaal gebied bezig de wijk aantrekkelijker te maken en
stedenbouwkundige bureaus zijn bezig met nieuwe plannen, met name voor de
Slachthuisbuurt.
Haarlem Oost is een poldereiland met twee diagonale structuren. Deze structuren
zijn niet terug te zien in het stedenbouwkundig raster. De fragmentatie stond destijds centraal en de bedachte systemen zijn nooit afgemaakt [Endless City, Urban
Age project]. Zoals de Schipholweg en de Amsterdamse Vaart, deze lopen dood
zodra ze het centrum van de stad naderen. Deze wegen vormen grote barricades
voor de Slachthuisbuurt. Haarlem Oost heeft een ruggengraat nodig die al de verschillende wijken met elkaar verbindt. Daarnaast moeten er multimodale knooppunten [transferiums] komen waar programma aan gekoppeld wordt [ov, auto, fiets,
detailhandel, horeca etc.]
Vroeger werd er op kavelniveau naar gebiedsontwikkeling gekeken. Dit is niet meer
van deze tijd, er moet een gebiedsvisie worden ontwikkeld, een strategische inven

tie. De Randstad moet gezien worden als één metropool. De MRA [Metropoolregio
Amsterdam] stelt een Oost-West radiaal voor die de verbinding tussen Amsterdam
en Haarlem moet versterken, zodat Haarlem kan aanbakenen met de randstad.
De entree van Haarlem moet gevoed worden en er moeten zichtlijnen gecreëerd
worden naar de st. Bavo kerk die in het centrum staat. Een fly-over kan zorgen voor
deze zichtlijnen. Ook moet er een lightrail komen die als ‘ringweg’ door Haarlem
loopt.
De gebiedsvisie van Haarlem Oost is opgesplitst in 3 thema’s:
_Woonwijken rondom schipholweg [Slachthuisbuurt en 023] horizontale [OostWest], kavel gerichte ontwikkeling.
_Verticale binding door heel Oost, een langzame ‘verscholen’ as.
_Geheel van Zomerzone, landschappelijke structuur moet terug komen, sociale
fragmentatie moet verdwijnen. De Prins Bernhardlaan zorgt voor een barrière.
Het doel van deze visie is niet om woningen te bouwen [creëren van grijs] maar het
doel om groen / blauw te verbeteren en misschien daar woonprogramma aan te
koppelen. Diversiteit en mix, dat zijn de steekwoorden van een nieuwe gebiedsontwikkeling. Een gebied mag transformeren en er moeten vanuit andere hoeken
oplossingen gezocht worden om het aantrekkelijk te maken.

[boven] kaart: stedenbouwkundig plan, Slachthuisbuurt, Haartlem Oost
[onder] Stadsarchitect Max van Aerschot presenteert plan
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[rechts] diagram: strategrie RGBG model, Prof Ir. Peter de Bois
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Verslag Ontmoeting Stakeholder
Lezing Prof. Ir. Peter de Bois Msc., Lector MIR, Hogeschool van Amsterdam | 3 februari 2011 | “De vitale stad”

Doel
Wat is een vitale stad en hoe kun je een gebied onderzoeken op vitaliteit.

moeten functies juist gemixt worden.

Een vitale stad is een stad in conditie, zonder dat er wijken zijn die het niet goed
doen, niet in balans zijn. De stad moet in het geheel functioneren. Wanneer het
fysieke systeem belemmeringen heeft, ontstaan er slechte plekken. Met een 1-2-3
orde analyse kun je krachtwijken onderzoeken, door middel van drie onderwerpen:
_Frame: straten, pleinen en parken
_Pattern: Anchorpoints
_Circuit: Patroon, routes

Om een stad te onderzoeken op vitale capaciteiten moet je kijken naar de volgende
factoren:
_Gelijktijdigheid van gebruik, meervoudig gebruik zowel horizontaal als verticaal.
Het publieke domein moet schaars gemaakt worden.
_Samenhang op een logische wijze structureren.
_Functionele efficiëntie.
_Sociaal-economische ontmoetingen optimaliseren, hiërarchie.

Haarlem heeft twijfels over de ruimtelijke samenhang. Er is isolement van bepaalde
wijken en gebrek aan potentie. Het doel is om met minder geld, meer voor elkaar
te krijgen. De Randstad is een zwerm metropool. Stedelijk gebied is niet alleen
Amsterdam, maar ook Haarlem, Almere, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.
Na de oorlog zijn eigendom en functies duidelijk gedefinieerd en gescheiden waarbij
er een duidelijke scheiding is tussen privé en openbaar. Om een stad vitaal te krijgen

Kijk naar de bewegingen van de bewoners. Waar [context en frame] en waarom
[bestemming, balans tussen verplaatsen en aankomen].
De relatie tussen ruimtelijk, sociaal en economisch moet in balans zijn. Daarnaast is
de hechting in een stad zeer belangrijk. Wanneer er geen hechting is, is een gebied
niet goed vindbaar, zijn er geen doorlopende routes en is het fysiek niet zichtbaar
[mentaal via internet]. Variatie en soort moet in evenwicht zijn.

Verslag Ontmoeting Stakeholders
Gesprek Elan Wonen, Dhr. Ernst Damen Project manager | 14 februari 2011
Stakeholders: Elan Wonen: Ernst Damen | Docenten Hogeschool van Amsterdam: IR. René Leene & IR. Abram de Boer MSC.
Doel
Inzicht te krijgen in waar de problematiek van Haarlem Oost zich bevindt en welke
taak en visie de woningbouwcoöperatie over het gebied heeft.
Elan wonen is een woningbouwcoöperatie met het primaire doel om in woningen
te bevoorraden en de woonomstandigheden en leefomgevingen verbeteren. Naast
sociale huur voorziet Elan ook in sociale utiliteit [HOED ’s, gezondheidscentrums,
buurthuizen etc.] Het opkrikken van de Slachthuisbuurt, een krachtwijk in de Zomerzone, is een van de plannen van Elan Wonen. De huizen in de Slachthuisbuurt zijn te
klein, eenzijdig en bouwfysisch slecht. Het stedenbouwkundige bureau Khandekar
heeft een masterplan gemaakt voor dit gebied. Woonblokken, autoluwe straten en
binnenpleinen. De stedenbouwkundige plannen worden helemaal uitgeplozen en in
een tijd van 10 jaar zijn er non stop veranderingen. Het begint groot en eindigt klein.
Ook het middengebied van Schalkwijk moet veranderen. Er moeten betere woningen komen met bruikbare openbare ruimte. Daarnaast moeten we af van de huurwijken. De 30 – 70% huur/koop moet niet op wijk of blok niveau worden gezien,
maar op stadsniveau. In wijken mag deze verhouding variëren.
De strategie van de Zuidstrook is 50/50 huur en koop. In het begin wordt het alle
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maal sociale huur via Elan Wonen, na 10 jaar worden de woningen verkocht.
Sociale huur appartementen hebben een minimaal oppervlakte van 85m2 en
beschikken over een berging van minimaal 6m2.
Om ervoor te zorgen dat de nieuwe plannen voldaan aan de wensen van de bewoners van de toekomt en niet over 40 jaar weer een krachtwijk vormen moet er naar
het volgende programma gekeken worden:
_Wat is nodig?
_Waarde en Imago
_Juiste programma
_Juiste ontwerp
_Goede openbare ruimte
Wanneer je dit koppelt aan Schalkwijk of Slachthuisbuurt betekent dat
_Hoog stedelijk woonmilieu moet worden gecreëerd
_Park en dag horeca moeten worden geüpgraded
_Lokale voorzieningen terug komen in de wijk.

onderzoeksatelier | KRACHTWIJKEn

Stakeholders: Lector Prof. Peter de Bois Msc | Docenten Hogeschool van Amsterdam: René Leene Msc. & Abram de Boer MSC.

KRACHTWIJKEN & 40+ WIJKEN
Oude molens, kastelen en watertorens, maar ook modern ontworpen composities van woongebouwen en indrukwekkende waterpartijen; ze maken allemaal
deel uit van de veertig krachtwijken van Nederland. Maar in hoeverre kunnen deze
cultuurhistorische en stedenbouwkundige elementen ertoe bijdragen dat mensen
weer graag wonen in deze sociaaleconomische probleemwijken, zoals het kabinet
nastreeft met het actieplan Krachtwijken?
In het kader van dit kabinetsstreven heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap het Planbureau voor de Leefomgeving gevraagd de stedenbouwkundige kwaliteiten van krachtwijken op te sporen. De zoektocht mondt uit in een
overzicht van sterke en zwakke punten in de stedenbouwkundige opzet van de
veertig wijken. Maar ook in een aantal suggesties om, gebruikmakend van cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden, in die wijken de woonmilieus te
verbeteren, economische activiteiten te stimuleren en de openbare ruimte aantrekkelijker te maken.
De veertig krachtwijken beschikken over stedenbouwkundige kwaliteiten die benut
kunnen worden bij de toekomstige herstructurering. In algemene zin kun je niet
zeggen dat de stedenbouwkundige opzet de oorzaak is van de problemen van
de krachtwijken, maar sommige ontwerpkeuzen hebben wel bijgedragen aan een
monotoon en onoverzichtelijk woonmilieu.
Het aantal nog gave vooroorlogse stedelijke gebieden is door de herstructureringsoperaties sterk geslonken. Voor de nog resterende voorraad is een zorgvuldige
afweging tussen sloop en nieuwbouw gewenst, zeker bij de meer monumentale
stedenbouwkundige ensembles en bij bouwblokken die met individuele panden
zijn ingevuld. Samenvoegen van (te) kleien woningen kan hier een middel zijn om
woontechnische bezwaren te ondervangen en het karakter van blok en buurt te
behouden.
De kwaliteiten van vooroorlogse wijken liggen voor een belangrijk deel in de aanwezigheid van, vaak monumentale, pleinen, lanen en singels. Behoud van deze
beeldbepalende elementen, eventueel als beschermd stadsgezicht is nodig. Over
de tuindorpen bestaat inmiddels de consensus dat behoud van stedenbouwkundige patronen en bouwmassa voorop staat.
In de naoorlogse wijken is vooral de groenstructuur, vaak gekoppeld aan een
systeem van waterwegen, waardevol. Die structuren hebben niet alleen een grote
waarde in de huidige situatie, maar kunnen ook een belangrijk uitgangspunt vormen

bij toekomstige herstructureringen. Daarbij kan de vaak gebrekkige oriëntatie van
de woonblokken op het groen verbeterd worden. Typerend voor de naoorlogse
wijken is het buurt- en blokgevoel tussen de woongebouwen. Door hun stereotype,
uniforme inrichting worden deze groenelementen vaak nauwelijks gewaardeerd.
Toch kunnen ze bij de herinrichting belangrijke dragers binnen de wijk worden, voor
variatie zorgen en bijdragen aan domeinvorming. Veel naoorlogse wijken bieden
mogelijkheden voor verdichting: delen van de groenstructuur zouden hiervoor
benut kunnen worden zonder dat de structuur als geheel aan waarde inboet. In
sommige gevallen is verdichting te overwegen binnen stempels en andere vormen
van herhaling van stedenbouwkundige elementen. Met de nodige aanpassingen
hoeft de groene ruimte er kwalitatief niet op achteruit te gaan. In veel naoorlogse
wijken kan de individuele aanpassing van woningen bijdragen aan een aantrekkelijker woonmilieu. Dit geldt vooral voor laagbouwwoningen. Op woningniveau gaat
de woonkwaliteit erop vooruit en op wijkniveau wordt de monotonie doorbroken. In
naoorlogse wijken zijn de gesloten onderste bouwlagen van middelhoge en hoge
woongebouwen, als ‘blinde plinten’ vaak een probleem. Door hier andere functies
dan louter bergingen onder te brengen wordt het straatbeeld direct levendiger en
gaat de sociale veiligheid erop vooruit.
In vooroorlogse en naoorlogse krachtwijken maken historische elementen soms
deel uit van het wijkontwerp. In vooroorlogse wijken gaat het om bebouwing die
vaak als monument of stadsgezicht beschermd wordt; in de naoorlogse wijken om
bebouwing waar een begin is gemaakt met bescherming.. In enkele wijken spelen
zichtassen op objecten als kerken en molens een belangrijke rol in het wijkontwerp. Een aantal wijken grenst direct aan landelijk gebied, als in Haarlem Oost. Die
ligging biedt volop kansen voor recreatief gebruik en opwaardering, ook in financiële
manier, van het woonmilieu vanuit de wijk.
Diverse wijken beschikken over een groot stadspark, zo ook Haarlem Oost. Deze
parken vertegenwoordigen een grote cultuurhistorische waarde. Een aantal behoort
tot de algemeen erkende ‘canon’ van de Nederlandse parkarchitectuur. Krachtwijken die in de uitstralingszone van een stadsdeelcentrum liggen, of in de nabijheid
van een uitvalsweg, snelwegaansluiting of station, zouden veel meer bovenwijkse
activiteiten kunnen herbergen. Hier liggen kansen voor grootschalige en/of gespecialiseerde winkelcentra, culturele en creatieve voorzieningen, onderwijsinstellingen,
zorgcomplexen en dergelijke.

Bron: Drs. Dineke Mulock Houwer - Interim directeur Planbureau voor de Leefbaarheid
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De essentie van de stad als sociale
gemeenschap is het best te vangen met
het begrip connectiviteit, verbondenheid
en hechting. Verbondenheid, hechting
-connectiviteit- is een essentiële mentale
en fysieke voorwaardelijke conditie voor
een stedelijk gebied, zonder verbondenheid kan er in wezen geen sprake zijn
van een ruimtelijke stedelijke eenheid
laat staan van een levensvatbare en vitale
stedelijke sociaal economische gemeenschap. Het stedelijke frame, het stelsel
van straten, stegen, boulevard en lanen,
pleinen, parken, in feite de openbare
ruimten als geheel bied als publiek ruimtelijk netwerk de voorwaarden voor de
verplaatsingen en handelingen welke van
belang zijn voor het sociaal economische
product van de stad. Het is van groot
belang dat het stedelijk frame de sociale
interactie effectief, verdicht en geordend
faciliteert zodat het economische verkeer
op basis van individuele en collectieve behoeften zo optimaal mogelijke
plaatsvindt. Ruimtelijke verbondenheid
en hechting zijn een eerste voorwaarde
voor de sociaaleconomische vitaliteit van
stedelijke gebieden, buurten, wijken en
anchor points.

introductie gebied
Zoals eerder vermeld vormt Haarlem Oost de stadsentree voor Haarlem. Dit doordat de grootste aanvoer voor de stad komt vanuit de twee grote infrastructurele
assen, de Amsterdamsevaart en de Schipholweg, die beide door het stadsdeel
Haarlem Oost lopen.
Deelgebieden
Haarlem Oost is een polder naast het historische centrum van Haarlem. De polder
is door de jaren heen verbouwd in verschillende tijdsgeesten. Het stadsdeel is verdeeld in de Waarderpolder, Zomerzone en Schalkwijk.
schalkwijk_ Schalkwijk is de grootste stadsuitbreiding van Haarlem die in één
keer is gebouwd. In de jaren zestig van de vorige eeuw zijn de meeste woningen
gebouwd om het probleem van de woningnood op te lossen. De wijk is gebouw in
de gedachte van de CIAM, licht, lucht en ruimte. Grote assen, brede profielen, en
een hoogwaardige water en groen structuur als dragers van de wijk.
De wijk is een ‘stad’ op zich. Met een modern winkelcentrum, bedrijventerrein en
een ziekenhuis was de wijk zelfvoorzienend. De wijk is verbonden met het histo-

rische centrum van Haarlem door middel van een hoogwaardige OV-verbinding,
de Zuid-Tangent. Deze busverbinding heeft een eigenbusbaan die Haarlem [en
Schalkwijk] verbindinden met Schiphol.
waarderpolder_ De Waarderpolder bestaat uit een bedrijventerrein en een groengebied. Op het bedrijventerrein bevinden zich ongeveer 400 bedrijven van heel
verschillende aard. Zoals farmaceutische industrie, een sloperij, een IKEA, een drukkerij, een wijnkenner, een fotograaf.
De oostgrens is groen maar binnen het bedrijventerrein wordt het groen langzaamaan verdrongen door nieuwe bedrijven.
zomerzone_ De Zomerzone is een woongebied waar de ‘Zomervaart’ dwars doorheen loopt. De wijk is, in tegenstelling tot de Waarderpolder en Schalkwijk, niet in
één keer gebouwd, maar gegroeid sinds 1900. De Amsterdamse buurten langs
het spoor, de Slachthuisbuurt rondom het slachthuis [geleidelijk eind 19e eeuw],
Parkwijk in de jaren 50, en Zuiderpolder in de jaren 70.
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[links] stedenbouwkundige kaart, Haarlem, 1904,
cartograaf: H.A.van Olphen, eerste wijken buiten de
historische stad in ontwikkeling
[rechts] satelliet foto Haarlem Oost
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1/2/3 ORDES
Op deze kaart wordt de connectiviteit weergegeven tussen Haarlem Oost en het
omliggende gebied. De eerste orde zijn alle ruimtelijke verbindingen die de grens
overgaan. Verbindingen die de grens aanraken maar Oost niet verlaten zijn in deze
analyse niet meegenomen.
Opvallend aan de eerste orde is het verschil in reikwijdte tussen de west- en oostzijde van Haarlem. Aan de westzijde gaan de verbindingen niet verder dan het
historische centrum van Haarlem. Hier tegenover staan de grootschalige lange
verbindingen richting Amsterdam en Schiphol. Dit verschil in reikwijdte komt voornamelijk voort uit geomorfie van het gebied. Ten westen van Haarlem bevind zich
de kust en ligt de stad op een zandrug tegen de duinen aan. Een lastig gebied om
praktische verbindingsroutes aan te leggen door het hoogteverschil. Ten oosten van

Haarlem bevindt zich een polderlandschap dat op gebruikelijke wijze is verkaveld
door middel van rechte en lange lijnen, gevormd door sloten en dijken.
Een aantal tweede ordes aan zowel de west- als aan de oostzijde zijn lang en
onderbouwen de geografische laag van het gebied. Aan de westzijde zijn het parallelle of haakse lijnen op de eerste ordes. En aan de oostzijde is er een duidelijke
noord-zuid richting over de zandrug waar Haarlem op gebouwd is.
De derde ordes zijn op de drie manieren te zien in de regio van Haarlem. Een derde
orde die heel kunstmatig over de polder verdeeld is. Een derde orde die ten noorden en ten zuiden van Haarlem korte aftakkingen heeft en daar woningen ontsluit
(huisvesting langs een handelsroute). En tot slot een derde orde die in een andere
stad kleinschaligheid waarborgt.

1e orde

connectiviteit
1e orde

1e, 2e orde

connectiviteit
1e orde
2e orde

connectiviteit

0

4000

N

48

49
onderzoeksatelier | KRACHTWIJKEn

1e, 2e, 3e orde

connectiviteit
1e orde
2e orde
3e orde

HAARLEM OOST

0

4000

N

1/2/3 ORDES_ water & groen
In de 1-2-3 orde groen zijn de groengebieden gelinkt aan de drie ordes. Zowel
aan de eerste, de tweede, als de derde orde grenzen veel grote en kleine groene
gebieden.
De gebieden die donkerder gekleurd zijn, zijn gebieden die elkaar overlappen. Hoe
vaker de gebieden overlappen en dus donkerder worden, hoe beter zij bereikbaar
zijn voor de bewoners.
De groengebieden in de Haarlemmermeer ten zuidoosten van Haarlem Oost zijn het
best bereikbaar. Daarnaast hebben de groengebieden bij Spaarnwoude, de gebied

onder Schalkwijk en een deel van het duingebied een goed bereik via de ordes. Hier
ligt dan ook potentie om het gebruik van inwoners van Haarlem Oost te vergroten.
De 1-2-3 orde waterkaart is van hetzelfde principe als de 1-2-3 groenkaart. Door de
vele kleine slootjes in het poldergebied, heeft het gebied een enorm bereik.
Het Spaarne, de Mooie Nel en het Noordzeekanaal komen met hun donkere kleur
duidelijk naar voren als belangrijke waterverbindingen voor het gebied. Op economisch gebied is dit al te merken. Wellicht kan er op recreatief gebied nog verbetering worden aangebracht.
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1/2/3 ORDES_ water & groen
In de 1-2-3 orde groen zijn de groengebieden gelinkt aan de drie ordes. Zowel
aan de eerste, de tweede, als de derde orde grenzen veel grote en kleine groene
gebieden.
De gebieden die donkerder gekleurd zijn, zijn gebieden die elkaar overlappen. Hoe
vaker de gebieden overlappen en dus donkerder worden, hoe beter zij bereikbaar
zijn voor de bewoners.
De groengebieden in de Haarlemmermeer ten zuidoosten van Haarlem Oost zijn het
best bereikbaar. Daarnaast hebben de groengebieden bij Spaarnwoude, de gebied
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onder Schalkwijk en een deel van het duingebied een goed bereik via de ordes. Hier
ligt dan ook potentie om het gebruik van inwoners van Haarlem Oost te vergroten.
De 1-2-3 orde waterkaart is van hetzelfde principe als de 1-2-3 groenkaart. Door de
vele kleine slootjes in het poldergebied, heeft het gebied een enorm bereik.
Het Spaarne, de Mooie Nel en het Noordzeekanaal komen met hun donkere kleur
duidelijk naar voren als belangrijke waterverbindingen voor het gebied. Op economisch gebied is dit al te merken. Wellicht kan er op recreatief gebied nog verbetering worden aangebracht.
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1/2/3 ORDE_ water
Op deze kaart is het Spaarne als eerste orde genomen, omdat het een belangrijke
lijn is tussen Haarlem en Haarlem Oost. De reikwijdte van de waterordes voor het
hele gebied loopt ver door. Zowel het zuiden van de Randstad als Amsterdam is per
boot goed bereikbaar.
De merkbaarheid hiervan is in het projectgebied net zo klein als het groen in de
omgeving. Het contact met het omliggende water is niet optimaal gebruikt. Vooral
op recreatief gebied zijn hier nog verbeteringen mogelijk.
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Externe Relatie Haarlem Oost
West relaties
De verbindingen die vanuit Haarlem op grote schaal aanwezig zijn, zijn de verbindingen tussen Amsterdam en de kust van Zandvoort en Ijmuiden. Deze grootschalige
verbindingen zijn ooit gemaakt om het centrum van Haarlem met de plaatsen er
omheen te verbinden, waarbij het latere ontstane oostgedeelte van Haarlem hier
omheen en langs is gebouwd. Dit resulteert in grootschalige, doorlopende verkeersroutes die maar gedeeltelijk het gebied ontsluiten dat ze doorkruisen.
Oost Relaties
De eerdergenoemde grootschalige verbindingen zijn samen met de verbindingen
langs het duingebied ten westen van Haarlem de dragers van het verkeer in dit
gedeelte van de Randstad. Ten westen van Haarlem gaan er een aantal lange verbindingen naar het noorden en het zuiden van het gebied. Aan deze verbindingen
zijn korte verbindingen die op een erg kleine schaal fungeren Voornamelijk woonbestemmingsverkeer. Er is geen vorm van “ladderwerking” en vervolgens bijna
geen mogelijkheid tot circulatie. Aan de oostkant van Haarlem gaan er een aantal
gelijksoortige verbindingen naar Amsterdam. Bij Amsterdam zijn er in tegenstelling
tot de kustzijde van Haarlem veel parallelle verbindingen en is er een mogelijkheid
meerdere circuits te maken.
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relaties groen & water
Haarlem is omsloten door veel bos, duinen en weilanden, waardoor je je zo tussen
het groen begeeft. Haarlem Oost heeft alleen aan de oostkant van de wijk een
groene buffer in de vorm van weilanden, wat een prachtig uitzicht geeft. Op dit
moment zijn de weilanden niet bereikbaar voor de inwoners van Haarlem Oost,
de wijk en de weilanden worden gescheiden door een sloot en het water langs de
Vijfhuizerdijk. Dit is erg jammer, omdat dit gebied zich uitstekend zou lenen voor
recreatieve doeleinden, door bijvoorbeeld een ‘natuurpad’ door de weilanden heen
te trekken.
Binnen de grenzen van Haarlem Oost zijn er op het Burg. Reinaldapark na, alleen
een paar groenstroken te vinden, die op dit moment vooral geliefd zijn bij mensen
met een hond. Het Burg. Reinaldapark heeft weinig tot geen connecties richting
het zuiden en is alleen binnen het kleine stukje van de Zomerzone in gebruik. Dit
is erg opvallend, omdat het een zeer groot park betreft. Met dit in het achterhoofd
zou het veel aannemelijker zijn, om het park te halveren en de andere helft binnen
Schalkwijk terug te brengen, óf door middel van groene zones een connectie met
Schalkwijk tot stand te brengen.
Haarlem Oost wordt omringd door water. Aan de westkant, door het Spaarne en
aan de oostkant door de Ringvaart, waardoor de wijk in feite een eiland is. Het
Spaarne is aangesloten aan het water rond de oude vesting van het centrum van
Haarlem en hierdoor zeer geschikt voor pleziervaart. Boven Waarderpolder ligt een
prachtig natuurgebied aan de plas, de Mooie Nel. Dit waterrijke gebied heeft erg
veel potentie voor de recreatiesector binnen Haarlem Oost. Ook Schalkwijk heeft
met de Molenplas en de Meerwijkplas veel potentie op recreatief gebied.
Opvallend aan het water rondom Haarlem, zijn de kenmerkende sloten tussen de
weilanden. Deze laten duidelijk de historische verkaveling van het gebied zien, maar
ook hoe deze verkaveling niet gehandhaafd is in het plan van Haarlem Oost.
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Bewerking Frame Analyse
Intensiteit
De oriëntatie van Haarlem Oost is in drie delen te verdelen. Een grootschalige, een
kleinschalige en een recreatieve. Deze drie oriëntaties zijn te lezen aan de hand van
de intensiteit van de verkeerswegen. De wegen verbinden Haarlem Oost met de
omliggende dorpen en steden en maken uitwisseling tussen de verschillende leefmilieus mogelijk. Naar het westen gaan twee erg donkere lijnen. Beiden zijn daarnaast erg recht ten opzichte van de structuur in Haarlem en Amsterdam. Deze vorm
komt voort uit de verpoldering van het landschap in de Randstad. De twee intensieve verbindingen ontsluiten grote verkeersaders en maken het mogelijk makkelijk
te reizen tussen Amsterdam en Haarlem met in het midden Halfweg.
De recreatieve verbindingen gaan kronkelig naar het Westen. Met oriëntatie op de
Noordzee, bewegen deze routes zich door het duinlandschap en ontsluiten de kust.
De ontsluiting zijn op het gebied van bereikbaarheid zeer intensief te gebruiken. Wel

zijn er weinig mogelijkheden voor circulatie. Verandering van wegen en de beperkte
aftakking maakt deze verbinding een weg voor bestemmingsverkeer..
Direct ten westen van Haarlem Oost ligt het historische deel van Haarlem, dat
tevens het culturele centrum van de stad is. Het centrum heeft een sterke oriëntatie
op het noorden en het zuiden, langs het duinlandschap. Wel is door het sterke
geologische verschil aan beide zijden van deze oriëntatie de wijdte van het bereik
kort. Kleinschalige verbindingen aan een handelsroute met af en toe mogelijkheden
tot ladderwerking.
Door het type verankering van Haarlem in de gehele regio worden de belangrijke
en vaak enige wegen zeer intensief gebruikt. Voornamelijk door de sterke niet parrallelle verbindingen en de ligging.
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1e, 2e, 3e orde

Geluidskaarten
Op deze geluidskaarten is duidelijk te zien dat er twee grote verkeersstromen Haarlem Oost doorkruisen. De Amsterdamsevaart en de Schipholweg zorgen voor een
driedeling in het gebied en een grote hoeveelheid geluidsbelasting. Ook is te zien
dat de doordringbaarheid van het geluid in het gebied sterk afhankelijk is van de
bebouwing. Op plaatsen bijvoorbeeld aan de Amsterdamsevaart ter hoogte van
de Potgietersbuurt is een stedenbouwkundige wand gecreëerd die ervoor zorgt
dat het geluid het verdere gebied niet binnendringt, dit is ter hoogte van het Burg.
Reinaldapark wel anders.

Niet alleen het wegverkeer maar ook het treinverkeer zorgt voor een grote hoeveelheid geluidsbelasting. Ook ‘s nachts is er nog een aanzienlijk hoeveelheid geluidsbelasting door treinen die het rangeerterrein binnen en
‘s morgens heel vroeg weer uit rijden.
Van het vliegverkeer van en naar Schiphol heb je in Haarlem Oost aanzienlijk minder
last. Maar een minimale strook heeft last van niet meer dan 50db. Dit komt voornamelijk door de plaatsing van de landingsbanen die ervoor zorgen dat Haarlem
ontlast wordt.

geluidskaart_ wegennet

geluidskaart_ treinennet
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HAARLEM OOST

Sociale interactie en effectief gebruik van
stedelijke gebieden is enerzijds afhankelijk van de verbondenheid, connectiviteit
van het stedelijk frame en anderzijds
van de dichtheid en relaties van dat
stedelijk frame. Die dichtheid en relaties,
de hoeveelheid, lengte en continuïteit
van straten, hun onderlinge relaties en
maaswijdte, bepalen de wijze waarop
een adres of bestemming met andere
adressen en bestemmingen verbonden
is. Hoe meer adressen en bestemmingen
met elkaar verbonden zijn hoe beter de
stedelijke gebieden en bestemmingen
onderling bereikbaar en toegankelijk zijn.
Deze kwaliteit van het stedelijke frame
-in feite een parallel systeem- bepaalt via
de goede bereikbaarheid en toegankelijk
de uiteindelijke gebruikskwaliteit van het
stedelijke frame. Het is een eerste voorwaarde voor de sociaaleconomische vitaliteit van bestemmingen, programma’s
buurten, wijken, stadsdelen en stedelijke
gebieden in hun regio.

toegang wijken
Waarderpolder
De Waarderpolder heeft bijna hetzelfde isolement als Molenwijk. Aan drie zijden is
dit gebied omringd met water, waarbij alleen aan de westkant en sinds kort aan de
noordkant, bruggen aanwezig zijn. Tevens wordt de Waarderpolder aan de zuidkant
totaal afgeschermd door de Amsterdamsevaart. Er is geen doorgaande verbinding
mogelijk om vanuit Santpoort [noorden] via Waarderpolder, de woonwijken van
Haarlem Oost binnen te komen.
Spaarnwouderbuurt
De Spaarnwouderbuurt heeft de beste samenhang met zijn omgeving. Er zijn voldoende bruggen richting het centrum van Haarlem, waarbij enkele doorgaande
assen zijn naar het oosten. Er is ook een noord-zuid verbinding langs de rand en
gedeeltelijk door het gebied. Ondanks dat het een kleine wijk is, heeft het meer
verbindingen dan bijvoorbeeld de Slachthuisbuurt.

[links] verbindingen Waarderpolder in Haarlem Oost
[rechts] verbindingen Spaarnwouderbuurt in Haarlem Oost

Oude Amsterdamse Buurt
Deze buurt is een zeer klein stadsdeel binnen de Zomerzone. De straatpatronen
lopen van de Oude Amsterdamse Buurt over naar de Potgietersbuurt. Er is ook een
goede verbinding over het Spaarne naar de westkant van Haarlem. Duidelijk is te
zien dat de wijk zo goed als geen verbinding heeft met de Slachthuisbuurt. Dit komt
door de Zomervaart die geen bruggen heeft t.p.v. de Oude Amsterdamse Buurt.
Potgietersbuurt
De Potgietersbuurt vormt een doorlopende verbinding tussen de Spaarndammerbuurt en de van Zeggelenbuurt en is daardoor zeer oost-west georiënteerd. De
Amsterdamsevaart vormt weer een barrière. Ook het water aan de zuidzijde zorgt
dat er maar één verbinding is met de Slachthuisbuurt. Dit is geen groot probleem,
omdat de Potgietersbuurt taps toeloopt aan de zuidkant. Er loopt geen noord-west
ontsluiting door het gebied, alleen aan de randen.

[links] verbindingen Oude Amsterdamse buurt in Haarlem Oost
[rechts] verbindingen Potgietersbuurt in Haarlem Oost

Van Zeggelenbuurt
Deze buurt is totaal oost-west georiënteerd. Er mist een verbinding tussen de Waarderpolder, van Zeggelenbuurt en Europawijk/Boerhaavewijk. De Zomervaart vormt
een barrière aan de zuidkant, de Amsterdamsevaart aan de noordkant. Er is wel een
doorlopende oost-west ontsluiting.
Slachthuisbuurt
De Slachthuisbuurt heeft te weinig verbindingen met het noorden. De Spaarndammerbuurt wordt niet verbonden met de Slachthuisbuurt en ook de Potgietersbuurt
en Parkwijk zijn beide maar via één weg bereikbaar, waarbij de weg richting de
Potgietersbuurt geen doorgaande as is. De Slachthuisbuurt heeft aan de randen
een verbinding met het centrum van Haarlem en is in het oosten verbonden met
het Burg. Reinaldapark. De Schipholweg is voor de Slachthuisbuurt ook een grote
barrière. De wijk heeft noch een verticale doorlopende as, noch een horizontale
doorlopende as.

[links] verbindingen Van Zeggelenbuurt in Haarlem Oost
[rechts] verbindingen Slachthuisbuurt in Haarlem Oost
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Parkwijk
Deze wijk ligt geïsoleerd tussen de twee grote wegen, de Schipholweg en de
Amsterdamsevaart. Dit is ook duidelijk te zien. Er is geen verticale samenhang naar
buiten toe. Er is geen noord-zuid verbinding, waarbij je vanuit Parkwijk niet naar
Waarderpolder kunt komen en niet naar de Boerhaavewijk. Er zijn wel oost-west
verbindingen aanwezig, de verbinding naar de van Zeggelenbuurt [in het westen] is
goed. Zuiderpolder, in het oosten, is ook minimaal gekoppeld aan Parkwijk.
Zuiderpolder
Ook Zuiderpolder heeft een slechte samenhang met zijn omgeving. De Schipholweg en de Amsterdamsevaart zijn ook bij deze buurt een grote barrière, waarbij de
Zuiderpolder wel via een loopbrug over de Amsterdamsevaart in verbinding staat
met Waarderpolder. Er loopt echter geen noord-zuid verbinding en er is ook geen
doorlopende verbinding de polder in [in het oosten]. Er is wel een verbinding met
het Burg. Reinaldapark.

Europabuurt
De Europabuurt ligt langs het Spaarne. De bruggen over deze rivier liggen aan
de randen van de wijk. Zo loopt bijvoorbeeld de horizontale middenas dood
tegen het Spaarne. De verbindingen naar het oosten zijn aanwezig. Daarentegen
is er maar één goede verbinding met Molenwijk. De wijk mist een doorloop van
de twee verticale assen, deze lopen dood op dit moment en het Spaarne vormt
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[links] verbindingen Parkwijk in Haarlem Oost
[rechts] verbindingen Zuiderpolder in Haarlem Oost

een grote barrière voor de bewoners van Europabuurt. Dit met name voor het
wandel/fiets verkeer.

Boerhaavewijk
Boerhaavewijk is in de zuid- en westrichting redelijk goed verankerd met Meerwijk [in het zuiden] en Europawijk [in het westen]. Daarentegen is de verankering
met het noorden en oosten zeer gering. Doordat de Schipholweg een grote barrière vormt tussen Boerhaavewijk en Parkwijk [in het noorden] is er bijvoorbeeld
geen directe verbinding met het Burg. Reinaldapark, het grootste park van Haarlem Oost. Alleen de Prins Bernhardlaan doorkruist deze barrière. Daarnaast is er
maar één ontsluiting naar het oosten, een grote autoweg die later overloopt in
de Schipholweg. Er is geen fiets/wandelverbinding met de andere kant van het
water, de mooie polders en Vijfhuizen.

Molenwijk
Molenwijk is het einde van Schalkwijk en ligt in het zuidoosten. Ten zuiden en ten
westen wordt het omringd door water. Het heeft één verbinding met Meerwijk en
daarnaast drie verbindingen met Europawijk. Voor de rest is Molenwijk een zeer
geïsoleerd gebied, met één verticale as [die ook nog eens verspringt] die ver naar
links gepositioneerd is. Ook hierbij zie je dat er geen goede verbinding is met het
water en groen.
Meerwijk
Meerwijk is een slecht gekoppelde buurt. Er is maar één verbindingsweg met
Molenwijk, die voor een groot deel aan Meerwijk grenst. Daarnaast lopen er geen
doorgaande assen door het gebied en is er een slechte verbinding met het groen
en het water. Alleen naar Boerhaavewijk [in het noorden] zijn wel twee doorgaande
wegen, wat nog steeds erg weinig is.
Verbinding naar Vijfhuizen dat aan de overkant van het water ligt, in het oosten, is
wel aanwezig. Er lopen geen doorgaande, verticale wegen die toegang geven tot
de Meerwijkplas.

[links] verbindingen Molenwijk in Haarlem Oost
[rechts] verbindingen Meerwijk in Haarlem Oost
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[links] verbindingen Europabuurt in Haarlem Oost
[rechts] verbindingen Boerhaavewijk in Haarlem Oost

Interne Relaties
Wateringweg 66 – industrieel bedrijf
Dit bedrijf is gevestigd in de top van de Waarderpolder. Door middel van de nieuwe
brug die het noorden van Haarlem Oost verbindt met Santpoort is er een betere
toegankelijkheid naar Waarderpolder toe. Er is geen derde orde die uitkomt op de
Amsterdamsevaart, waarbij de verbinding richting Amsterdam makkelijker wordt.
Dit komt doordat de noord-zuid as doodloopt. Wel is er een verbinding met het NS
station Spaarnwoude

[links] diagram: interne relaties, 1e, 2e, 3e orde, archorpoint: industrieel bedrijf
[rechts] foto van archorpoint, industrieel bedrijf

0

1000

0

1000

0

1000

N

Burgemeester Reinaldapark
Het Burg. Reinaldapark heeft een centrale ligging binnen Haarlem Oost en heeft een
zeer goede bereikbaarheid. Tot ver in de binnenstad, Haarlem West, Waarderpolder,
Europawijk en Boerhaavewijk is het gemakkelijk om naar het park te komen. Dit
heeft te maken met de Schipholweg en de Prins Bernhardlaan waaraan het park
gelegen is. Deze wegen zijn aders naar de rest van Haarlem toe. Wel is daardoor
goed te zien dat de ordes niet intern, bijvoorbeeld Boerhaavewijk ingaan. Deze wijk
ligt tegen het Burg. Reinaldapark aan, maar door de barrière van de Schipholweg
heeft hij geen verbinding met dit park.

[links] diagram: interne relaties, 1e, 2e, 3e orde, archorpoint: Burgermeester Reinaldapark
[rechts] foto van archorpoint, Burgermeester Reinaldapark

N

Wateringweg 66 – industrieel bedrijf
Dit bedrijf is gevestigd in de top van de Waarderpolder. Door middel van de nieuwe
brug die het noorden van Haarlem Oost verbindt met Santpoort is er een betere
toegankelijkheid naar Waarderpolder toe. Er is geen derde orde die uitkomt op de
Amsterdamsevaart, waarbij de verbinding richting Amsterdam makkelijker wordt.
Dit komt doordat de noord-zuid as doodloopt. Wel is er een verbinding met het NS
station Spaarnwoude

[links] diagram: interne relaties, 1e, 2e, 3e orde, archorpoint: industrieel bedrijf
[rechts] foto van archorpoint, industrieel bedrijf
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Park Oosterspaarn 11 – Grondgebonden woning
Deze woning heeft voor Molenwijk een zeer goede verbinding. Er lopen twee assen
richting Europawijk en er lopen assen naar de oostkant van Molenwijk. De koppeling naar Meerwijk is niet aanwezig. Ook naar de binnenstad is er geen directe route.

[links] foto van archorpoint, Grondgebonden woning
[rechts] diagram: interne relaties, 1e, 2e, 3e orde, archorpoint: Grondgebonden woning
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NS station Spaarnwoude
Het treinstation is op een zeer goede locatie geplaatst. Er zijn veel ordes aan deze
locatie te koppelen waarbij je vanuit de binnenstad gemakkelijk het station kan
bereiken. Zowel de Waarderpolder als ook de wijken in de Zomerzone zijn redelijk
bereikbaar. Er is geen doorgaande verbinding met Molenwijk en Meerwijk, de geïsoleerde wijken van Schalkwijk.

[links] foto van archorpoint, NS station Spaarnwoude
[rechts] diagram: interne relaties, 1e, 2e, 3e orde, archorpoint: NS station Spaarnwoude

N

Hofmanweg - KPN zendmast
Deze toren is een oriëntatiepunt voor de Waarderpolder, de Zomerzone, de entree
van Haarlem Oost en voor de treinreizigers. Het bereik van deze toren is erg gericht
op het westen en het noorden. Er is een directe verbinding met het NS station
Spaarnwoude. Ook vanuit Amsterdam is deze KPN toren goed bereikbaar.

[links] foto van archorpoint, KPN zendmast
[rechts] diagram: interne relaties, 1e, 2e, 3e orde, archorpoint: KPN zendmast
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Harmenjansweg 4 – koepelgevangenis
Deze gevangenis is een eyecatcher van Haarlem. Vanuit de trein is hij zichtbaar en
ook vanuit het centrum kijk je over het Spaarne richting deze koepel. Dit is ook in de
ordes terug te zien. Het is vanuit de gevangenis gemakkelijk om in het centrum van
de stad te komen en naar de Waarderpolder te gaan. Er is een enkele verbinding
met het zuiden.

[links] diagram: interne relaties, 1e, 2e, 3e orde, archorpoint: koepelgevangenis
[rechts] foto van archorpoint:,koepelgevangenis
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Ekamastraat 102 – flatgebouw
Deze flat staat in totale isolement met de rest van Boerhaavewijk. De eerste en
tweede ordes lopen al zeer snel dood en er is één derde orde die het flatgebouw
met het westen verbindt. Het zal voor buitenstaanders zeer lastig zijn om deze flat
te vinden. Voor de flatbewoners is er geen rechtstreekse verbinding om de wijk uit
te komen.

[links] diagram: interne relaties, 1e, 2e, 3e orde, archorpoint: koepelgevangenis
[rechts] foto van archorpoint, koepelgevangenis

N

Brusselstraat 37 – ADL supermarkt
Deze supermarkt ligt op een centraal punt in Europawijk. Dit ankerpunt heeft een
goede verbinding met Molenwijk, noord-zuid georiënteerd aan de tweede orde. Er
missen echter op kleine schaal een groot aantal verbindingen. De woningen in de
naaste omgeving hebben een derde of nog latere orde naar de supermarkt toe.
Voornamelijk aan de westkant zijn geen verbindingen. Veel missing links zijn oostwest geörienteerd.

[links] diagram: interne relaties, 1e, 2e, 3e orde, archorpoint: ADL supermarkt
[rechts] foto van archorpoint, ADL supermarkt
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Totaal 123-orde anchorpoints
Wanneer je de anchorpoints bij elkaar voegt zie je duidelijk welke delen van Haarlem
vitaal zijn en welke dit absoluut niet zijn. Zo zie je dat de oudere wijken [het centrum
en de oude Amsterdamse buurt] en de nieuwere wijken zoals Zuiderpolder goed
gehecht zijn, met veel anchorpoints. Schalkwijk, met name Boerhaavewijk is zeer
slecht gehecht en heeft weinig connectie met Zomerzone en de rest van Haarlem.
Waarderpolder is voor een industrieterrein redelijk goed gehecht. Zomerzone is het
gebied waar de kwaliteit ligt met betrekking tot de bereikbaarheid en de hechting
met het westen van Haarlem. De anchorpoints onderling [noord-zuid] zijn slecht met
elkaar verankerd. Haarlem Oost heeft meer verticale hechting nodig.
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maskers anchorpoints
Alle anchorpoints van de tekening bevinden zich in Haarlem Oost. De anchorpoints
verschillen van willekeurige adressen binnen het stadsdeel tot stations en verkeersknooppunten. Hoe zijn deze anchorpoints verbonden met de stad Haarlem? En
welke zones binnen het stadsdeel worden veel gebruikt voor het vervoer van verschillende groepen mensen? Wanneer we de kaart zien lijkt Haarlem, met daarin de
Waarderpolder in Haarlem Oost als middelpunt, op een kruispunt van verbindingen.
Waarderpolder
Bij de Waarderpolder is hetzelfde zichtbaar als wat we zien bij Schalkwijk. De
anchorpoints hebben een bereik wat vooral reikt naar de grenzen van de Waarder-

polder en naar Noord. Opvallend is de minimale verbondenheid met de Zomerzone
en Schalkwijk. Door de weinig aanwezige verbindingen tussen de ‘stadsdelen’ en
het obstakel van de Nederlandse Spoorwegen, is er een slechte verbinding.
Zomerzone
De Zomerzone bevindt zich centraal binnen het stadsdeel Haarlem Oost. De verbondenheid met de omringende stad is groot. Hiervan is de oorzaak mede dat de
gekozen anchorpoints lijnen of functies zijn die een openbare functie bekleden. De
Prins Bernhardlaan, ook wel de ruggengraat van Oost, heeft een grote reikwijdte en
verbindt het centrum van Oost met de omringende steden en Haarlem.
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[links] research map: 1e, 2e, 3e orde, archorpoints totaal
[onder] research map: 1e, 2e, 3e orde + masters, Waarderpolder
[rechts] reasreach map: 1e, 2e, 3e orde + masters, Zomerzone
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Schalkwijk
Wanneer we kijken naar de anchorpoints in Schalkwijk (oost-zuid). Zien we dat de
punten weinig verbintenis hebben met het centrum van Haarlem of de afzonderlijke
delen van Oost, de Zomerzone en de Waarderpolder.
Anchorpoints Totaal
Op deze grote schaal is er potentie voor ontwikkelingen in een aantal zones: Tussen
Halfweg en Amsterdam Zuid is een vlak te zien dat vanuit meerdere delen van
Haarlem Oost goed bereikbaar is. Ook het gebied tussen Hoofddorp en Schiphol is
een potentieel gebied. Het gebied dat naast Haarlem zelf erg oplicht is het gebied
tussen IJmuiden en Haarlem. Dit gebied is zowel vanaf de west- als de oostzijde
goed bereikbaar.
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[links] diagram: 1e, 2e, 3e orde + masters, Schalkwijk
[rechts] diagram: 1e, 2e, 3e orde + masters, totaal
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MASKERS REGIO
Bij deze vlekkenanalyse zijn de vlekken over alle uitgaande verbindingswegen van
Haarlem Oost gelegd. Uit deze kaart is te lezen dat vooral de Zomerzone en het
centrum van Haarlem in verbinding staan met de verschillende stadsdelen. We zien
duidelijk de kruising die Haarlem vormt met betrekking tot gebruik. Rechts Amsterdam, links Zandvoort, boven Velsen, onder Bollenstreek/Haarlemmermeer.
Waarderpolder
De Waarderpolder, het grootste industriegebied van Haarlem, heeft een goede uitgaande [en inkomende] verbinding met het noorden van Haarlem. De Waarderpolder beperkt zich dus ook vooral tot de Waarderpolder zelf, het centrum van
Haarlem en Haarlem Noord. Opvallend is de minimale verbinding met Schalkwijk en
de Haarlemmermeer, waar zich grote distributienetwerken bevinden.

Zomerzone
De Zomerzone heeft de hoofdaders van Haarlem Oost, de entrees van de stad.
Deze verbinden Haarlem met Amsterdam en Zuid-Holland. Goed zichtbaar is de
noord-zuid richting en de goede verankering met Haarlem Noord.
Schalkwijk
Wanneer we alle uitgaande wegen van Schalkwijk bekijken in de vlekkenanalyse
zien we een duidelijke verankering met de Haarlemmermeerpolder en de Bollenstreek. Hier liggen belangrijke aders die dit stadsdeel voeden.

[links] research map: 1e, 2e, 3e orde + masters, Waarderpolder
[rechts] research map: 1e, 2e, 3e orde + masters, Zomerzone
[boven] reasreach map: 1e, 2e, 3e orde + masters, Schalkwijk
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Totaal
Bij deze vlekkenanalyse zijn de vlekken over alle uitgaande verbindingswegen van
Haarlem Oost gelegd. Hoe donkerder de vlek, hoe minder verbonden het is met
Haarlem Oost. We zien duidelijk de kruising die Haarlem vormt met betrekking tot
gebruik. Amsterdam in het oosten, Zandvoort ten westen, Velsen ten noorden en
ten zuiden van Haarlem bevindt zich de Bollenstreek/Haarlemmermeer. De geologische noord-zuid oriëntatie en de oost-west verschuiving van bezoekers vanuit
Amsterdam (en verder) richting Zandvoort en de kust, zorgen voor de ‘kruising’ aan
gebruik.
Uit deze kaart is te lezen dat vooral de Zomerzone en het historische centrum van
Haarlem in verbinding staan met de verschillende stadsdelen. Opvallend is ook de
goede verbinding met de ring van Amsterdam en Amsterdam-West.
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conclusie
Door de geomorfologische ondergrond waarop Haarlem gebouwd is, is er een duidelijk verschil te zien in de verbinding richting oost, west, noord en zuid van de stad.
Door de zandrug waartegen Haarlem aan de westzijde ligt, zijn de verbindingen
richting het westen van korte aard. De polderverkaveling aan de oostrand van de
stad, zorgt echter voor een zeer goede verbinding richting Amsterdam en Schiphol.
Het centrum van Haarlem heeft een noord-zuid georiënteerde verbinding met de
rest van de stad, voor Haarlem Oost is die dus oost-west georiënteerd. Door de
verbindingen richting het centrum te verbeteren kunnen zowel de oriëntatie van het
stadshart, alsmede voor Haarlem Oost verbeterd worden richting alle kanten.
De verbinding richting het oosten is dan voor de automobilist dan wel erg goed,
voor de wandelaars en fietsers is dit niet geval. Rondom Haarlem liggen veel natuurgebieden, zoals het strand, de polders, grote waterplassen en bossen, die vooral in
de oostrichting door de aanwezigheid van de Ringvaart, niet goed te bereiken zijn.

Het grootste park binnen Haarlem Oost, het Burg. Reinaldapark is ook enkel gericht
op een klein stukje binnen de Zomerzone. Door het verbeteren van de kleinschalige
wandel- en fietsgebieden zullen er meer mensen Haarlem Oost doorkomen, om te
genieten van de omliggende natuur en kan het Burg. Reinaldapark gaan funcioneren als een echt stadspark
De grote barrières binnen Haarlem Oost worden gevormd door de Schipholweg
en de Amsterdamsevaart (met daarlangs het spoor), waardoor het stadsdeel in
drie wijken verdeeld wordt. De Waarderpolder, Zomerzone en Schalkwijk, hebben
onderling een slechte verbinding en zijn vooral erg horizontaal georiënteerd. Door
het verbeteren van het verticale assenstelsel en het verder ontwikkelen van de ‘ruggenraat’, zullen er zowel binnen de wijken meer connecties ontstaan als met elkaar.
De reikwijdte zal toenemen en ook de functionele en recreatieve anchorpoints zullen
een grotere rol voor hun omgeving gaan spelen.
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[links] research map: 1e, 2e, 3e orde + masters, regio masters totaal
[onder] allegorie stedenbouwkundige conclusie
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In wezen bestaat het 24/7 dagelijkse tijdruimte leven van mensen in stedelijke
gebieden uit verplaatsen en verblijven.
Voor het eerste is het van belang dat de
gebruiker van de stad over een cognitieve
map van die stad beschikt zodat de
context en het netwerk van die stad door
hem/haar begrepen wordt waardoor zij
weten waar ze zich in de stad bevinden
en vervolgens richting kunnen geven aan
hun verplaatsingen daarbinnen. Onze
motieven om ergens te verblijven zijn
divers en afhankelijk van leeftijd, levensfase, inkomen, opleiding, levensovertuiging, cultuur ect. Het bepaald waar we
willen verblijven, waarom en met wie.
Zonder motieven is er geen noodzaak tot
verplaatsen. Stedelijke bestemmingen
-de locale en globale anchor points- zijn
het fysieke bewijs van deze motieven en
zij faciliteren samen met het stedelijke
frame het 24/7 sociaaleconomisch verkeer in steden. De wijze waarop anchor
points met hun verscheidenheid aan type,
inhoud, rol en programma zijn gepositioneerd in de stad en een onderlinge relatie
hebben is van groot belang voor de stedelijke kwaliteit en stedelijke vitaliteit.

Functiemix
De meeste functies zijn te vinden in het centrum van Haarlem Oost. Om deze beter
toegankelijk te maken voor de bewoners van moet de verbinding tussen deze twee
gebieden verbeterd worden.
Het aantal nachtfuncties in Haarlem-Oost zijn voor de afmeting van dit gebied niet
erg groot. De getoonde functies bestaan uit restaurants, snackbars, videotheken,
een hotel, benzinestations en enkele uitgaansgelegenheden in de vorm van café’s
of een discotheek.
De meeste activiteiten zijn te vinden in het centrum van Haarlem. In principe is dit
geen grote afstand om te overbruggen voor de bewoners van Oost. Om de toegankelijkheid te vergroten is het een mogelijkheid de verbindingen naar het centrum te
verbeteren en aantrekkelijker te maken.

De functiemixkaart laat zien welke functies er aanwezig zijn in Haarlem Oost en in
de andere deelgebieden van Haarlem. Het valt direct op dat er in Haarlem Oost
de meeste kantoren en bedrijven zich bevinden in de Waarderpolder. Daarnaast
zijn er ook kantoren en bedrijven in het midden en zuiden van Haarlem Oost te
vinden, maar in een lagere hoeveelheid. Het aantal horecagelegenheden is in Haarlem Oost beperkt en vooral in de Waarderpolder. De meeste scholen komen voor in
het midden en zuiden van Haarlem Oost en in een beperkte mate in het noorden van
het gebied. Zorgfuncties komen het meest voor in het midden en het zuiden van het
gebied. In Meerwijk, een wijk in stadsdeel Schalkwijk, ligt een klein winkelcentrum en
een gezondheidscentrum met een huisartsenpraktijk en een apotheek. Het gebied
is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.
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[links] research map: functiemix - dag
[rechts] research map: functiemix - nacht
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functie legenda
cultureel & maatschappelijk

infrastructuur

plein & park

vliegveld

kerkhof

haven

ziekenhuis

treinstration

rechtbank

busstation

stadhuis

benzine pomp

markt
bibliotheek
museum
school
monument
religieus
cultureel & maatschappelijk
natuur reservaat

P

parkeerterrein

commercie
winkelcentrum
winkelstraat
bazaar
markt
kantoren
horeca

weidegrond
landschap
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sport gebied

HAARLEM OOST

Connectivity
1e orde
2de orde
3de orde

1e orde water
2de orde water
3de orde water
groengebieden

waterpartijen

missing links 1e orde
missing links 2e orde
missing links 3de orde
Nature Reverve
Humid Area
Natural Value Area
Sport area

1. Burgemeester Reinaldapark

1

2

functiemix - Burgemeester Reinaldapark
1e, 2e, 3e orde

functiemix - Engelandpark
1e, 2e, 3e orde

0

2000

N

connectiviteit
1e orde
2e orde
3e orde
water

1e orde
2e orde
3e orde
groengebieden
waterpartijen

missing links
1e orde
2e orde
3e orde
groengebieden
groengebieden
waterpartijen
groengebieden
waterpartijen

programma - anchor points

82

Connectivity
1e orde
2de orde
3de orde

1e orde water
2de orde water
3de orde water
groengebieden

waterpartijen

missing links 1e orde
missing links 2e orde
missing links 3de orde
Nature Reverve
Humid Area
Natural Value Area
Sport area

3. Huis te Zaanen
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3

parken
Haarlem beschikt in totaal over elf pleinen, waarvan vijf in Haarlem Oost. Voor deze
pleinen is de 1-2-3e orde getekend om de bereikbaarheid en de verankering van
de pleinen vast te stellen. De vijf pleinen die zich in Haarlem-Oost bevinden zijn het
Teylerplein, het Maxeuweplein, het Floridaplein, het Drilsmaplein en het Beneluxplein. Het Teylerplein is in een deel van de Zomerzone goed verankerd, maar de
ordes stoppen bij de Prins Bernhardlaan en reiken niet tot het oostelijke gedeelte
van de Zomerzone. Het plein heeft maar drie 3e ordes die richting de rest van Haarlem gaan en één 2e orde die richting A200 gaat. Dit betekent dat het plein vanuit
buiten niet goed bereikbaar is. De Drilsmaplein ligt ook in de Zomerzone, maar
heeft in tegenstelling tot de Teylerplein wel derde ordes die over de Prins Bernhardlaan komen. Dit betekent dat het in de Zomerzone beter bereikbaar is. Het plein is
beperkt bereikbaar via de Schalkwijk en het binnencentrum en heeft geen verbin-

ding met de Waarderpolder. Het Maxeuweplein ligt in de Oude Amsterdamsebuurt
en heeft weinig ordes. Dit brengt met zich mee dat het plein niet goed verankerd is
in de stad. De Beneluxplein en het Floridaplein liggen allebei in het zuidelijke gedeelte van Haarlem-Oost. Het Floridaplein is goed verankerd in de Schalkwijk maar
heeft enkele ordes die buiten schalkwijk reiken. Hierdoor is het niet goed bereikbaar
vanuit de meeste gebieden buiten de Schalkwijk. De Beneluxplein is beter verankerd in het zuidelijke deel van Haarlem Oost en heeft een iets beter bereik vanuit de
binnenstad en het zuiden van Haarlem.
De pleinen buiten Haarlem Oost hebben weinig ordes die reiken tot Haarlem
Oost behalve het Wilsonplein. Dit plein is wel via de drie ordes bereikbaar vanuit
Haarlem-Oost.

[links] researsh map, functiemix - parken, 1e orde
[midden] researsh map, functiemix - parken, 1e, 2e orde
[rechts] researsh map, functiemix - parken, 1e, 2e, 3e orde
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waterpartijen

missing links 1e orde

missing links 1e orde

missing links 1e orde

missing links 1e orde

missing links 2e orde

missing links 2e orde

missing links 2e orde

missing links 2e orde

missing links 3de orde

missing links 3de orde

missing links 3de orde

missing links 3de orde

5. Floraplein
6. Botermarkt
7. Drilsmaplein

8. Maxeuwe Plein
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Connectivity
1e orde
2de orde
3de orde

1e orde water
2de orde water
3de orde water
groengebieden

waterpartijen

missing links 1e orde
missing links 2e orde
missing links 3de orde
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3. Floridaplein/Californiëplein

4

functiemix - Floridaplein
1e, 2e, 3e orde

Teylerplein

Wilsonplein

connectiviteit

Stationplein

1e orde

2de orde

2de orde

2de orde

3de orde

3de orde

1e orde water

1e orde water

2de orde water

2de orde water

3de orde water

3de orde water

groengebieden

groengebieden

waterpartijen

waterpartijen

3de orde

1e orde water

2de orde water

3de orde water

groengebieden

waterpartijen

missing links 1e orde

missing links 1e orde
missing links 2e orde

missing links 2e orde

missing links 3de orde

missing links 3de orde

missing links 1e orde

missing links 2e orde

missing links 3de orde

9. Teylerplein
10. Wilsonplein

11. Stationsplein

groengebieden
waterpartijen
missing links
1e orde
2e orde
3e orde
groengebieden
groengebieden
waterpartijen
groengebieden
waterpartijen
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Connectivity
1e orde

1e orde

1e orde
2e orde
3e orde

2000

Connectivity

Connectivity

1e orde
2e orde
3e orde
water

0

functiemix - Beneluxplein
1e, 2e, 3e orde
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3

11

9

10

pleinen
De Burgemeester Reinaldapark en de Engelandpark liggen allebei in Haarlem Oost.
Voor deze parken is de 1-2-3e orde getekend om de bereikbaarheid en de verankering van de parken vast te stellen. Uit de analyse komt naar voren dat de Burgemeester Reinaldapark goed verankerd is in de stad en ordes heeft die zelfs tot
buiten Haarlem reiken. Toch functioneert deze park niet helemaal goed. Dat komt
onder andere doordat de Schipholweg een barrière vormt voor de bewoners van
Schalkwijk om naar het park te gaan. Ook wordt het park niet goed onderhouden
en is heel rommelig. Om de park beter te laten functioneren moet hij beter toegankelijk worden en bovendien zijn er nieuwe plannen gemaakt voor de park.

De Engelandpark is minder goed verankerd in Haarlem Oost in vergelijking met de
rest van Haarlem.
Buiten Haarlem Oost zijn er twee parken geanalyseerd volgens de 1-2-3e orde
methode. Wat erg opmerkelijk aan deze kaart is, is dat de ordes van deze twee
parken Haarlem Oost helemaal niet binnenkomen. Ook zijn zij vanaf het centrum
van Haarlem niet goed bereikbaar.
1_ Grote Markt | 2_ Pretoriaplein | 3_ Floridaplein | 4_ Beneluxplein | 5_ Floraplein | 6_ Boterplein |
7_ Drilsmaplein | 8_ Maxeuweplein | 9_ Teylerplein | 10_ Wilsonplein | 11_ Stationplein |

[links] researsh map, functiemix - pleinen, 1e orde
[midden] researsh map, functiemix - pleinen, 1e, 2e orde
[rechts] researsh map, functiemix - pleinen, 1e, 2e, 3e orde
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missing links 3de orde

1. Grote Markt
2. Pretoriaplein
3. Floridaplein/Californiëplein
4. Beneluxplein
5. Floraplein
6. Botermarkt
7. Drilsmaplein
8. Maxeuwe Plein
9. Teylerplein
10. Wilsonplein
11. Stationsplein
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typologieën
Eengezinswoningen zijn op flatwoningen na het meest voorkomende woningtype
in Haarlem Oost. Ze nemen met hun aantallen het grootste oppervlak in beslag.
De Slachthuisbuurt heeft de grootste dichtheid van eengezinswoningen. Schalkwijk
centrum heeft geen eengezinswoningen, omdat het voornamelijk bedrijventerrein is.
Flatwoningen
Flatwoningen zijn het meest voorkomende woningtype in Haarlem Oost. Opvallend
is dat de Waarderpolder geen enkele flatwoningen heeft. Dit komt omdat een groot
deel van het gebied uit industrie bestaat. Schalkwijk en met name Europawijk heeft
de hoogste dichtheid van flatwoningen. De combinatie van flatgebouwen en eengezinswoningen geeft soms bijzonder grote constrasten.
De boven-benedenwoningen zijn minder sterk vertegenwoordigd in Haarlem Oost.
Dit woningtype is redelijk verdeeld over het gebied met een lichte piek in de Zomerzone. De aantallen van woonboten en woonwagens zijn niet zo hoog als andere

typologieën, maar evengoed toch nog redelijk goed vertegenwoordigd voor zo’n
bijzonder woontype. Ze komen verspreid voor in het gebied en logischerwijs in
gebieden die aan het water grenzen.
Wooneenheden
Onder wooneenheden kunnen woningen worden verstaan waar mensen gedeelde
voorzieningen hebben, zoals voor gehandicapten, bejaarden of begeleid wonen.
Het aantal wooneenheden in Haarlem Oost is erg laag. Er is wel een opvallende
piek in de wijken Burgwal en Scheepmakersdijk. Wellicht heeft dit te maken met de
centrale ligging in de stad.
Ook de bedrijfswoningen zijn erg laag vertegenwoordigd in Haarlem Oost. De concentratie ligt vooral in de Waarderpolder en daarna de Zomerzone. Het zuidelijk deel
van Schalkwijk bevat ook nog bedrijfswoningen, maar in een lage dichtheid.

typologie legenda
woonboten & woonwagens
0 - 20
21 - 40
61 - 80

wooneenheden
0 - 20
21 - 40
201 - 300

bedrijfswoningen
0 - 10
11 - 20
21 - 30

boven-/benedenwoningen
0 - 200
401 - 600

eengezinswoningen
0 - 200
201 - 400
401 - 600
601 - 800
1001 - 1500

appartementen
0 - 200
201 - 400
401 - 600
601 - 800
1001 - 1500
2001 - 2500
3001 - 3500

0
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waarderpolder
spaarndammerbuurt
oude amsterdamse buurt
nieuwe amsterdamse buurt
parkwijk
slachthuisbuurt
europawijk
boerhavewijk
meerwijk
molenwijk
schalkstad

[boven] diagram: totaal aantal woningen per gebied
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typologie legenda
eengezinswoningen
woonboot&woonwagen
appartementen
wooneenheid
boven-/benedenwoning

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]

boerhavewijk
meerwijk
molenwijk
schalkwijk
waarderpolder
spaarndammerpolder
oude amsterdamse buurt
nieuwe amsterdamse buurt
parkwijk
slachthuisbuurt
europawijk
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dichtheid
spacemate
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De
oudste buurten van Haarlem Oost, Spaarndammerbuurt, Oude Amsterdamse
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buurt en de Potgietersbuurt zijn de wijken waar de dichtheden het grootst zijn, 100
tot 250 bewoners per hectare. Deze gebieden grenzen aan de centrumwijken, deze
wijken hebben ongeveer dezelfde dichtheid. De gele gebieden hebben een dichtheid van 50 tot 100 bewoners per hectare. In deze gebieden is een combinatie van
voornamelijk laagbouw met hoogbouw [portiekflats] accenten [in Haarlem Oost].
Molenwijk heeft een lage dichtheid omdat hier een groot aantal huizen staan met
een flink vloeroppervlakte en de onderkant van Molenwijk is poldergebied, hier staat
maar een enkele woning. Dit geldt ook voor Zuiderpolder. Een deel van dit gebied
is onbebouwd. Boerhaavewijk heeft een lage dichtheid vanwege de modernistische
structuur in de wijk, veel hoogbouw in strookvorm. Hierbij is veel openbaar groen.
In Waarderpolder staan voornamelijk industriële gebouwen, de dichtheid ligt daar
natuurlijk heel laag. Haarlem Noord heeft een redelijk hoge dichtheid vergeleken
met Haarlem Zuid.
Wat opvalt is dat het Spaarne een grens is tussen de wijken, maar ook tussen de
dichtheden. Op de plaats waar het Spaarne een kleinere barrière vormt vanwege
de vele bruggen [t.p.v. Spaarndammerbuurt] loopt de bebouwingsdichtheid door.

De Spacemate is een instrument voor de berekeningen van de stedelijkheid gekoppeld aan kwantificeerbare parameters. Deze parameters zijn FSI [ Floor Space
Index], GSI [Ground Space Index] en OSR [Open Space Ratio]. De FSI geeft de
dichtheid aan onafhankelijk van de programmatische invulling. Dit in tegenstelling
tot het uitdrukken van de dichtheid in het aantal woningen per hectare. De FSI geeft
het bruto vloeroppervlak ten opzichte van het grondoppervlak weer. De OSR geeft
de hoeveelheid open ruimte op maaiveld per vierkante meter vloeroppervlak weer.
De OSR-waarde is een indicatie voor de druk op de open ruimte. De GSI geeft de
verhouding aan tussen bebouwde en onbebouwde ruimte.
Met behulp van deze Spacemate-methode zijn de gewenste leefmilieus voor de
verschillende wijken in Haarlem Oost gekwantificeerd en ontstaat er een inzicht in
de stedelijkheid van Haarlem Oost.
Ook zijn er per woningtype in de verschillende wijken de Spacemate waardes
gedefinieerd. Aan de hand van deze waardes wordt er een leefbaarheidstype per
woningtypen gecreëerd.
Uiteindelijk kunnen deze parameters ook ingezet worden bij de ontwikkeling van het
stedenbouwkundige programma van eisen.

dichtheid

[boven] diagram, spacemate principe & tabel, dichtheid wijken Haarlem Oost
[links] diagram, woondichtheid

inwoners/ha
> 2000
1500 - 2000
750 - 1500
250 - 750
100 - 250
50 - 100
< 50
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Spacemate
berekende gebieden

waarderpolder
Waarderpolder

Oude
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weg

Spaarnwouderbuurt
nieuwe Amsterdamse buurt
Amsterdamsebuurt
buurt
Oudeoude
Amstrdamse

Zuiderpolder
zuiderpolder

Potgietersbuurt
potgietersbuurt

parkwijk
Parkwijk

vanzeggelbuurt
Zeggelenbuurt
van

slachthuisbuurt
Slachthuisbuurt

[recht] research map, floorspace index in beeld

Europawijk
europawijk

Meerwijk
meerwijk

molenwijk
Molenwijk
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Boerhaavewijk
boerhaavewijk

Waarderpolder

slachtbuurt

Spaarnwouderbuurt

van zeggelenbuurt

Oude Amsterdamse Buurt

Potgietersbuurt

spacemate gebied

hoogte

1 - 2 lagen
3 - 4 lagen
5 - 6 lagen
7 - 8 lagen
9 > lagen

Waarderpolder

Spaarnwouderbuurt

Oude Amsterdamse Buurt

slachtbuurt

van zeggelenbuurt

Potgietersbuurt
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boerhaavewijk

zuiderpolder

molenwijk

europawijk

meerwijk

95

parkwijk

spacemate gebied
hoogte

1 - 2 lagen
3 - 4 lagen
5 - 6 lagen
7 - 8 lagen

parkwijk

zuiderpolder

europawijk

boerhaavewijk

molenwijk

meerwijk
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9 > lagen

Spacemate Woningtypologie

FSI: 0.84
GSI: 0.36
OSR: 0.75

Woningtypologie eengezinswoning
Siwartstraat, Slachthuisbuurt

programma - anchor points

FSI:

0.61

GSI:

0.27

OSR:

1.17
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ologie bedrijfswoning
waarderpolder

typologie: bedrijfswoning
beijnesweg, waarderpolder
FSI
GSI
OSR

0,39
0,19
2,03

ngtypologie boven-benedenwoning
eggelenstraat, Nw Adamse buurt

typologie: boven-/benedenwoning
Van Zeggelenstraat, Nieuwe Amsterdamse buurt
FSI
GSI
OSR
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[links] foto bedrijfswoning
[midden] plattegrond
[rechts] spacemate

0,84
0,36
0,75

[links] foto boven-/benedenwoning
[midden] plattegrond
[rechts] spacemate

0.84

0.36

0.75

typologie: eengezinswoning
Siwartsstraat, Slachthuisbuurt

el

oningtypologie eengezinswoning
wartstraat, Slachthuisbuurt

FSI
GSI
OSR

0,61
0,27
1,17

[links] foto eengezinswoning
[midden] plattegrond
[rechts] spacemate

:

0.61

I:

0.27

R:

1.17
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3d Mode

3d Model

Spacemate Woningtypologie

FSI: 1.48
GSI: 0.49
OSR: 3.00
Woningtypologie flatwoning
Laan van Angers Europawijk

FSI: 1.98
GSI: 0.33
OSR: 0.33
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ingtypologie Flat groot
ert Kochlaan, Boerhaavewijk

typologie: flat
Robert Kochlaan, Boerhaavewijk
FSI
2,05
GSI
0,14
OSR
0,41

[links] foto flat
[midden] plattegrond
[rechts] spacemate

2.05
0.14

logie woongemeenschap
at, Europawijk

FSI
GSI
OSR

1,48
0,49
3,00

[links] foto wooncollectief
[midden] plattegrond
[rechts] spacemate

del

.98

typologie: flat
Laan van Angers, Europawijk
FSI
1,98
GSI
0,33
OSR
0,33

[links] foto flat
[midden] plattegrond
[rechts] spacemate
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3d Model

gtypologie flatwoning
an Angers Europawijk

3d Mod

.33

.33

typologie: wooncollectief
Lavendelstraat, Europawijk

99

0.41

HAARLEM OOST

Spacemate Woningtypologie

FSI: 0.16
GSI: 0.16
OSR: 5.14
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e Eengezinswoning
straat, Meerwijk

typologie: eengezinswoning
Jean Paul Sartrestraat, Meerwijk
FSI
GSI
OSR

0,69
0,34
0,93

[links] foto eengezinswoning
[midden] plattegrond
[rechts] spacemate

logie woonwagen
weg, Parkwijk-Zuiderpolder

typologie: woonwagen
Diakenhuisweg, Parkwijk - Zuiderpolder
FSI
0,16
GSI
0,16
OSR
5,14
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[links] foto woonwagen
[midden] plattegrond
[rechts] spacemate
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3d Mod

3d Mode
HAARLEM OOST

profielen

straatprofiel A

europaweg

E. Haarlemmerweg

B. Prins Bernardlaan

D. Schipholweg

A. Europaweg
C. Amerikaweg

straatprofiel C

Amerikaweg

[boven] diagram: netwerk hoofdwegen

straatprofiel D

schipholweg
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straatprofiel B

straatprofiel E

Haarlemmerweg

HAARLEM OOST
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103

Bernardlaan

morfologie
Haarlem is ontstaan tussen 900 – 950, als dorp onder de naam ‘Haarlem’. Haarlem
betekent huis op hoge zandgrond. Haarlem is noord-zuid gegroeid vanwege de
zandrug die tussen de duinen en de Liede ligt. In 1570 is Haarlem gaan groeien
vanuit het centrum, dit had te maken met de populariteit van de bierbrouwerijen.
Het centrum is in de 18de eeuw langwerpig uitbereid vanwege het water, wat bij
overstromingen tot aan het westen en oosten van Haarlem rijkte. Er werden vaarten gegraven om het water weg te voeren. De bollenteelt wordt in de 18de eeuw
een belangrijke inkomstenbron. De gebieden rond deze bollenvelden gaan groeien,
Overveen, Bloemendaal, Heemstede en Aerdenhout ontstaan.
In 1910 ontstaat Tuindorp, wat nu het Ramplaankwartier is. Tijdens de oorlog

slopen de Duitsers dit ‘dorp’. Nu is het onderdeel van Haarlem. Gedurende de
vorige eeuw heeft Haarlem zich uitbereid richting de omliggende dorpen. Overveen,
Aerdenhout en Heemstede zijn tegen Haarlem aan komen liggen.
Spaarnwouderbuurt en de Oude Amsterdamse buurt zijn de oudste wijken van
Haarlem Oost. Deze zijn ontstaan eind 19de eeuw. Na 1900 zijn deze wijken verder
uitgebreid en zijn de Slachthuisbuurt, Parkwijk en de van Zeggelenbuurt ontstaan.
Schalkwijk is in de jaren ‘60 gecreëerd, met het achterliggende idee om een stad
naast een stad te maken. De Waarderpolder is 20 jaar later als industriegebied op
gang gekomen. De nieuwste wijk in Haarlem Oost is de Zuiderpolder.

bouwjaren van de woningen
[in aantallen]

voor 1900
0 - 100
101 - 200
201 -300
301 -400
401 - 500

1900-1959
0 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 1500
1501 - 2000

Bouwjaren van de woningen (aantallen)
voor 1900

2001 - 2500

1900 - 1959

Bouwjaren van de woningen (aantallen)
1960 - 1979

1980 - nu

Onbekend voor 1900

1900 - 1959

1960 - 1979

0-100

0-100

0-100

0-100

0-10

0-100

0-100

0-100

101-200

101-250

101-250

101-250

11-20

101-200

101-250

101-250

201-300

251-500

251-500

251-500

21-30

201-300

251-500

251-500

301-400

501-1000

501-1000

501-1000

31-40

301-400

501-1000

501-1000

401-500

1001-1500

1001-1500

1001-1500

401-500

1001-1500

1001-1500

1501-2000

1501-2000

1501-2000

1501-2000

1501-2000

2001-2500

2001-2500

2001-2500

2001-2500

2501-3000

2501-3000

2501-3000

2501-3000

2501 - 3000

1960 - 1979

3001-4000

3001-4000

0 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 1500
1501 - 2000
2001 - 2500
2501 - 3000
3001 - 4000

1980 - heden
0 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 1500
1501 - 2000

onbekend
0 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40

Bouwjaren van de woningen (aantallen)

Bouwjaren van de woningen (aantallen)
voor 1900

1900 - 1959

1960 - 1979

1980 - nu

Onbekend

voor 1900

1900 - 1959

0-100

0-100

0-100

0-10

0-100

0-100

0-100

101-200

101-250

101-250

101-250

11-20

101-200

101-250

101-250

201-300

251-500

251-500

251-500

21-30

201-300

251-500

251-500

301-400

501-1000

501-1000

501-1000

31-40

301-400

501-1000

501-1000

401-500

1001-1500

1001-1500

1001-1500

401-500

1001-1500

1001-1500

1501-2000

1501-2000

1501-2000

1501-2000

1501-2000

2001-2500

2001-2500

2001-2500

2001-2500

2501-3000

2501-3000

2501-3000

2501-3000
3001-4000

3001-4000

0
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1960 - 1979

0-100

1000
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waarderpolder
spaarndammerbuurt
oude amsterdamse buurt
nieuwe amsterdamse buurt
parkwijk
slachthuisbuurt
europawijk
boerhavewijk
meerwijk
molenwijk
schalkstad

[boven] diagram: totaal aantal woningen per bouwjaar
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bouwjaren van de woningen
[in aantallen]

voor 1900
1900 - 1956
1960 - 1979
1980 - heden

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]

boerhavewijk
meerwijk
molenwijk
schalkwijk
waarderpolder
spaarndammerpolder
oude amsterdamse buurt
nieuwe amsterdamse buurt
parkwijk
slachthuisbuurt
europawijk
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onbekend

woning eigendom
Koop
Het aantal koopwoningen in het gebied is ongeveer twee keer zo klein als het totaal
aantal huurwoningen. De woningen zijn echter goed verdeeld over het gebied.
De Waarderpolder en centrum Schalkwijk hebben duidelijk minder koopwoningen,
omdat bedrijven en industrie daar de overhand hebben. Molenwijk in Schalkwijk
heeft de hoogste dichtheid van koopwoningen daarna komt Europawijk.
Huur particulier
De huurwoningen zijn verdeeld in particulier en sociaal. Particuliere huurwoningen verliezen het in aantallen duidelijk van de sociale huurwoningen. Molenwijk
en Europawijk hebben in verhouding wederom goede dichtheden. Hieruit kan

geconcludeerd worden dat een groot deel van de woningen daar een particulier als
eigenaar hebben. Ook Parkwijk-Zuiderpolder is in koop en particuliere huur goed
vertegenwoordigd.
Huur sociaal
Het grootste deel van de woningen in Haarlem Oost zijn sociale huurwoningen. Ook
deze liggen over het gehele gebied verspreid.
De hoogste dichtheid ligt in Schalkwijk en dan met name in Meerwijk. In Molenwijk
en Europawijk is de dichtheid wederom hoog, wat betekent dat de totale woningdichtheid daar ook hoog is.

eigendom legenda
[type eigendom in aantal]

sociale huur
0 - 200
401 - 600
601 - 800
801 - 1000
1001 - 1500
1501 - 2000
2001 - 2500
3001 - 3500

markt huur
0 - 200
201 - 400

Woningtypes

Eengezinswoningen
Aantal woningen

201-400

401 - 600

401-600

401 - 600

Aantal eenheden
0-20

401-600

21-40

Woningtypes

Eengezinswoningen
Aantal woningen

201-400
401-600

1501-2000

1501-2000

Woonboten/woonwagens
Aantal woningen

Bedrijfswoningen
Aantal woningen

Boven-/benedenwoningen
Aantal woningen

Flatwoningen
Aantal woningen

Wooneenheden
Aantal eenheden

0-200

0-20

401-600

21-40

601-800

201-300

1001-1500

Aantal woningen

0 - 200

Wooneenheden

0-200

1001-1500

Flatwoningen

601 - 800

Aantal woningen

601-800

601 - 800

koop

Boven-/benedenwoningen

201-300

Woonboten/woonwagens
Aantal woningen

Bedrijfswoningen
Aantal woningen

0-200

0-20

0-10

0-200

0-20

0-10

201-400

21-40

11-20

201-400

21-40

11-20

401-600

61-80

21-30

401-600

61-80

21-30

601-800

601-800

1001-1500

1001-1500

2001-2500

2001-2500

3001-3500

3001-3500

Eigendom woningen
Koop

Huur sociaal

Koop

Huur particulier

Huur sociaal

Aantal woningen

Aantal woningen

0-200

0-200

0-200

0-200

0-200

0-200

401-600

201-400

401-600

401-600

201-400

401-600

1001 - 1500

601-800

401-600

601-800

601-800

401-600

601-800

801-1000

601-800

801-1000

801-1000

601-800

801-1000

1001-1500

1001-1500

1001-1500

1001-1500

1501 - 2000

1501-2000

1501-2000

1501-2000

1501-2000

2001-2500

2001-2500

2001-2500

2001-2500

801 - 1000

Aantal woningen

Eigendom woningen
Huur particulier
Aantal woningen

3001-3500

Aantal woningen

Aantal woningen

3001-3500

2001 - 2500

programma - anchor points
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waarderpolder
spaarndammerbuurt
oude amsterdamse buurt
nieuwe amsterdamse buurt
parkwijk
slachthuisbuurt
europawijk
boerhavewijk
meerwijk
molenwijk
schalkstad

[boven] diagram: totaal aantal woningen per eigendom
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eigendom legenda
[type eigendom in aantal]
koop
markt huur

boerhavewijk
meerwijk
molenwijk
schalkwijk
waarderpolder
spaarndammerpolder
oude amsterdamse buurt
nieuwe amsterdamse buurt
parkwijk
slachthuisbuurt
europawijk
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sociale huur
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
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circuit - route
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HAARLEM OOST

Effectieve vitale steden beschikken over
een parallel stedelijke frame. Dat is een
stedelijke netwerk van straten, lanen
ect. waarin punten van bestemming
op verschillende manieren met elkaar
verbonden zijn. Deze verschillende
verbindingen bieden gebruikers van de
stad de mogelijkheid op basis van hun
eigen tijd, activiteiten en behoeften een
keuze te maken voor het gebruiken van
die verbindingsmogelijkheden. Zij kiezen
op basis van hun behoefte enerzijds en
vanuit het aanbod van ruimtelijke mogelijkheden en programma’s van de stad
anderzijds hun routes door de stad, hun
circuits. Hoe meer gebruikers bepaalde
routes –circuits- gebruiken hoe beter de
economische vestigingspotenties is en
hoe hoger de sociale betekenis en van.
Deze routestructuren –circuits- geven
inhoud aan verschil van inrichting en
programma van straten, lanen, pleinen,
parken ect. en zijn daarmee een voorwaarde voor hun kwaliteiten, betekenis
en identiteiten. Uiteindelijk ontstaat er
verschil in ‘uniciteit, wat bepalend is
voor de hiërarchie van betekenissen en
identiteiten van het geheel aan straten,
pleinen, gebieden, programma’s en
anchor points in de stad.

Wateringweg

Hofmanweg 1

NS Haarlem
Spaarnwoude

[1]

[2]

[3]

Harmenjansweg 4

Prins Bernhardlaan
Reinaldapark

[4]

[5]

[6]

Ekamastraat 1

Brusselstraat 37

Park Oosterspaarn 11

[7]

circuit - route

[8]

[9]

110

Uniciteit
anchorpoints
Aan de hand van de uniciteitskaart wordt het bereik van een anchorpoint bepaald.
Voor ieder anchorpoint is gekeken naar het schaalniveau waarop het gebruikt wordt.
Dit is vergeleken met de 1-2-3e orde die al eerder getekend is voor de anchorpoints.
Deze vergelijking laat zien of de 1-2-3 orde van een anchorpoint geschikt is voor het
schaalniveau waarop een punt gebruikt wordt. Indien een anchorpoint op een groot
schaalniveau wordt toegepast, dan zou dit punt ook ordes moeten hebben die goed
in het frame verankerd zijn en dus goed bereikbaar is.
[1] Het bedrijf op de Wateringweg functioneert ook op regioniveau. De bereikbaarheid en de verankering van dit bedrijf in het frame, is minder goed in vergelijking met
het schaalniveau waarop het bedrijf wordt gebruikt.
[2] Het bedrijf op de Hofmanweg functioneert op regioniveau. Het bedrijf ligt in
de Waarderpolder en is goed bereikbaar vanuit het noorden, westen en oosten
en vanuit het NS station Spaarnwoude. Het bedrijf is slecht bereikbaar vanuit het
zuiden en heeft een slechte verbinding met de Zomerzone en Schalkwijk. Omdat
het bedrijf op regioniveau functioneert, moet het een beter netwerk krijgen.
[3] NS station Spaarnwoude wordt op een groot schaalniveau toegepast, dat is ook
terug te zien in de 1-2-3 orde van het station.

[4] Het Burgemeester Reinaldapark wordt op wijkniveau toegepast, maar het park
is zeer goed verankerd in de stad en heeft ordes die tot ver reiken. Dit betekent dat
het park potentie heeft om op stadsniveau te kunnen functioneren indien het beter
wordt ingericht.
[5] Prins Bernhardlaan is een belangrijke weg en wordt op stadsniveau toegepast.
Het is een belangrijke verbinding tussen de Amsterdamsevaart en de Schipholweg.
Deze weg ligt goed verankerd in het frame en heeft ordes die tot ver buiten het
uniciteitsbereik reiken.
[6] De gevangenis op de Harmenjansweg wordt op regioniveau toegepast. De
bereikbaarheid en de verankering van deze gevangenis in het frame is minder goed
in vergelijking met het schaalniveau waarop het wordt gebruikt.
[7&8] De grondgebonden woningen op de Oosterspaarn en de ADL supermarkt op
de Brusselstraat functioneren allebei op wijkniveau. Dit is ook goed terug te zien in
de 1-2-3 ordes. Deze liggen goed binnen het uniciteitsbereik.
[9] Het flatgebouw op de Ekamastraat in de wijk Boerhaave functioneert op buurtniveau. De eerste en tweede ordes lopen al zeer snel dood en er is één derde orde
die het flatgebouw met het westen verbindt. Het flatgebouw heeft een groter uniciteitsbereik dan wat de 1-2-3 ordes toelaten.
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[1] bedrijf aan de Wateringweg [2] bedrijf aan
de Hofmanweg [3] NS station Spaarnwoude [4]
Burgemeester Reinaldapark [5] Prins Bernhardlaan
[6] gevangenis op de Harmenjansweg [7&8] grondgebonden woningen op de Oosterspaarn en de
ADL supermarkt op de Brusselstraat [9] flatgebouw
op de Ekamastraat [10] totaal

[10]
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functies
Aan de hand van de uniciteitkaarten voor parken/sportvelden, cultureel, onderwijs
en horeca wordt er onderzocht op welke schaalniveau deze activiteiten gebruikt
worden binnen Haarlem Oost. Indien te veel activiteiten van hetzelfde soort elkaar
overlappen, betekent het dat een aantal van deze activiteiten overbodig zijn op die
plaats.

delen van buiten Haarlem-Oost en dit betekent dus dat het park ook door mensen
buiten oost wordt gebruikt. Een aantal van de sportvelden functioneren op buurtniveau en een aantal op wijkniveau. De sportvelden liggen goed verspreidt over
Haarlem-Oost.

cultureel
Het aantal culturele functies binnen Haarlem-Oost zijn beperkt. De twee bibliotheken die in de Zomerzone en in Schalkwijk voorkomen functioneren op stadsniveau. De andere culturele voorzieningen bestaan uit verenigingen die op wijkniveau
functioneren.

onderwijs
De meeste scholen in Haarlem-Oost zijn basisscholen en functioneren op wijkniveau.
Het Nova College is een middelbaar beroepsonderwijs en deze functioneert op regioniveau. Een andere school is een voortgezet onderwijs en deze functioneert op
stadsniveau. De uniciteitcirkels van deze scholen overlappen gedeeltelijk elkaar,
maar dit betekent niet dat een aantal van deze scholen overbodig zijn, omdat we
hier te maken hebben met verschillende soorten scholen.

parken/sportvelden
De twee parken in Haarlem-Oost functioneren op wijkniveau en liggen verspreidt
over Haarlem-Oost. Het uniciteitbereik van het Reinaldapark ligt geheel binnen
Haarlem-Oost en dit betekent dat het park alleen maar door de bewoners van
Haarlem-Oost wordt gebruikt. Het uniciteitbereik van het Engelandpark omvat ook

horeca
De meeste Horeca in Haarlem-Oost functioneren op buurt- en wijkniveau en één
op stadsniveau.

Functions

Functions

Parken

[1]

Parken

Sportvelden

Sportvelden

Onderwijs

Onderwijs

Cultureel

Cultureel

Horeca

Horeca

[2]

Functions

Functions

Parken

[3]

circuit - route

Parken

Sportvelden

Sportvelden

Onderwijs

Onderwijs

Cultureel

Cultureel

Horeca

Horeca

[4]
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[1] cultureel [2] parken & sportvelden [3] onderwijs
[4] horeca [5] totaal

[5]
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demografie
Een groot deel van de inwoners in Haarlem Oost zijn autochtoon. Uit de tellingen blijkt dat zij zelfs een grote meerderheid zijn in dit stadsdeel. De verhoudingen
per wijk zijn verschillend. In de kleine wijken wonen voornamelijk autochtonen. Het
zijn vooral de grotere wijken zoals Parkwijk/Zuiderpolder, Europawijk, Meerwijk en
Molenwijk waar meer diversiteit is. In deze wijken is de verdeling autochtoon-allochtoon ongeveer 60-40.
De allochtone inwoners van Haarlem-\ Oost kunnen onderling weer verdeeld
worden in Westerse allochtonen en niet-Westerse allochtonen. Het diagram laat

zien dat de Westerse allochtonen in vrijwel elke wijk de minderheid hebben. De
kaart liet al zien dat in de kleinere wijken in de Zomerzone vrij weinig allochtonen
wonen. In deze
wijken is de verdeling tussen Westers en niet-Westers dan ook nihil.
De grotere wijken gelegen in Schalkwijk laten wel grote verschillen zien. Vooral in
Europawijk en Meerwijk is het aantal niet-Westerse allochtonen een stuk groter dan
Westerse allochtonen. Parkwijk/Zuiderpolder is een uitzondering in de Zomerzone.
Ook hier is een groot verschil tussen niet-Westers en Westers.

autochtone & allochtone inwoners
[in aantallen]

autochtone inwoners
0 - 1000
1000 - 2000
2000 - 3000
3000 - 4000
4000 - 5000
5000 - 6000

westerse allochtone inwoners
0 - 250
250 - 500
500 - 750
750 - 1000

niet-westerse allochtone inwoners
0 - 750
750 - 1500
1500 - 2250
2250 - 3000

circuit - route
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waarderpolder
spaarndammerbuurt
oude amsterdamse buurt
nieuwe amsterdamse buurt
oarkwijk
slachthuisbuurt
europawijk
boerhavewijk
meerwijk
molenwijk
schalkstad

[boven] diagram: totaal aantal inwoners
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demografie
[in percentage]

autochtone inwoners
westerse allochtone inwoners

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]

boerhavewijk
moerwijk
molenwijk
schalkwijk
waarderpolder
spaarndammerpolder
oude amsterdamse buurt
nieuwe amsterdamse buurt
parkwijk
slachthuisbuurt
europawijk
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niet-westerse allochtone inwoners

recreatie

fiets & wandel

De recreatie in Haarlem Oost bevindt zich voornamelijk langs de oostrand van het
gebied. Hier bevinden zich de weilanden, een klein bos/park en waterzones. Deze
recreatiezones zijn voor de mensen uit Haarlem en ook voor de mensen die er
vlak langs wonen, voornamelijk ‘kijkgroen’. Door de ontbrekende verbindingen het
gebied in, is het voor veel mensen lastig om in de natuur te komen en hun mooie
locatie langs de polders echt te kunnen ervaren.
Door het creëren van meer wandel- en fietsverbindingen vanaf het centrum van
Haarlem naar de groene zone aan de oostrand van de stad, trek je meer mensen
Haarlem Oost door en zullen de bewoners de recreatie gebieden ook meer gaan
gebruiken.

Naast de reguliere trottoirs en fietsstroken langs de wegen, telt Haarlem ook een
aantal echte wandel- en fietspaden. De fietspaden zijn vooral gericht op de recreatiegebieden rondom Haarlem, zoals het strand, Spaarnwoude, het HaarlemmerRecreatie
meerse bos en zelfs het Amsterdamse bos.
De wandelpaden binnen Haarlem Oost bevindenVaartzich vooral in het Burg. Reinaldapark, het Engelenpark en rondom de Poelbroek Sport
en de plassen in het zuiden. Deze
wandelgebieden hebben verder geen connectieWatermet elkaar, wat wel zou kunnen
ontstaan door ze te verbinden met groene zones.Groen

[onder] research map: recreatie
[links] research map: wandel&fietsroutes

recreatie legenda
vaart
sport
water
groen

fiets & wandel legenda
fietsroute
wandelroute
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richting Haarlemmermeer

richting Haarlemmermeer

richting Schiphol
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richting Amsterda

openbaar vervoer
Haarlem is per trein en per bus, zowel binnen als van buiten de stad goed te bereiken. De stad heeft twee stations, waarvan het station Spaarnwoude zich in Haarlem
Oost bevindt.
Met Zuidtangent, kun je makkelijk vanaf station Haarlem, via Haarlem Oost, langs
Schiphol naar Amsterdam reizen, het is dus erg logisch dat dit een veel gebruikte
busverbinding is. De bussen 2, 3, 15, 75, 175, 176, 177 brengen je vanaf het station
Haarlem via verschillende routes door Haarlem Oost, waardoor de connectiviteit
met het centrum en de omliggende gebieden goed is.
Een grote barrière in Haarlem Oost is het spoor, die de Zomerzone van de Waarderpolder scheidt. Er lopen een aantal wegen dood op dit spoor en hij is maar op
2 punten te overbruggen. Dit heeft tot gevolg dat als je in Zomerzone bent, je geen
idee hebt van wat er zich aan de andere kant van het spoor afspeelt.

[onder] research map: openbaarvervoer

openbaar vervoer legenda
trein

Openbaar Vervoer
Treinspoor

treinspoor

buslijnen

Zuidtangent
Bus 2
Bus 3
Bus 4
Bus 6

bus 2
bus 3
bus 4
bus 6

Bus 8
Bus 15
Bus 16
Bus 75
Bus 80
Bus 140
Bus 175&176

Bus 179

bus 8
bus 15
bus 16
bus 75
bus 80

Bus 680

bus 140

Treinstation

bus 175 & 176

Bushalte

Bereik bushalte 400m

bus 179
bus 680
zuidtangent

haltes & stations

Bereik station 1,5km

treinstation
busstation

bereik
bushalte: 400m
treinstation: 1500m
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conclusie
bindingen, zou in de toekomst kunnen worden uitgebreid of als lightrail verbinding gemaakt kunnen worden.
Ook zou er een betere verbinding met de recreatiegebieden rondom Haarlem
Oost moeten komen. Deze liggen nu erg verscholen en een echte connectie met
de naastgelegen wijken ontbreekt. Dit is jammer, omdat de bewoners zo de ‘feeling’ met hun landelijke en unieke locatie missen.
Het stedelijke karakter dat je zou verwachten in een gebied met de dichtheid van
Haarlem-oost komt niet geheel tot uiting. Het grote aantal geclusterde sociale
huurwoningen, brengt de nodige sociale en economische problematiek met zich
mee. Het zijn veelal mensen met een beneden modaal inkomen die zich binnen
de probleemwijken van Haarlem Oost begeven en waardoor de bedrijvigheid
binnen het gebied geen goed rendement heeft.
Door herstructurering op sociaal, economisch en ruimtelijk gebied van de wijk,
heeft het gebied door zijn centrale ligging binnen de randstad veel potentie om
zich te ontwikkelen in de richting van een divers en aantrekkelijk stedelijk woonmilieu en zo de neerwaartse spiraal te doorbreken.
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De belangrijke functies binnen Haarlem Oost worden vooral goed vertegenwoordigd door het grote winkelcentrum in Schalkwijk, de Moskee in Meerwijk, het NS
station Spaarnwoude, de scholen, het ziekenhuis en de Ikea in Waarderpolder.
Alleen in de Zomerzone zitten functies langs de Schipholweg, die mensen vanuit
andere wijken en zelfs vanuit heel Haarlem het gebied intrekken. In de andere
wijken zijn er geen functies op dat niveau. In deze wijken richt de uniciteit zich
dus voornamelijk op de mensen die zich al in dat gebied begeven. Voor Haarlem Oost vormt het integreren van unieke functies binnen het stadsdeel, een
grote potentie. Als meer mensen vanuit heel Haarlem en omstreken het gebied
inkomen, zal dit vanzelf zorgen voor een positieve ontwikkeling op sociaal en
economisch gebied.
De mensen die het gebied in of uit willen hebben een grote keuze mogelijkheid
op het gebied van openbaar vervoer. Er zijn vele busverbindingen die je vanaf
station Haarlem en station Spaarnwoude, het gebied in brengen, of vanuit Haarlem Oost naar Haarlem centrum brengen. Grote potentie heeft de Zuidtangent
die vanaf Amsterdam Zuidoost, via Schiphol naar Haarlem rijdt. Deze snelle ver-
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Op basis van het voorafgaande onderzoek is het mogelijk voorstellen doen
voor een aantal nieuwe ruimtelijke
verbindingen in gebieden. Dit zijn de
ontbrekende schakels –missing linksdie het stedelijke frame completeren en
daarmee een aantal nieuwe sociaaleconomische impulsen en waardecreaties
kan genereren op buurt, wijk en stadsdeel
niveau. Ingrepen in het fysieke systeem
van de stad –het frame- is in vele gevallen voorwaardelijk voor het duurzaam
verbeteren van krachtwijken en buurten.
Sociaaleconomische investeringen
hebben in vele gevallen geen draagkracht
indien het fysieke systeem de noodzakelijke potenties niet faciliteert. Op basis
van het verbeterde netwerk, met de -missing links- kan via een SWOT de mogelijkheden voor ruimtelijke, sociale en
economische verbeteringen afzonderlijk
en in hun samenhang verkend worden en
door middel van een ontwikkelingsstrategie in beeld worden gebracht.

ontbrekende schakels
Verbinding Driemerenweg-Zandvoort
Een nieuwe afslag onder Haarlem Oost verbindt de Amsterdamse weg en de Schipholweg ten oosten van Haarlem met Heemstede en het gebied onder Haarlem.
Deze verbinding zou met de juiste vormgeving onderdeel kunnen worden van een
“ring” van Haarlem. De nieuwe verbinding richting Zandvoort anticipeert op een ladderwerking richting Zandvoort vanuit zuid Haarlem. Het gebied tussen deze twee
parallelle verbindingen met Zandvoort bieden zuid Haarlem de mogelijkheid richting
Zandvoort te gaan en vica versa. Als dit vervolgens het centrum van het recreatiegebied wordt zal dit in verband met routing resulteren in minder recreatieverkeer
door Haarlem heen.

Oost-west Schalkwijk
Schalkwijk wordt ontsloten door de Schipholweg, de Europaweg via de Schipholweg en de Europaweg via de Schouwbroekerbruk. De toegang is enorm beperkt,
zowel extern als intern. Een nieuwe as in oost-west richting maakt het mogelijk de
wijken in Schalkwijk op het centraal gelegen winkelcentrum te oriënteren. Naast
deze nieuwe oriëntatie onstaat er tegelijkertijd een verbinding tussen het stedelijke
groen in Haarlem centrum en het landschappelijke groen ten westen van Haarlem.
Door twee parallelle oost-west assen aan te brengen ontstaat er de mogelijkheid
een ladder te maken, die over het Spaarne richting het centrum gaan. Kleinschalige ontsluitingen verbinden Schalkwijk met een hoogwaardig economisch milieu in
Haarlem centrum.

ontbrekende schakels
[boven] Verbinding Driemerenweg-Zandvoort
[onder] Toegankelijkheid Oost-west Schalkwijk

connectiviteit
1e orde
2e orde
3e orde
1e orde
2e orde
3e orde
groengebieden
1e orde
2e orde
3e orde
missing links
1e orde
2e orde
3e orde

0

conclusie

4000

N

122

FLY OVER AMSTERDAMSEVAART-VERBINDING ZEE
Een nieuwe aansluiting op de Oude weg die vervolgens achter het Haarlem centraal
station loopt. De nieuwe verbinding leidt het verkeer dat door Haarlem heen wil om
naar het noorden. Deze ingreep in combinatie met de nieuwe verbindingen aan het
Spaarne is een aanzet op een eventuele ring van Haarlem met een snelle doorloop.
Tegelijkertijd maakt deze verplaatsing het mogelijk een nieuw woonmilieu te creëren
langs de Amsterdamsevaart.

OOST-WEST ZOMERZONE
Om het Burgermeester Reinaldapark in het circuit te plaatsen en het een gemeentelijk draagvlak te geven zijn er nieuwe verbindingen nodig. Deze verbindingen gaan
niet alleen door het park heen. De verbindingen verbinden via een weg langs het
water in oost-west richting het Spaarne met het Burgermeester Reinaldapark. In
noord-zuid richting ligt het park tussen twee stedelijke assen door de verbindingen
daarmee te verbeteren. Het park ligt nu in routes vanaf de Ringvaart tot aan het
Spaarne, vanaf Schalkwijk naar het centrum en vanaf Waarderpolder tot aan noord
Schalkwijk.
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TOTAALKAART VAN MISSING LINKS
Het totaal beeld geeft inzicht in alle relaties die in het netwerk van de stad
geïnitieerd zouden moeten worden voor het realiseren van een optimale hechting
in het gebied van Haarlem Oost inclusief de aansluiting op de omliggende stedelijke
en landschappelijke gebieden.
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swot - waarderpolder

sterktes

zwaktes

__ Nieuwe brug noordpunt, richting Santpoort

__ Omringd door ongebruikt natuurgebied

__ NS station Spaarnwoude

__ Geen verbinding met Zomerzone
__ Scheiding tussen Amsterdam & Haarlem

swot - ruimtelijk
kansen

__ Lightrail

bedreigingen
__ Beperking groei Haarlem

__ Connecties met natuurgebied
__ Recreatie, langs Mooie Nel

swot - zomerzone

sterktes

zwaktes

__ Oude wijken

__ Insluiting door Schipholweg en

__ Differentiatie in verkaveling en typologie

Amsterdamsevaart [isolatie]

__ Goede verbinding met het centrum

__ Park is slecht bereikbaar
__ Prins Bernhardlaan vormt een scheiding
en is slecht vormgegeven

swot - ruimtelijk
kansen

bedreigingen

__ Burg. Reinaldapark

__ Identiteit van de wijk gaat verloren door

__ Kleinschalige verbindingen

sloop

__ Prins Bernhardlaan vormt ruggengraat
__ Verbetering profielen

swot - schalkwijk

sterktes

zwaktes

__ Fietsconnecties binnen de wijk

__ Winkelcentrum [slechte ontsluiting]

__ Waterpartijen

__ Slechte verhouding tussen profielen

__ Grid van water en groen

__ Geen ruimtelijke harmonie

__ Parkeergelegenheid

__ Té ruimtelijk opgezet
__ Weinig zichtlijnen
__ Bloemkoolstructuur
__ Fietsconnecties buiten de wijk
__ Alleen grijze verbindingen
__ • Sterke scheiding wonen/werken

swot - ruimtelijk
kansen

conclusie

bedreigingen

__ Recreatie rondom water partijen

__ Veiligheid op straat

__ Connectie met water & groen ipv. kijkgroen

__ Slechte oriëntatie
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sterktes

zwaktes

sterktes

zwaktes

__ Veel bedrijvigheid

__ Weinig ‘grote’ bedrijven

__ Ikea trekt veel mensen van buitenaf

__ Door alleen bedrijvigheid geen

__ Aantrekkelijk gebied door star-tende

__ Bedrijvigheid heeft door locatie geen relatie

__ Omringd door recreatie-/natuurgebied

levendigheid op straat buiten werkuren

ondernemers

met bewoners van Haarlem Oost

__ Recreatieplas Mooie Nel

__ Woonwagenkamp

__ Bereikbaarheid
__ Ikea
__ NS Station Spaarnwoude
__ Ligging aan water

swot - economisch
kansen

bedreigingen

swot - sociaal
kansen

bedreigingen

__ Alles mag, behalve wonen

__ weinig functiemix

__ Lightrail

__ Bereikbaarheid [uitbreiding/gebruik]

__ monotoon

__ Connecties met natuurgebied

__ Door slechte bereikbaarheid wordt

__ Recreatie, langs Mooie Nel

recreatie niet optimaal gebruikt

__ Meer bedrijvigheid voor bewoners

__ Uitnodigen voor criminele praktijken

__ Lightrail
__ Meer bedrijven in hetzelfde segment [bijv.
woonboulevard, bouwmarkt]

zwaktes

sterktes

zwaktes

__ Ligging en bereikbaarheid

__ Bedrijven trekken geen personeel aan van

__ Multicultureel

__ Veiligheid [oostkant] / leefbaarheid door

__ Van der Valk hotel

binnen de wijk

__ Centraal gelegen verschillende scholen

contact met maaiveld

__ Goede ontsluiting op centrum Haarlem en

__ Sociale controle, vooral binnen de losse

naar buiten de stad

buurten

swot - economisch
kansen

__ Goede bereikbaarheid voor bedrijven

sterktes

bedreigingen
__ Leegloop van het gebied

zwaktes

swot - sociaal
kansen

bedreigingen

__ Historische waarde draagt bij aan sociale

__ Geen acceptatie van nieuwkomers

samenhang

__ Verbinding met andere wijken door sloop

sterktes

zwaktes

__ Zuidtangent

__ Geen functiemix

__ Ziekenhuis [goede ligging]

__ Té multicultureel [taalbarrière]

__ Ziekenhuis

__ Geen rendement ondernemers

__ Creatievelingen

__ Werkgelegenheid niet voor bewoners

__ Winkelcentrum

__ Slechte horeca in winkelcentrum

__ Erg veel ouderen

__ Animo voor detailhandel

__ Sterke scheiding wonen/werken

__ Buitenbeentje / afvoerputje
__ Huur- en koopwoningen gesegmenteerd

__ Goede verbinding met Amsterdam en
Schiphol [Zuidtangent]
__ Goed aanbod winkels in winkelcentrum
__ Creatievelingen

swot - economisch
kansen

bedreigingen

swot - sociaal
kansen

bedreigingen

__ Mensen van buiten oost aantrekken, door

__ Hoge uitval van ondernemers

__ Kleine creatieve bedrijven maken wijk

__ Vergrijzing

parkeermogelijkheid

__ Mensen blijven kort in het winkelcentrum

aantrekkelijker voor andere ondernemers

__ Geen connectie met Haarlemmers

__ Meer detailhandel
__ Functies [nog niet bestaand] op
stadsniveau
__ Aantrekkelijk maken voor creatieve sector

HAARLEM OOST

__ Geen sociale mix
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__ Kadeactiviteit aan oostrand

[boven] diagram, ruimtelijk concept

swot - haarlem oost

sterktes

zwaktes

__ Relatief ruime woningen

__ Industriegebied Waarderpolder, zit niet op

__ Landelijk centrale ligging [bij Schiphol,

de juiste locatie binnen Haarlem

Amsterdam, kunst, Terminal voor schepen]

__ Ruime opzet wijken

__ Veel recreatiemogelijkheden

__ Clustering woningtypologie
__ Sterke scheiding wonen/werken
__ Afwezigheid kleinschalige detailhandel in
woonwijken
__ Detailhandel gecentreerd in winkelcentrum
__ Geïsoleerd gebied

swot - ruimtelijk
kansen

bedreigingen

__ Mogelijkheid om gebied te verdichten

__ Bewoners hebben weinig betrokkenheid

__ Ruimtelijke verbeteringen

met wijk

__ Meer connecties tussen de wijken

__ Leegloop

onderling en met omliggende omgeving

__ Eentonigheid in bezoekers / bewoners

__ Door middel van dichtheid mogelijkheden
in Haarlem Oost
__ Toegankelijk maken
recreatiemogelijkheden

conclusie
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[boven] diagram, sociaal concept

zwaktes

sterktes

zwaktes

__ Goede samenwerking

__ Ligt in de schaduw van het centrum van

__ Toegankelijk voor starters

__ Slecht imago

woningbouwcorporaties en stakeholders

Haarlem en Amsterdam

__ Prettige wijk voor inwoners

__ Geïsoleerd

__ Lage huren

__ Weinig functiemix

__ Multicultureel

__ Geen communicatie mogelijkheid tussen
bewoners

__ Goede aanvoerwegen: grijs/ blauw/ ov

__ Geen liefde voor de omgeving

swot - economisch
kansen

__ Veelzijdigheid economisch milieu door

bedreigingen
__ Terugval in hetzelfde patroon

swot - sociaal
kansen

__ Sociale mix + betrokkenheid

bedreigingen
__ Haarlem Oost is buitenbeentje van de stad

mogelijkheid tot groei

__ Culturen met hun gewoontes en gebruiken

__ Geen aantrekkingskracht voor mensen

__ Duurzaam bouwen

vieren

buiten de wijk

__ Veel parkeermogelijkheden

__ Nieuwe liefde voor de wijk

__ Door middel van dichtheid centrum,

__ Ontmoetingscentra

mogelijkheden in Haarlem Oost
__ Multicultureel aanbod horeca / detailhandel

HAARLEM OOST
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[boven] diagram, economisch concept
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Het ontwerpen van landschappelijke
en stedelijke gebieden is een complexe
aangelegenheid. Het vertalen van ideeën,
behoeften en diverse eisen van betrokken
partijen en belanghebbende waaronder
die van de eindgebruikers in een totaalbeeld van fysiek ruimtelijke voorwaarden
en programma’s, is een ingewikkelde en
tijdrovende bezigheid. Indien processen
en communicatie niet goed verlopen
kunnen belangrijke ontwikkelingen
teniet gedaan worden en kostbare tijd,
mogelijkheden en investeringen verloren
gaan. Het is van groot belang in een
vroeg stadium inzichten te hebben in de
wijze waarop die belangen en mogelijkheden zich tot elkaar verhouden en op
welke wijze en met welke middelen en
programma’s die aan elkaar gerelateerd
zouden kunnen zijn. In toenemende mate
moeten we op voorhand samenhang realiseren tussen rode, –gebouwen- groene,
–natuurontwikkeling parken- blauwe,
-water netwerken- en grijze –infrastructuur netwerken- programma’s om
scheidingen van functies & gebruik te
voorkomen. Waardecreatie en instandhouding ervan is direct gekoppeld aan
integratie van functies en meervoudig
gebruik. Daar waar gemeenschappelijke belangen of interesses zijn kunnen
die op hun mogelijkheden en waarde
worden onderzocht, en de basis vormen
voor de aanpak en ontwikkeling van
gebieden. De RGBG methode helpt bij
ontwikkeling, onderzoek en conceptualisatie van ideeën, opvattingen, feiten en
programma’s zonder dat het nodig is op
voorhand exacte en definitieve ontwerp
beslissingen te nemen. De methode het
brengt motieven en doelen in beeld, bied
ruimte voor overleg, brengt kosten baten
in kaart en bied synergie van belangen.

Strategische RGBG methode.
De ‘strategische RGBG methode’ is een kleine10 jaar geleden op de TUDelft door
ons ontwikkeld. De methode is voortgekomen uit een lange reeks van experimenten
met analyse en ontwerp methodes ten behoeve van ontwikkeling en transformatie
opgave in complexe stedelijke gebieden. In die stedelijke opgaven bleek het van
groot belang een veelvoud van belangen, opvattingen, visies en feiten met elkaar te
kunnen verbinden. Dat was een essentiële noodzaak voor een effectief planning- en
communicatie proces.
We zochten een methode die, in tegenstelling tot de gebruikelijke -Rood, Groen,
Blauw, Grijze- ‘lagenmethodiek’ in de ruimtelijke ordening en planologie die
gebaseerd is op het scheiden van functies, in staat is de functioneel ruimtelijke
overlappen –synergie van functies en belangen- tussen ruimtelijke netwerken en
sociaaleconomische programma’s op te zoeken en zichtbaar te maken.
De ‘strategische RGBG methode’ is in eerste instantie in Bergen op Zoom, en Tiel
uitgetest en vervolgens toegepast in de discussie over de toekomstige ontwikkelingen van het stedelijk gebied van Almere en later in die van Flevoland/Markermeer, zie illustraties. De methode heeft zich daarna in tal van stedelijke opgaven
-Zoetermeer, Amsterdam Haarlem- bewezen als instrument voor zowel analyse als
ontwerp. De methode heeft tevens aan de inhoudelijke basis gestaan van een reeks
Europese projecten van het ‘IP Exploring the Public City’ programma, toegepast in
Krakow, Berlijn, Alicante, Zoetermeer en recentelijk in Kopenhagen 2010. Zie http://
www.hva.nl/kenniscentrum-dt/onderzoeksthema/de-stad/
De ‘Strategische RGBG methode’ is een interactief analyse en ontwerp instrument
voor het ontwikkelen van ruimtelijke en programmatische scenario’s in bestaande
en nieuwe stads- landschappelijke gebieden.
Bestaande, wenselijke en toekomstige ruimtelijke kwaliteiten kunnen, op basis van
een generieke dan wel specifieke RGBG legenda, worden onderzocht op hun integrale ruimtelijke en functionele kwaliteit. Van belang daarin is de aanwezige en/of
gewenste interactie in programma’s en de strategische sociaaleconomische betekenis daarvan voor de bestuurders, ontwikkelaars, beheerders en bovenal gebruikers van de stad.
De ‘RGBG methodiek’ is een analyse & ontwerp instrument voor het verkrijgen
van inzichten over: 1) bestaande ruimtelijke en sociaal economische kwaliteiten
van de stad op basis van feitelijke inrichting van stedelijke gebieden en/of lopende
ontwikkelingen door evaluatie en beoordeling daarvan: 2) gewenste ruimtelijke en
programmatische kwaliteiten van de stad door middel van ruimtelijke weergave van
opvattingen, feiten en wensen van betrokken partijen: 3) toekomstige ruimtelijke en
sociaal economische kwaliteit van de stad door het ontwerpen van een integrale
strategische ruimtelijke visie.
De “RGBG methodiek” faciliteert zowel disciplinaire als interdisciplinaire samenwerking van stakeholders en/of professionals in hun behoefte aan kennis over feitelijke en/of gewenste kwaliteiten van stads- landschappelijk gebieden. Het bied
een methodologisch platvorm in hun zoektocht naar concepten voor toekomstige
stedelijke en landschappelijke programma’s en ruimtelijke kwaliteiten. Met deze
methodiek kunnen stakeholders en/of professionals in een vroeg stadium op basis
van hun verkenningen inzicht krijgen in de samenhang van hun individuele en (deel)
collectieve belangen.
De methodiek bied de mogelijkheid op diverse momenten in de planontwikkeling
en vanuit diverse taakstellingen de huidige structuurplan methodiek te verrijken of
te vervangen. We kunnen denken aan processen : communicatie, interactie, relatie,
intuïtie, innovatie, transformatie, exploratie, conceptualisatie ten behoeve van het
maken van: topologische, cognitieve, programmatische, dynamische en strategische modellen.
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[boven] RGBG onderzoekskaart: regio Venlo
[onder] RGBG onderzoekskaart: Almerestad
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RGBG STAKEHOLDERS RESEARCH MAPS

RGBG - stakeholder Ward Boeijen
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RGBG - stakeholder Vincent van leeuwen
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rood

groen

blauw

grijs

centrumontwikkeling

groen verdichtingsgebied / stadspark

waterplein

sneltrein / hoofdstation

verdichtingsgebied

potentieel recreatie / parkgebied

primair / recreative waterpartij

tram / metro / lightrail stations

nieuw “stedelijk” woongebied

grote landschappelijke eenheid

nieuwe waterpartij

spoorlijn

nieuw “landelijk” woongebied

landmark / recreatief / zwaartepunt

infiltratie

tram / metro / light-rail verbinding

functioneel zwaartepunt

landschappelijke hoofdroute

functioneel zwaartepunt

snelweg verbinding

stedelijk front

landschappelijke verbinding

landmark / recreatief anchorpoint

primaire interne verbinding

object in ruimte

recreatieve ML route

primaire waterroute

secundaire interne verbinding

zichtrelatie

landschapsdijk

ontwikkelings-as / richting
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primaire waterconnectie

stads-as / stadsstraat

secondaire waterconnectie

recreative ML route

visuele relatie

veen verbinding

waterfront

parkway
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RGBG - stakeholder Jino Fattah

RGBG STAKEHOLDERS RESEARCH MAPS

RGBG - stakeholder Meintje Delisse

rgbg

RGBG - stakeholder Linda Donker
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tram / metro / lightrail stations

nieuw “stedelijk” woongebied

grote landschappelijke eenheid

nieuwe waterpartij

spoorlijn

nieuw “landelijk” woongebied

landmark / recreatief / zwaartepunt

infiltratie

tram / metro / light-rail verbinding

functioneel zwaartepunt

landschappelijke hoofdroute

functioneel zwaartepunt

snelweg verbinding

stedelijk front

landschappelijke verbinding

landmark / recreatief anchorpoint

primaire interne verbinding

object in ruimte

recreatieve ML route

primaire waterroute

secundaire interne verbinding

zichtrelatie

landschapsdijk

ontwikkelings-as / richting
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primaire waterconnectie

stads-as / stadsstraat

secondaire waterconnectie

recreative ML route

visuele relatie

veen verbinding

waterfront

parkway
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RGBG - stakeholder Claudia Splinter

RGBG STAKEHOLDERS RESEARCH MAPS

RGBG - stakeholder Tom Winnubst
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RGBG - stakeholder Stefanie Bakker
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RGBG - stakeholder Maurice Plat

RGBG stakeholders
[boven] rood
[rechts] groen

rgbg stakeholders conclusie
Met behulp van de RGBG kaart willen wij tot een strategie komen voor Haarlem
Oost. Aan de hand van de RGBG kaarten die gemaakt zijn door de negen stakeholders te vergelijken met elkaar en over elkaar heen te leggen komen wij tot een
gezamenlijke visie voor het gebied. De RGBG kaarten zijn opgebouwd uit vier stedenbouwkundige hoofdpunten; Rood, groen, blauw en grijs.
rood
Bij deze kaart hebben wij gekeken naar de bebouwing. Opvallend aan deze kaart is
dat er aan de Schipholweg en aan de Amsterdamsevaart stedelijke fronten moeten
komen. Hierdoor ontstaat er een stadsentree van Haarlem. Uit de analyse blijkt dat
er op een aantal plaatsen verdicht moet worden. Ook is er behoefte om langs de
belangrijke assen nieuw stedelijke woongebied te creëren.
groen
Bij deze kaart wordt er gekeken naar groen. Opvallend aan deze kaart is dat Haarlem Oost grenst aan een groot noord-zuid georiënteerd groengebied. Deze groenstrook biedt veel recreatieve mogelijkheden die op dit moment slecht benut worden.
Uit deze kaart is te concluderen dat er een betere relatie met het groen in de wijken

rgbg

moet ontstaan. Parken zullen beter bereikbaar moeten worden voor bewoners en
zullen versterkt moeten worden met zichtassen.
blauw
Bij deze kaart wordt er gekeken naar het water. Uit de blauwe kaart is op te merken
dat Haarlem-Oost omringd wordt door water. Het water wordt op dit moment slecht
benut. Uit de RGBG kaart is te zien dat het water een belangrijkere rol mag spelen
in Haarlem-Oost. Dit willen wij bereiken door het water beter bereikbaar te maken
en meer bij het gebied te betrekken.
grijs
Door Haarlem-Oost lopen er twee belangrijke wegen: de Schipholweg en de
Amsterdamse Vaart. Deze twee wegen zorgen voor veel verkeersproblemen. Om
het verkeer op deze twee wegen te ontlasten, hebben wij mogelijkheden onderzocht om het verkeer om Haarlem heen te leiden. Om Haarlem-Oost één geheel
te maken wordt het Prins Bernhardlaan als een ruggengraat van noord naar zuid
getrokken.
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rgbg legenda
rood

groen

blauw

grijs

centrumontwikkeling

groen verdichtingsgebied / stadspark

waterplein

sneltrein / hoofdstation

verdichtingsgebied

potentieel recreatie / parkgebied

primair / recreative waterpartij

tram / metro / lightrail stations

nieuw “stedelijk” woongebied

grote landschappelijke eenheid

nieuwe waterpartij

spoorlijn

nieuw “landelijk” woongebied

landmark / recreatief / zwaartepunt

infiltratie

tram / metro / light-rail verbinding

functioneel zwaartepunt

landschappelijke hoofdroute

functioneel zwaartepunt

snelweg verbinding

stedelijk front

landschappelijke verbinding

landmark / recreatief anchorpoint

primaire interne verbinding

object in ruimte

recreatieve ML route

primaire waterroute

secundaire interne verbinding

zichtrelatie

landschapsdijk

ontwikkelings-as / richting

HAARLEM OOST

primaire waterconnectie

stads-as / stadsstraat

secondaire waterconnectie

recreative ML route

visuele relatie

veen verbinding

waterfront

parkway

N
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RGBG stakeholders
[boven] blauw
[rechts] grijs

rgbg stakeholders conclusie

rgbg stakeholders conclusie

rgbg
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HAARLEM OOST

In het Visie deel worden de uitkomsten
van de Strategische RGBG methodiek
als scenario uitgewerkt. De RGBG
methodiek heeft de basis gelegd voor
een ruimtelijk vertaling van hetgeen in
de analyse en de SWOT als probleem is
gesignaleerd & uiteengezet. Met name
de her-verbinding –missing links- van
Haarlem Oost zowel in- als extern zijn
van essentiële betekenis voor het op
waarde houden en versterken van de
afzonderlijke en vaak te veel geïsoleerde
woonbuurten, wijken en bestaande
bestemmingen de anchor points. Het
stadsdeel kan aan betekenis winnen door
een ‘stepping stone’ te zijn vanuit het
omliggende landschap naar de centrale
stad en omgekeerd. Versterking van
bestaande anchor points en verbetering
van de relaties ervan met die in de
omliggende stadsdelen is een must voor
het op niveau brengen van de woon
en leef kwaliteit van Oost. Het RGBG
scenario bied de mogelijkheden vanuit
functionele eisen en motieven stap voor
stap een ruimtelijke invulling te maken
voor de gebieden. Ruimtelijke doelen
en functionele eisen, kosten en baten
kunnen continu besproken worden zodat
het resultaat breed gedragen word en
voldoet aan de kwalitatieve behoeften
en eisen van de betrokken partijen en
eindgebruikers.

visie
In de huidige situatie is Haarlem in twee delen opgesplitst. Het centrum vormt één
deel en Haarlem Oost is een gebied apart. Haarlem Oost is voor velen een passeergebied om het centrum te bereiken of woonplaatsen voorbij Haarlem.
In onze visie wordt het centrum en Haarlem Oost weer teruggebracht tot één
geheel. Dit wordt bereikt door de verbindingen onderling te verbeteren en het functieaanbod van Haarlem Oost aantrekkelijker te maken.
De entrees naar de stad toe worden verlegd van de rand van het centrum naar de
rand van Haarlem Oost. Zo kan men Haarlem Oost al zien als het begin van de stad
en niet pas als ze het centrum bereiken. Daarnaast kunnen de profielen aangepast
worden van ‘snelwegen’ naar stadswegen.
Door de verplaatsing van de entrees worden de Amsterdamsevaart en de Schipholweg een minder grote barrière. Hierdoor ontstaat er een mogelijkheid om de
verticale stroming in Haarlem Oost te stimuleren door een centrale as te versterken.
Het Spaarne wordt in plaats van een barrière een schakel tussen het centrum en
Haarlem Oost door meer verbin-dingen te plaatsen voor verschillende verkeerstypes.
De nieuwe stadsentrees krijgen door bebouwing meer body en daardoor meer
karakter, waardoor het binnenkomen van de stad ook duidelijk wordt.
Ontwerpstrategie
De ontwikkelingen in Haarlem Oost zullen tot stand komen volgens de visie: nieuwe
kracht voor Haarlem Oost. De bliksemschicht beslaat de grote gebieden met veel

potentie binnen de wijk en uit zich in een punt, waar op dit moment alle problemen
samenvallen. Het inslagpunt is dan ook de plek waar de meeste kansen zijn.
Binnen het rode schichtvormige vlak, vallen de gebieden waarbinnen stedelijke verdichting en centrumontwikkeling zal plaatsvinden. Binnen dit vlak zijn zones, langs
de Amsterdamsevaart, de Prins Bernhardlaan en de Schipholweg aangegeven die
extra potentie hebben op economisch gebied en die de centrumontwikkeling dus
extra zullen versterken. Door verdere verdieping binnen deze potentiegebieden, kan
er een plan gemaakt worden die de leefbaarheid binnen geheel Haarlem Oost moet
gaan verbeteren.
In de zuidpunt van de bliksemschicht, komt hét zwaartepunt die het winkelcentrum
binnen het daaromheen gelegen gebied moet gaan verankeren en zo de belangrijkste economische en sociale motor van het de wijk zal gaan vormen.
Het Spaarne aan de westzijde van het gebied en de polders aan de oostzijde zullen
het stadsdeel niet meer als een eiland doen aanvoelen, maar met elkaar en met het
centrum van Haarlem verbonden worden, door middel van groene zones, wegen en
nieuwe bruggen. Het grote en snelle verkeer richting Haarlem centrum zal daarentegen niet meer over de Amsterdamsevaart, maar om Haarlem heen geleid worden,
waardoor er een soort ringweg om Haarlem heen ontstaat en de wegen binnen
Haarlem Oost ontlast worden.

[boven] visie: huidige sistuatie
[rechts] visie: verbinden van beide stadscentra

[boven] visie: verlenging stadsentrees
[rechts] visie: Spaarne als verbindende verkeersas
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[onder] RGBG ontwerpstrategie
[rechts] Project locaties voor potentiele gebieden

HAARLEM OOST

stedenbouwkundig ontwerp in kaart

Tom Wibbunst_ Burgemeester Reinaldapark
Jino Fattah_ Slachthuisbuurt: Woonwerkgebouw
Linda Donker & Claudia Splinter_ Herontwikkeling: Schipholweg
Maurice Plat_ Transformatie: Sportpark Nol Houtkamp

Ward Boeijen & Meintje Delisse_ Midden Schalkwijk: Woonzorggebouw

Vincent van Leeuwen_ Schalkstad: Wonen & Cultuur
Stefanie Bakker_ Schalkstad: stedenbouwkundig project
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transformatie:
sportpark nol houtkamp

transformatie sportpark nol houtkamp
door maurice plat bbe.

5km

bij 20km/u

nieuw

Verkaveling
De verkaveling van het plangebied is gebaseerd op de bestaande situatie van sportvelden en oude boerderijen en op de infrastructurele lijnen die aan het plangebied
grenzen vanuit Europawijk [A]. Vanuit Europawijk zijn de bestaande Nederlandlaan
en het Marjoleinpad door te trekken binnen het plangebied [C]. Hiermee zal de
aansluiting van Europawijk en Schalkwijk aan het Spaarne worden versterkt. Binnen
de grote lijnen van de infrastructuur wordt de verkaveling opgedeeld in kleinere
blokken [E].
Oost-West
Een manier om Schalkwijk aan het Spaarne te laten aansluiten zijn de oost-west
verbindingen richting het Spaarne. Deze oost-west verbindingen moeten aantakken
binnen de bestaande structuur van Schalkwijk. Om de bewoners van Schalkwijk
ook daadwerkelijk richting het Spaarne te verplaatsen dienen de nieuwe routes
aantrekkelijk te zijn.
Het aantrekklijk maken van deze routes kan bijvoorbeeld door middel van toevoeging van programma, maar ook door het gebruik te maken van het huidige programma van sport en recreatie.
Thema wonen
Thema’ s in de verkaveling zijn aan de Schipholweg; stedelijk. Dit vanuit de eisen van
het structuurplan 2020, maar ook als doorzetting van de plannen Slachthuisbuurt
en 023. Het middengebied bevat veel sportvelden en zal daardoor een sportief
gevoel uitstralen, omdat de woningen aan de sportvelden grenzen. Het zuidelijke
gebied ingeklemd tussen de Belgiëlaan en Nederlandlaan zal een jachthaven aan
het Spaarne bevatten. Dit om een extra impuls te geven aan een mogelijke verbinding over het Spaarne met de Spaarnelaan en als toegevoegde waarde voor de
villawijk Zuiderhout. Vanaf het Spaarne zullen deze thema’ s voelbaar zijn door de
functie zichtbaar te maken. Woningen zullen hieromheen worden gepositioneerd,
waardoor de functies zich in hoven bevinden.

Verkaveling op basis van bestaande verkavelingen
Schalkwijk

Verbindingen met Schalkwijk begeleid door
wanden, programma aan het Spaarne

Spaarne verbonden met bestaand waternetwerk
Schalkwijk door nieuwe vaarten of grachten

Lange assen verbinden Schalkwijk [Europawijk] met
het Spaarne
[boven] diagram: gebiedsontwerp

HAARLEM OOST
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eerste situatie Schalkwijk

concept
De conclusie van de gezamelijke analyse bestaat uit het samen brengen van Haarlem-Oost en Haarlem-Centrum tot één Haarlem. Dit door middel van het verschuiven van de ‘entree’ van Haarlem naar de oostkant en het beter oversteekbaar te
maken van het Spaarne. Uit deze conclusie blijkt dat het nieuwe centrumgebied van
Haarlem het Spaarne zal zijn.
Om Schalkwijk als stadsdeel beter een onderdeel te laten zijn van Haarlem zal de
aansluiting tussen beide moeten verbeteren. Om deze aansluiting te verwezenlijken zal Schalkwijk zich moeten verplaatsen naar het Spaarne door middel van bijvoorbeeld bebouwing of infrastructuur. Wanneer Schalkwijk meer aansluit op het
Spaarne zal het hierdoor ook meer een onderdeel zijn van de stad. Hieruit kan dus
geconcludeerd worden dat Schalkwijk meer eenaansluiting moet hebben met het
nieuwe centrumgebied van het Spaarne om beter onderdeel te worden van het
stadscentrum.
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[boven] centrale ligging sportpark Nol Houtkamp
[onder] aansluiting groenstructuur

Indeling plangebied
Een herstructureringsopgave, zoals die in de sportkamp Nol Houtkamp, speelt zich
af over een langere periode. Het ontwerp voor het gebied kan alleen stapsgewijs tot
stand komen. Het is dan ook lastig om een volledig uitgewerkt plan te presenteren
of om beslissingen op detailniveau te nemen. In deze fase kunnen alleen de hoofdlijnen van het ontwerp worden aangegeven.
Het concept vloeit voort uit de stedenbouwkundige analyse en de meegegeven
randvoorwaarden van de gemeente. Hoofdprincipes worden aan de hand van kaarten en schetsen nader toegelicht. De kaarten en schetsen geven aan wat daadwerkelijk belangrijk is in het ontwerp en geven de richting aan waaraan toekomstige
uitwerkingen voor het gebied moeten voldoen.
Visie
De verkaveling komt voort uit de bestaande structuur van sportvelden en verenigingen. Tevens komen daarbij de aansluitingen op de omliggende buurten en wijken
om de verbinding te vergroten. Het plangebied, sportpark Nol Houtkamp, bevindt
zich tussen de historische binnenstad en de naoorlogse stadsuitbreiding Schalkwijk.
Het plangebied vormt tussen deze gebieden een schakel. Uit de analyse was geble-

ken dat het nieuwe centrumgebied van Haarlem, het Spaarne is.
Om Schalkwijk een betere relatie te geven met het centrum van Haarlem, zal
Schalkwijk een betere verbinding moeten krijgen met het Spaarne, het nieuwe centrumgebied van de stad Haarlem. De huidige structuur van Schalkwijk leent zich
daar uitstekend voor; lange infrastructurele lijnen van oost naar west [en andersom] zijn reeds aanwezig, maar eindigen nog op de grenzen van het oorspronkelijke uitbreidingsplan. Door de infrastructurele verbindingen van de Nederlandlaan,
het Marjoleinpad en de Belgiëlaan te gebruiken, wordt Schalkwijk beter met het
Spaarne verbonden.
Om deze infrastructurele lijnen ook aantrekkelijk te maken voor de Schalkwijker [Haarlemmer], dient er programma, zoals winkels of café’s, aan het Spaarne
te worden gerealiseerd. Zo zal er een doel zijn voor de bezoeker of bewoner om
gebruik te maken van de bestaande én toegevoegde routes richting het Spaarne.
Het water van het Spaarne heeft een sterk karakter. Om dit karakter meer voelbaar
te maken voor de gebruiker, zal het water het plangebied betreden op de plekken
waar de belangrijke ontsluitingenvoor het plangebied zich bevinden, gecombineerd
met bomenrijen zal dit het gevoel van importantie versterken.
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stedenbouwkundige uitgangspunten
- Het ontwerp van het plangebied moet het ‘gat’
opvullen tussen het centrum van Haarlem en de
uitbreidingswijk Schalkwijk.
- Het ontwerp moet een schakel vormen tussen het
centrum van Haarlem en Schalkwijk.
- Binnen het plangebied moet verdichting worden
gecombineerd met sporten in een stedelijke
omgeving.
- Hoge dichtheid aan de Schipholweg moet zorgen
voor een milieutype van een stedelijk knooppunt.

Bebouwing

- Doorzetten bouwblokken plannen Urhan en
Khandekar aan Schipholweg.
- Overnemen van de maat en grootte van de
bouwblokken aan Schipholweg van Khandekar en
Urhahn.
- Sportvelden zoveel mogelijk integreren in
bouwblokken.
- Doorzetten van stedenbouwkundige elementen
[zoals torens] vanuit Europawijk, om de ruimtelijke
aansluiting te vergroten.
- Veel gebruik maken van gesloten bouwblok
typologie, hiermee zal een helderheid gecreërd
worden tussen openbaar en privé.

Verkeersstructuur

- Verbinding maken over het Spaarne ter hoogte
van de Belgiëlaan en Spaarnelaan voor een betere

ontsluiting van het plangebied.
- Bestaande verbinding, de Nederlandlaan, doortrekken binnen plangebied en maken tot één van de
hoofdontsluitingen.
- Marjoleinpad maken tot Marjoleinweg om de
verbinding met Europawijk en het plan van Urhahn
[023] te vergroten.
- Noord Schalkwijkerweg wordt langzame verkeersroute langs het Spaarne, tevens ontsluitingsweg.
- Fietsroutes richting het centrum van Haarlem.

Sport recreatie

- Gebruik van sportvelden multifunctioneel maken
[zowel openbaar gebruik als prive gebruik].
- Sportvelden moeten kunnen worden gebruikt
door de middelbare en basisscholen in de
omgeving.
- Jachthaven aan de Belgiëlaan en Noord
Schalkwijkerweg geeft de Haarlemmer een plek om
een boot te stallen.

1. Hoge bebouwing aan de Schipholweg [4 tot 7
lagen]
2. Hoogteaccent Schipholweg [10 lagen]
3. Parallel route Marjoleinweg
4. Aansluiting bestaand bouwblok Europawijk
5. Ruimtelijke elementen Nederlandlaan doorzetten
6. Aansluiting Europawijk
7. Meervoudig gebruik sportvelden Young Boys
8. Aansluiting Schalkwijk
9. Plein
10. Parkeren onder dek
11. Gracht vanuit Spaarne in plangebied
12. ‘Sporthof’ aan het Spaarne [voetbal]
13. Parkeren onder dek
14. ‘Hof’ jachthaven
15. Brugverbinding Belgiëlaan -Spaarnelaan

Voorzieningen en werken

- Voorzieningen bevinden zich in de plint van
de bebouwing aan de Schipholweg en aan het
Spaarne.
- Voorzieningen aan het Spaarne moeten zorgen
voor een levendige ‘boulevard’.
- Bestaande kantoorruimte, die wordt verwijderd
aan de Schipholweg, moet worden teruggebracht
binnen het nieuwe ontwerp aan de Schipholweg.

8

6

153

Plangebied
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bebouwingshoogte

rooilijnen

[boven - v.l.n.r] diagram: bebouwingshoogte, rooilijnen, functie mix
[onder] stedenbouwkundig plan: verkavelingsprincipe

voorbeeldgebied I
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legenda

★
✽

ruimtelijk verbindingselement
hoogte accent [max. 10 lagen]

bebouwingshoogte
max. 10 bouwlagen
gemiddeld 4 bouwlagen, max 6 bouwlagen
max 3 bouwlagen
rooilijnen

bouwen in zelfde rooilijn
indicatieve rooilijn, afwijking 0,3m aanvaardbaar
bouwen tot rooilijn verplicht

functiemix
wonen
kantoor
voetbal
tennis
sport

functiemix

Bebouwing
Aan de Schipholweg is het milieu stedelijk [stedelijk knooppunt]. Dit brengt een
hoge dichtheid met zich mee en een hoog bebouwd oppervlak. De gekozen typologie is die van gesloten bouwblokken. Bij gesloten bouwblokken is er een duidelijk
onderscheid tussen openbaar en privé. Achter deze bouwblokken bevindt zich de
route parallel aan de Schipholweg, de Marjoleinweg, één van de belangrijke ontsluitingen en verbindingen met Schalkwijk.
Het middengebied van het plangebied bestaat uit stadswoningen, welke zich rond
de sportvelden van tennis -en voetbalverenigingen bevinden. De stadswoningen
gecombineerd met de sportvelden vormen de sporthoven. In het zuidelijke gebied
van het plangebied, geklemd tussen de Belgiëlaan en de Nederlandlaan, bevindt
zich de jachthaven. Aan de jachthaven staan appartementen en stadswoningen.
Sport
Een belangrijke functie van het plangebied, in de huidige situatie, is sport. Deze
functie is een belangrijk verbindingsmiddel tussen verschillende stadsdelen, een
schakel. Tevens is sport een belangrijk onderdeel van het programma wat aan het
Spaarne kan worden gepositioneerd. De sportvelden bevinden zich binnen bouwblokken en vormen zo een ‘sporthof’. De bebouwing zal aan de desbetreffende
sport aangepast zijn. Zo zal bij voetbal vaak ‘s avonds worden getraind en kan er
overlast worden ondervonden van lichtmasten. Hierop zal de indeling van de omringende woningen worden aangepast. Een voorbeeld is; de woonkamer niet aan de
kant van het sportveld, om kunstlichtinval en geluidsoverlast te voorkomen.
Jachthaven
In het zuidelijk deel van het plangebied is plaats voor een jachthaven. Deze jachthaven is onderdeel van het programma aan het Spaarne. De jachthaven moet onder
andere een aantrekkelijke locatie worden voor de Zuiderhout [een villawijk aan de
overzijde van het Spaarne]. Zo is ook de jachthaven onderdeel van de schakel die
het plangebied tussen de historische stad en de Schalkwijk [Haarlem-Oost] moet
vormen. De voetbalclub Young Boys zal worden verplaatst richting de Rudolf Steiner
school, een vrije school die de ontwikkelingsloopbaan van groep 1 t/m 8 begeleid.
De voetbalvelden ondersteunen het meervoudig ruimtegebruik voor sportverenigingen en de school. Mogelijk kan de sportvereniging van voetbal omgezet worden
naar hockey om de variatie aan de geboden sporten te vergroten en een toevoeging
te vormen op de sporten die aanwezig zijn in Haarlem Oost.

HAARLEM OOST

bebouwingshoogte
Uitgangspunt van de bouwhoogte binnen het plangebied is dat deze nabij de
Schipholweg het hoogste is, omdat de Schipholweg een belangrijke verkeersader
in Haarlem is en een goede ruimtelijke begeleiding van deze weg noodzakelijk is. De
minimale bouwhoogte aan de Schipholweg zal 5 bouwlagen zijn. Achter de wand
aan de Schipholweg neemt de bebouwingshoogte af naar gemiddeld 4 bouwlagen.
Aan de noordkant van de Marjoleinweg zal een wand met gemiddeld 4 bouwlagen zorgen voor begeleiding richting het Spaarne. Deze wand kijkt uit over de
voetbalvelden van Olympia. Aan de Nederlandlaan zijn bestaande hoogteaccenten.
Om het gevoel van de Nederlandlaan door te zetten binnen het plangebied zullen
ruimtelijke elementen [torens] een relatie aangaan met de bestaande torens. Aan de
Jachthaven zullen wanden van gemiddeld 5 bouwlagen verschijnen om de ruimte
als een hof/ plein te laten aanvoelen.
rooilijnen
Voor een groot gebied als sportpark Nol Houtkamp is het lastig om alle rooilijnen
vast te leggen. Daarom worden alleen de rooilijnen vastgelegd die belangrijk zijn om
straten of pleinen te begeleiden. Een belangrijke wand is die van de Marjoleinweg,
deze zal in een rechte lijn worden uitgevoerd in het verlengde van de overige bouwblokken aan de Schipholweg. Gebied IV sluit aan op de bestaande buurt binnen
Europawijk. De rooilijn is dan ook het verlengde van de bestaande woningen aan de
Lavendelstraat en Melissestraat. De Nederlandlaan is één van de hoofdentrees en
verbindingen met Schalkwijk. Deze verbinding wordt benadrukt door een rechte
rooilijn. Deze wanden moet men richting het Spaarne begeleiden. Bij de indicatieve
rooilijnen betekent dat woningen nog kunnen afwijken van deze rooilijn. De woningen zullen maximaal 0,3 meter achter de rooilijn geplaatst kunnen worden.
Materiaal gebruik
Materiaal gebruik binnen het plangebied zal een stedelijke uitstraling krijgen. Deze
stedelijkheid is vereist om een schakel te vormen met de historische binnenstad.
Voor het materiaalgebruik zal dit betekenen dat er gebruik wordt gemaakt van baksteen. Deze bakstenen kunnen van kleur verschillen. Appartementengebouwen
worden als één ontworpen in materiaalgebruik en kleur. Woningen kunnen afzonderlijk van kleur afwijken.
De hoofdentrees van het plangebied zullen herkenbaar zijn door een donkere tint
van baksteenkleuren. Binnenstraten zijn anders van opzet als de hoofdontsluiting, dit zal ook in het materiaalgebruik voelbaar zijn door lichter kleurgebruik in
materialen.
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visie
De toevoeging van woningen en programma aan het plangebied heeft als belangrijkste voorwaarde dat het een aansluiting vormt tussen Schalkwijk en de historische
binnenstad. Deze aansluiting wordt gevormt door infrastructurele lijnen richting het
Spaarne, hiermee wordt Schalkwijk aangesloten op het nieuwe centrumgebied van
Haarlem, het Spaarne. Om deze infrastructurele lijnen ook gebruikt te laten worden
moet er programma worden toegevoegd aan de bestemming, de boulevard aan
het Spaarne.
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watersport

profiel A

profiel D

profiel B

profiel E

[boven] profielen
[onder] impressies v.l.n.r: haven aan het Spaarne, openbareruimte, binnenstraat

profiel C

verkavelingsprincipe
Hier is een voorbeeldverkaveling voor het plangebied te zien, waarbij rekening is
gehouden met de principes van de visie. Aan de Schipholweg zal er worden aangesloten op de plannen van Khandekar en Urhahn. Dat wil zeggen dat er wordt
gewerkt met gesloten bouwblokken en een bouwhoogte van gemiddeld 5 bouwlagen aan de Schipholweg, met een uitzondering van een hoogteaccent in de ‘bocht’
van de Schipholweg. Door een plint te maken van winkeltjes, buurtvoorzieningen
en mogelijkerwijs kleine showrooms, wordt de gewenste uitstraling bereikt en wordt
het onderdeel van de hele herstructurering tot stadsas en stadsentree van Haarlem.
Binnen de bouwblokken aan de Schipholweg zijn de binnenruimtes geschakeld,
waardoor er een reeks van geschakelde ruimtes ontstaat. Binnen het plangebied
blijft er ruimte voor verschillende sportverenigingen. Deze sportverenigingen bevinden zich allen binnen een hof van bebouwingswanden. Bij de woningen wordt rekening gehouden met de sporten. Bij bijvoorbeeld voetbalverenigingen zal er in de
avond gebruik worden gemaakt van de velden, met als gevolg dat er overlast kan
zijn van kunstlichtinval. Bij de indeling van de woningen dient hier rekening mee
gehouden te worden.
Straatprofielen
Vier wegen vormen de hoofdontsluiting van het plangebied: Shipholweg, Marjoleinweg, Nederlandlaan & Belgiëlaan. Om de aansluiting te vergroten met Schalkwijk
zullen de straatprofielen ook binnen de bestaande Europawijk worden geherprofileerd naar de nieuwe uitwerking van het plangebied. Zo kunnen bomenlanen [profiel
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A-C] en materiaalgebruik zorgen voor een visuele en ruimtelijke connectie [schakel].
Aan de hoofdontsluiting is gekoppeld de buurtontsluiting, deze binnenstraten
zijn nog naamloos. De noord-zuidlaan [profiel B]heeft een groene uitstraling met
bomenrijen aan weerzijden van de weg. De bomen bevinden zich in een ritme van;
2 parkeerplekken-boom-2 parkeerplekken. Deze noord-zuidlaan is opgedeeld in
3 delen. Deze delen liggen niet in elkaars verlengde maar dienen wel dezelfde uitstraling en inrichting te krijgen. De hoofdontsluitingsroutes Nederlandlaan en de
Marjoleinweg hebben een ander ritme van bomen [profiel A]. Aan de noordzijde van
de weg staat een bomenrij onderbroken door 3 parkeerplaatsen [3 parkeerplekkenboom-3 parkeerplekken]. Aan het Spaarne bevindt zich ook een route waar het
mogelijk is voor auto’ s om te rijden [profiel D]. Dit is echter niet de hoofdroute. Aan
weerzijde van de weg is het hier mogelijk om te fietsen en te wandelen. Trottoirs
liggen hier hoger als de weg om onderscheid duidelijk te maken. Aan het Spaarne
wordt het natuurlijke karakter van de kade behouden door zoveel mogelijk groen
[gras/bomen] te behouden. In het groen kan men zitten om bankjes of tafels. Op
plekken waar een cafe in de plint van de, op de daarvoor bestemde locaties, is
gepositioneerd, kan men het terras verplaatsen tot aan het Spaarne.
Een buurtstraat [profiel E] kent geen hoogteverschillen. Doordat er geen verschillen
in hoogte zijn zal het gevoel van één grote ruimte versterkt worden hierdoor zullen
kinderen gebruik maken van de ruimte als speelruimte en zal het duidelijk zijn voor
de automobilist dat men hier te gast is. Ook het materiaalgebruik tussen het ‘trottoir’
en de rijbaan verschilt niet.
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gebiedsuitwerking
In het voorbeeldprogramma van deze uitwerking is er plaats voor 1128 woningen
in een gebied van 19 hectare groot. De woningen bestaan uit appartementen en
grondgebonden [stads]woningen. In het programma is rekening gehouden met
de eisen en wensen van het structuurplan. Omdat er in het structuurplan alleen
wordt gesproken van bebouwing langs de Schipholweg, heeft alleen dit deel van
het gebied betrekking op het structuurplan. Het overige gebied is ingedeeld als een
stedelijk woonmilieu met daaraan de eisen gekoppeld zoals deze worden gesteld
in het structuurplan 2020.
In deze voorbeelduitwerking wordt één parkeerplaats per woning binnen het bouwblok of op eigen terrein gerealiseerd. In de openbare ruimte is er plek voor 0,4
parkeerplaatsen per woning. Ook bevinden zich er parkeerplaatsen voor de commerciële ruimte in de openbare ruimte. Omdat nog onduidelijk is welke commerciële
voorzieningen zich hier uiteindelijk zullen vestigen, wordt er een gemiddelde parkeernorm aangehouden van 2,15 parkeerplaatsen per 100m2 bruto vloeroppervlak.
Voor kantoren worden alle parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd, dat wil
zeggen, half verdiept, verdiept of onder het bouwblok. Per 75m2 bvo wordt 1 parkeerplaats gerealiseerd om parkeeroverlast in de openbare ruimte rondom het kantoorgebouw te voorkomen.

Voorbeeldprogramma
Woningen: 1128
Kantoren: 16.000m2
Commerciële ruimte: 9540m2
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voorbeelding uitwerking parkeren: 5775m2 - 239 PP

Benodigd aantal parkeerplaatsen in de openbare ruimte: 614
Benodigd aantal parkeerplaatsen op eigen terrein: 1342
Totaal parkeerplaatsen nodig: 1956
Gebied I bevindt zich voor een groot gedeelte aan het Spaarne, de ligging wordt
benut door een plein [hof] aan het Spaarne. Om dit plein zijn er commerciële
mogelijkheden. Op het plein zal er, in tegenstelling tot de sportverenigingen, een
openbaar sportveld zijn voor bijvoorbeeld basketbal. Appartementen aan de Marjoleinweg zullen een wand vormen aan de sportvelden van Olympia.
Aantal appartementen: 230 / Aantal grondgebonden woningen: 21
Parkeren in openbare ruimte: 104 / Parkeren op eigen terrein: 329
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[boven] plattegrond, parkeerdeck
[boven] doorsnede principe locatie I
[rechts] plattegrond, verkaveling
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Opgave
Haarlem Oost staat op de lijst 40+ krachtwijken en kent daadwerkelijk grote fysie-
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kruimtelijke en sociaaleconomische problematiek. De wijk beschikt over steden-

Burg.
Reinaldapark

Locatie I

geen ingrijpende maatregelen worden genomen, zal deze wijk een probleemwijk
worden. Er is potentie. Deze wijk heeft een stevige impuls nodig zodat de wijk weer
gaat leven. Maar wat voor impuls en op welke plaats, is de vraag.
Om de problemen beter in beeld te brengen wordt dit gedaan aan de hand van

Schipholweg
Amerikaweg

VMBO

Eu
ro

bouwkundige kwaliteiten, maar qua leefmilieu laat hij veel wensen over. Indien er

pa
we
g

[boven] ligging van locatie
[links] entree collectief hof vanaf de westzijde

de vier criteria: wonen, omgevingskwaliteit, zorgvuldig (intensief) ruimtegebruik en
fysieke voorwaarden.
Te beginnen bij wonen: het programma is eenzijdig, woontypologieën missen
structuur en koop/huur zijn slecht verdeeld. Dit zorgt voor slechte woonmilieus.
Hierdoor ontstaan huurwijken die bewoners uit eenzijdige doelgroep trekt, mensen
met lagere inkomens. Dit zorgt voor slechte oriëntatie en samenhang. Gemeente
Haarlem heeft samen met de corporaties als oplossing hiervoor, om de bestaande

gelijke straaten langs de Schipholweg

woningen in Slachthuisbuurt Zuid te slopen en nieuwbouw voor terug te plaatsen.
Wel maken zij nog steeds dezelfde fout, door grotendeels sociale huurwoningen
terug te plaatsen en niet aanhouden aan de regeling van 30% sociale huurwoningen en 70% duurdere sector. Om de zogenoemde ‘’ huurbuurten’’ te voorkomen
vind ik dat ook in Slachthuisbuurt Zuid de regeling van 30% sociale huur en 70%
koop en markthuur toegepast moet worden. Hierdoor kunnen betere woningen en
woonmilieus gerealiseerd worden. En bovendien wordt hierdoor bewoners uit verschillende doelgroepen getrokken om in Slachthuisbuurt Zuid te komen wonen.
groot belang. Voor Slachthuisbuurt betekent het dat de functiescheiding moet
verdwijnen. Het nieuwe bouwblok biedt naast woningen ook ruimte voor woonwerk woningen en werkruimtes voor ZZP’ers. Deze ruimtes komen aan de nieuw
te ontwikkelen Noord-Zuid as te staan, dit maakt de as levendiger en brengt meer
connectie tussen het gebouw, de as en zijn omgeving. Ook kan de nieuwe functie
voor de voormalige Slachthuis (zie Stedenbouwkundige Plan voor Locatie I, 4.2
Concept) voor verbinding zorgen in het gebied, door dit gebouw te transformeren

rechtstreekse verbinding riching schalkwijk

naar een klein winkelcentrum.
stedenbouwkundige inpassing
Er is studie gedaan naar de bebouwingsstructuur. Er wordt geprobeerd om zoveel
mogelijk aansluiting te zoeken bij de omgeving. In de omgeving komen er voornamelijk gesloten bouwblokken voor met binnenhofjes. Dit zijn over het algemeen
kleine binnenhofjes. Bij situatie 1 heeft het volume een openbouwblok structuur.
Hierbij is er sprake van openheid en doorkijk. Bij situatie 2 is het volume als een
sculptuur in de ruimte gezet. Hierdoor ontstaat er omheen openbare ruimtes. Bij
situatie 3 is het volume een dicht bouwblok net als de rest van de wijk. Dit is ook
de definitieve bebouwingsstructuur. Het verschil is dat dit bouwblok niet helemaal
dicht is. Er worden poorten gecreëerd als doorkijk naar het binnenhof. Zodat het
binnenhof niet openbaar wordt, worden de poorten afgesloten maar zij blijven transparant in verband met de doorkijk. De poorten worden oost-west georiënteerd,
hierdoor krijgen de bouwblokken samen meer samenhang. De bouwhoogte aan de
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Schipholweg is maximaal 6 lagen en daarachter tussen 3-4 lagen om meer aanslui-

fietsverbinding
[boven] stedenbouwkundige transformatie
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Hierdoor zal het gebouw meer geven en nemen. Zorgvuldig ruimtegebruik is van

ruwe bolster, blanke pit

ting te zoeken bij de rest van de wijk, waarbij de bebouwingshoogte 2-3 lagen is.
Om het Slachthuisbuurt beter te hechten met plan 023 en de schalkwijk moeten er
duidelijke rechte assen komen waarin mensen zich makkelijk kunnen verplaatsen.
Op de schets hierboven zijn de assen die mogelijk doorgetrokken kunnen worden
genummerd. As 1 en 2 kunnen niet doorgezet worden want hier zit een hotel en een
nieuw gebouwde VMBO school die niet zomaar gesloopt kunnen worden. As 4 zit
te vlakbij het kruispunt Prins Bernhardlaan/ Amerikaweg.
Er is gezocht naar een andere as die de verbindende as wordt tussen de wijken. As
3 wordt doorgetrokken tot de Schalkwijk. Hierdoor moet de grens van het watergebied in plan 023 verplaatst worden om deze as door te kunnen trekken. Ook
moeten de rooilijnen van een aantal gebouwen daarop aangepast worden. Deze
as komt in Slachthuisbuurt uit op het Slachthuis. Het voormalige Slachthuis wordt
getransformeerd naar een winkelhart met basisvoorzieningen voor de wijk. Deze as
wordt dan de schakel tussen de schalkwijk, plan 023 en het Slachthuisbuurt. Hij
start in Schalkwijk en komt in de Slachthuisbuurt uit op het winkelhart van Slachthuis buurt. Deze as heeft potentie voor allerlei voorzieningen en kleinschalige werkruimtes. De wanden van de as worden in Slachthuisbuurt Zuid voorzien van poorten
als doorkijk/zicht-as naar de binnenplaatsen.
concept
Ruwe bolster, blanke pit. Het nieuwe bouwblok komt in Slachthuisbuurt Zuid te
staan. Het is een buurt met sociale en economische problemen. Daarom lijkt de
buurt in de eerste instantie, dus automatisch ook het gebouw misschien niet aantrekkelijk genoeg voor doelgroepen met hogere inkomens, (ruwe bolster).
Maar met een goed stedenbouwkundig plan (zie Stedenbouwkundig Plan Locatie I)
en bouwblokken die voldoen aan de hedendaagse eisen, wordt het gebied omgetoverd naar een aantrekkelijker plaats ook voor mensen met hogere inkomens. Zo
gaat de buurt beter aansluiten bij de rest van het Slachthuisbuurt waar het wel prettig is om te wonen. De buurt heeft potentie en stedenbouwkundige kwaliteiten die
goed benut kunnen worden, (blanke pit).
Dit concept wordt door ontwikkeld tot op bouwblok niveau. Ruwe bolster, blanke
pit. Het gebouw wordt een gesloten bouwblok met een binnenhof. Dit sluit goed
aan bij de bebouwingsstructuur van de omgeving. Het gebouw zal een stoere, formele buitenkant krijgen die robuustheid uitstraalt. Dit wordt bereikt door massa en
baksteen. Het gebouw krijgt een formele buitenkant met een strakke gevel. Om de
stedelijke voorzijde voldoende onderscheid te geven, zijn de buitenruimten niet als
balkon, maar als een loggia uitgevoerd.
Binnenkant van het gesloten bouwblok wordt informeel en zacht. De galerijen die
voor de ontsluiting zorgt, maken de binnenkant van het gebouw informeel. De binnentuin en de lichtgekleurde gevelbekleding van de binnengevels geven de binnenkant van het gebouw een zachte uitstraling.
Het bouwblok krijgt een collectief binnenhof/ binnentuin die niet openbaar toegankelijk is. Het gebouw wordt voorzien van twee grote poorten die transparant worden
afgesloten. De transparante poorten zijn zichtassen die voor doorkijk zorgen en
brengen connectie tussen het gebouw en zijn omgeving. De toegang wordt geblokkeerd, maar het uitzicht blijft onbelemmerd.
Uitgangspunten
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1.

4.

_ Woonwerkwoningen begane grond t/m tweede

_ Maisonnettes begane grond t/m vijfde verdieping

verdieping (sociale huur/ markthuur)

(sociale huur/ markthuur)

_ Bovenwoningen op de derde verdieping

_ begane grond split level

_ begane grond split level

_ Woningen aan de Schipholweg

_ Woonwerkwoningen aan de nieuw ontwikkelde
Noord-zuid as

5.
_ Maisonnettes begane grond t/m derde verdieping

2.

(markthuur) begane grond split level

_ Stadswoningen/ eengezinswoningen
aan de rustige zijde (koopwoningen)

6.
_ Alle hoeken van het gebouw

3.

- begane grond werkruimtes

_ Binnentuin/ binnenhof

- verdiepingen 1 laags appartementen

_ Verhoogd parkeerdek met hieronder halfverdiept

(markthuur/ koop)

6

Randvoorwaarden
_ De hoogte van de bebouwing aan de Schipholweg is minimaal 5 en
maximaal 6 bouwlagen
_ De hoogte van de bebouwing aan de Hannie Schaftstraat is 3 lagen
_ Voor het parkeren geldt de volgende parkeernorm:
5
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koopwoning: geb.:1,4, publ.: 0,3
markthuur: geb.:1,4, publ.: 0,3
sociale huur: geb.:1,2, publ.: 0,3
werkruimte: 1/ 100 m² bvo
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_ Alle woningen krijgen een buitenruimte in de vorm van een tuin, een loggia of
een serrekamer.
_ Het bouwblok krijgt minimaal één poort, als doorkijk naar de binnentuin. De
bouwblokken links en rechts van het bouwblok krijgen ook minimaal één poort,
hierdoor ontstaat er meer samenhang en contact tussen de bouwblokken.
_ Het realiseren van een binnentuin als ontmoetingsplaats voor de bewoners van
het bouwblok. Het binnenhof is niet openbaar toegankelijk. De bewoners krijgen
een binnenhof die zij gezamenlijk mogen gebruiken als een collectieve tuin die
groen wordt ingericht.
_ Parkeren wordt zoveel mogelijk inpandig opgelost. Dit zorgt ervoor dat de auto’s
gedeeltelijk verwijderd worden uit het straatbeeld.
_ Aan de Hannie Schaftstraat worden stadswoningen gerealiseerd. Deze wonin
gen worden maximaal 3 lagen hoog. Dit zorgt ervoor dat zij beter aansluiten bij
de rest van de bebouwing in Slachthuisbuurt.
_ Aan de Schipholweg worden appartementwoningen gerealiseerd. Deze worden
5-6 lagen hoog. Dit zorgt ervoor dat er een stedelijke wand ontstaat langs de
Schipholweg.
_ Voor de materialisatie van de buitengevel wordt zoveel mogelijk aansluiting
gezocht bij de omgeving.
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parkeergarage

Ontwerp
Het bouwblok bestaat uit woningen, woonwerk woningen en aparte werkruimtes
voor ZZP-ers. Het bevat vier verschillende woningtypologieën met 7 verschillende
soorten woning plattegronden. Deze diversiteit trekt bewoners uit verschillende
doelgroepen. Het bouwblok omsluit een royale collectieve binnentuin. Via twee
poorten is de binnentuin zichtbaar vanaf straat. De poorten zijn afgesloten met
glazen vliesgevel. Hierdoor is de binnentuin niet openbaar toegankelijk, wel blijft
het zicht onbelemmerd. In het binnen terrein is het de bedoeling om één ruimte
te maken, en daardoor is er gekozen voor één soort materiaal en baksteen. Het
gebouw bestaat uit 6 bouwlagen aan de Schipholweg, dit om een stedelijke wand
te creëren. Daarachter loopt de bouwhoogte terug tot 4 en daarna 3 lagen hoog,
om meer aansluiting te zoeken bij de omgeving. Een plint van 3,9 meter is teruggelegen in de vorm van nissen en verzacht de overgang van openbaar naar privé. Bij
de woonwerk woningen en de werkruimtes is dit niet het geval. Want hier bevinden
zich werkruimtes op de begane grond en deze hebben geen extra privacy nodig.
Doordat er onder andere woningen in de plint staan zorgt dit ervoor dat de straat
ook in de avond leeft. De maisonnettes op de begane grond, de woonwerk woningen, de werkruimtes en de stadswoningen worden direct vanuit de straat ontsloten.
De maisonnettes, appartementen en bovenwoningen op de verdiepingen worden
ontsloten via galerijen en vier centrale trappenhuizen. Omdat de woningen die aan
de galerijen staan maisonnettes zijn, wordt het voorkomen dat er slaapkamers aan
de galerijen staan.

Op de verdiepingen waar geen galerij noodzakelijk is, staan buitenruimtes voor de
woningen die worden gescheiden met penanten. De binnentuin is voor de bewoners van het bouwblok toegankelijk vanuit de straat en ook via de trappenhuizen.
De halfverdiepte parkeergarage is gedeeltelijk onder de woningen gesitueerd. De
grondgebonden woningen boven de half-verdiepte parkeergarage hebben een
split-level vloer en een plafondhoogte van 3,9 meter. Bij deze woningen is de woonkamer aan de rustige binnentuin gesitueerd en de keuken aan de wat drukkere
buitenkant. De wand van de overdekte parkeerplaats op het meiveldniveau vormt
een scheiding tussen de privé tuinen van de stadswoningen en het verhoogde collectieve binnenplaats. De gevelopbouw bestaat uit een plint en een opbouw. De
onderkant bestaat uit een hoge plint waar de mooie houten voordeuren, houten
geveldelen, woningen en de werkruimtes inzitten. Dit geeft een soort robuustheid
en schaal aan het blok als geheel. Daarna komt de opbouw. Hierin worden grote
ramen toegepast om zoveel mogelijk te genieten van daglicht en uitzicht. Deze
ramen zijn voorzien van jaloezieën in de spouw. De dubbele beglazing beschermt
de jaloezie tegen vuil, stof, lucht en incidentele beschadiging. Om de stedelijke voorzijde voldoende onderscheid te geven, zijn de buitenruimten niet als balkon, maar
als loggia ontworpen. De gevelbekleding is van roodbruin baksteen,met in de plint
houten geveldelen. Omdat de parkeergarage half-verdiept is, ontstaan er mooie
ruime straten die meer ademen. Wel is het mogelijk om aan de Schipholweg en de
nieuw ontwikkelde Noord-Zuid as te parkeren. Dit in verband met parkeereis norm.

woningen en portieken langs de Schipholweg

plattegrond | begane grond
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1:1000

gevelaanzicht | oost facade

1:1000
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doorsnede A

collectief binnenhof
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collectief binnenhof noordzijde

plattegrond | vijfde verdieping
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muurafdekking: Belgisch gehard natuursteen
stalen kokerprofiel, tbv. bevestiging muurafdekking, bevestigd op achterconstructie, hoh.
500m, afm.: 60x60mm
dakopbouw: ballastlaag grid 50mm,
dubbellaags bitumineuze dakdekking,
celdikte isolatie: polystyreen, Rc=3,5, 120mm
DPC-folie
breedplaatvloer, wapening confrm. opgv.
constructeur, 230mm
HALFEN baksteen betonlatei, opgelegd op
metselwerk.
gevelopbouw: baksteen, gemetseld in halfsteensverband, voeg: platvol glad, 100mm
isolatie, glaswol, Rc= 2.5, 100mm
dampremmende laag
kalkzandsteen, 100mm
plafond opbouw: Western Red Ceddar,
bevestigd met openvoeg op achter contructie,
12mm
spouw [incl. gevelbevest. constructie].
isolatie: glaswol, Rc= 2,5, 120mm
DPC folie
balkon bordwering: stalen kokerprofiel, geverfd
in kleur, bevestigd op achter constructie, afm.
60x20mm
gelaagd glas, tbv. doorval, kleur: opaak, bevestigd op stalen constructie dmv. spiderglas
systeem
loodslab
Gevelopening: Meranti schuifpui, montagekozijn, BUVA ventilatie rooster geïntegreerd in
bovendorpel, 67x139mm
Dubbele beglazing, HR++, gehardglas [bu],
gelaagd glas [bi], jaloezieën geïntegreerd in
spouw
prefab sandwichelement: DPC-folie
multiplex, isolatie: glaswol, Rc=2,5, 90mm,
dampremmende folie, multiplex, saus- &
stucwerk
balkon vloeropbouw: Western Red Cedar, in
houten vlonderdelen met openvoeg, 21mm
dubbellaags bitumineuze dakdekking,
celdikte isolatie: polystyreen, Rc=3,5, onder
afschot, 120mm
DPC-folie
breedplaatvloer, wapening confrm. opgv.
constructeur, 150mm
cellurair glas, tbv. thermische ontkoppeling
dakrand, vermetselt 90mm x 100mm
doorval beveiliging: gelaagd gehard glas, kleur:
opaak, tpv. te openen deel pui.
vloeropbouw: zwevendecement dekvloer met
krimpnet, 45mm
isolatie, polystyreen platen, 25mm
breedplaatvloer, wapening confrm. opgv.
constructeur, 230mm
vloeropbouw: vloerafwerking, 10mm
cement dekvloer, 50mm
prefab- geisoleerde kanaalplaatvloer, opgelegd
op nokken op fundering, Rc= 3,5, PE kleef folie
op isolatie, 230mm
betonnen kantplank, 40mm
funderingsblak, i.h.w. gestort beton, afm.
340x500mm

Detail A _ Gevelfragment
dwarsdoorsnede _ schaal 1:100
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grijs - verbindend weggen

Probleemstelling
Vier criteria (Groot Stedelijke beleidsnota): wonen, omgevingskwaliteit, zorgvuldig
(intensief) ruimtegebruik en fysieke voorwaarden. Het woonprogramma is eenzijdig,
de woontypologieën missen structuur en koop/huur zijn slecht verdeeld. Dit zorgt
voor slechte woonmilieus (de zogenoemde ‘huurbuurten’), geeft slechte oriëntatie
en samenhang en trekt bewoners aan uit een eenzijdige inkomensgroep (lagere
inkomens). De gemeente Haarlem heeft als oplossing voor deze problemen op verschillende plekken in Schalkwijk de bestaande woningen gesloopt en nieuwe (luxe)
woonblokken ervoor terug geplaatst. Met helaas als gevolg dat op dit moment alle
woningen nog steeds te koop staan. Waarom? Simpel, de doelgroep waarvoor
deze woningen gebouwd zijn wil niet in Schalkwijk wonen. Zij gaat voor Heemstede,
Hoofddorp of misschien wel Haarlem Centrum.
Om de acupunctuur te laten werken moet je op de juiste plekken prikken, met
de juiste injectievloeistof. Schalkwijk midden is z’n plek. Op dit moment is het
een werkgebied met het Kennemer Gasthuis als regiofunctie. Het gebied gaat met
behulp van het nieuwe woonplan 023 transformeren tot een woon/werk-voorzieningengebied. Alleen 023 als woonopgave is niet voldoende om er een levendige wijk
van te maken. Wij zien potentie in het gebied als tussen de kantoren en het ziekenhuis meer woonblokken zullen worden gebouwd. Het kan daardoor een relatie gaan
leggen tussen Boerhaavewijk en Europawijk, tussen de Zomerzone en Schalkstad.
Nu nog de juiste injectie!































groen - aanliggend park



groen - aangrenzende vijver
[boven] stedenbouwkundig concept
[links] zicht vanaf de vijver naar opgetilde entree
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Programma
De doelgroep die graag in Schalkwijk woont zijn 65+ers. Zij vinden het heerlijk om
rustig hun hondje uit te kunnen laten of op hun gemak een boodschapje te doen in
Schalkstad en ze wonen prettig in hun gelijkvloerse appartement of woning. Deze
doelgroep is ideaal te koppelen aan het Kennemer Gasthuis en de Sint Jacob stichting (een ouderenzorgstichting) gelegen in Schalkwijk midden en Boerhaavewijk.
Gezondheidsfuncties, een zorghotel, woongroepen voor dementerende ouderen,
intra- en extramurale woningen zouden een goede injectie kunnen zijn. Maar
natuurlijk wil je ook vitaliteit, leven, plezier en verbindingen. Het gebouw moet geen
‘closed community’ worden. Wij laten bovenstaande typologieën (voornamelijk
huurwoningen) mengen met koopwoningen gericht op alleenstaanden en tweeverdieners zonder kinderen. Zo denken wij dat ons woonzorggebouw kan geven en
nemen in zijn woonomgeving.
Naast woonomgeving is groen/grijs/blauw natuurlijk even belangrijk voor een goede
omgevingskwaliteit. Te veel ongedefinieerd openbaargebied is op dit moment een
van de problemen van Haarlem Oost. Daarnaast ontbreken er op infrastructureel
gebied veel connecties en vormen de Schipholweg en de Amsterdamse Vaart
grote barrières. De nieuwe langzame Noord-Zuid route door Schalkwijk midden
speelt hier op in. Ook het nieuwe parkje (zie masterplan) tussen het ziekenhuis,
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Haarlem Oost, het Nieuw West van Amsterdam, herrezen in de jaren 60. Toen verkocht als ‘licht lucht ruimte’, nu bestempeld met het label: afgeschreven! Of toch
niet? Een preventiewijk, dat is Haarlem Oost. Onder de huidige problemen zit een
laag die tevoorschijn getoverd moet worden. Er is potentie. Acupunctuur kan ervoor
zorgen dat de wijk weer gaat leven en geven. Maar waar en hoe? Dat is de vraag.
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rood - omliggende gebouwen

kavel

uitlijnen rooilijn langs hoofdweg

[boven] diagrammen: gebouw concept
[onder] vogelvlucht impressie

verbinding tussen tuin en aangrenzend park
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collectieve binnentuin

koppen
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Ontwerp
Om een woon/werk-voorzieningengebied als Schalkwijk midden te laten werken is
zorgvuldig ruimtegebruik van belang. Weg met de bestaande functiescheiding die
duidelijk zichtbaar is op dit moment! De woningen moeten als lobben in het gebied
komen te liggen. Daarnaast zou het oude belastingkantoor aan de Europaweg goed
transformeerbaar zijn tot woon/werk gebouw ( zie ontwerpvisie ruitgebouw) en is
het van belang dat er ook ’s avonds activiteiten plaatsvinden in het gebied. Een
horecafunctie in het woonzorggebouw kan deze avondactiviteit bieden en kan verbinding in het gebied tot stand brengen. De bewoners van het gebouw kunnen een
maaltijd benutten, de ‘kantoormannen’ een vrijdagmiddagborrel nemen, de ziekenhuisbezoekers even een kopje koffie pakken om alle informatie te verwerken en de
buurvrouwen (met kinders) komen even een ijsje halen om de roddels van de dag te
bespreken. Al met al: geven en nemen in de eigen omgeving.
Om al de verschillende bewoners een eigen ‘thuis’ te geven zijn goede fysieke voorwaarden in het woonzorggebouw van belang. Zo wil de penthousebewoner niet
dagelijks in de lift staan met de demente buurvrouw die hem elke keer weer om
zijn naam vraagt en wil de apotheekbezoeker niet op een parkeerplaats hoeven te
wachten voordat alle bewoners de deur uit zijn. De verschillende woontypologieën
hebben verschillende ontsluitingstypes en routes. Zo hebben de invalide bewoners
van de intramurale woningen een woning op de begane grond en hebben de extramurale woningen een galerijontsluiting, zodat de zuster gemakkelijker alle woningen
af kan gaan. De dementie cliënten zijn redelijk aan huis gekluisterd, zonder dat ze
dat zelf weten. Door zoveel mogelijk doorgaande routes ( zowel interieur als exterieur) te creëren geef je deze mensen het gevoel alsof ze buiten / binnen / bij de
buren / overal zijn geweest. De zorghotelpatiënten hebben beweging nodig voor
hun revalidatieproces en kunnen deze doorgaande routes gebruiken voor de eerste
(letterlijke) stappen richting hun genezingsproces. Een en ander is natuurlijk ook
weer terug te koppelen aan het intensief meervoudig ruimtegebruik, maar dan op
kleine schaal.
De plintfuncties en entrees zijn zeer belangrijke voorwaarden voor goede acupunctuur. Zo moeten de plintfuncties aansluiten bij hun omgeving en die in sommige
gevallen overnemen. De horeca sluit aan bij het park, de gezondheidsfuncties bij het
ziekenhuis en zorghotel. De beganegrond woningen maken van een werkstraat een
leefstraat en de entrees aan elke zijde van het gebouw voorkomen dode hoeken /
straten. Het nieuwe woonzorggebouw in Schalkwijk midden, een actuele woonopgave wat zich probeert te hechten aan de bestaande structuren. Wat geeft en
neemt, wat leeft en beleeft, wat verbind en vernieuwd, wat Schalkwijk een nieuw
label geeft: verkocht!

HAARLEM OOST
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het voormalig belastingkantoor en het woonzorggebouw legt connecties en wordt
een gedefinieerd gebied. Daarnaast is het van belang dat ook op kleinere schalen
deze kwaliteiten gaan spelen. Zo heeft het woonblok een collectief binnenterrein dat
visueel openbaar is en het zorghotel en de woongroepen hebben privébuitenruimten die visueel collectief zijn. Omgekeerd is het effect misschien nog wel groter. De
dementerende voelen zich thuis en veilig in het collectieve binnenhof, de bewoners
in het park. Water is de belangrijkste factor om dit mogelijk te maken, de toegang
wordt geblokkeerd, het uitzicht blijft onbelemmerd.
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[boven] functiemening per verdieping

doorsnede A

1:500

opgetilde entree aan parkzijde

plattegrond | begane grond

student project
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plattegrond | eerste verdieping
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1:1000

gevelaanzicht | noordzijde
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gevelaanzicht | oostzijde

straat aan zuidzijde van het zorggebouw
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zicht op het binnenhof

plattegrond | zesde verdieping
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muurafdekking: Belgisch gehard natuursteen
stalen kokerprofiel, tbv. bevestiging muurafdekking, bevestigd op achterconstructie, hoh.
500m, afm.: 60x60mm
dakopbouw: ballastlaag grid 50mm,
dubbellaags bitumineuze dakdekking,
celdikte isolatie: polystyreen, Rc=3,5, 120mm
DPC-folie
breedplaatvloer, wapening confrm. opgv.
constructeur, 230mm
HALFEN baksteen betonlatei, opgelegd op
metselwerk.
gevelopbouw: baksteen, gemetseld in halfsteensverband, voeg: platvol glad, 100mm
isolatie, glaswol, Rc= 2.5, 100mm
dampremmende laag
kalkzandsteen, 100mm
plafond opbouw: Western Red Ceddar,
bevestigd met openvoeg op achter contructie,
12mm
spouw [incl. gevelbevest. constructie].
isolatie: glaswol, Rc= 2,5, 120mm
DPC folie
balkon bordwering: stalen kokerprofiel, geverfd
in kleur, bevestigd op achter constructie, afm.
60x20mm
gelaagd glas, tbv. doorval, kleur: opaak, bevestigd op stalen constructie dmv. spiderglas
systeem
loodslab
Gevelopening: Meranti schuifpui, montagekozijn, BUVA ventilatie rooster geïntegreerd in
bovendorpel, 67x139mm
Dubbele beglazing, HR++, gehardglas [bu],
gelaagd glas [bi], jaloezieën geïntegreerd in
spouw
prefab sandwichelement: DPC-folie
multiplex, isolatie: glaswol, Rc=2,5, 90mm,
dampremmende folie, multiplex, saus- &
stucwerk
balkon vloeropbouw: Western Red Cedar, in
houten vlonderdelen met openvoeg, 21mm
dubbellaags bitumineuze dakdekking,
celdikte isolatie: polystyreen, Rc=3,5, onder
afschot, 120mm
DPC-folie
breedplaatvloer, wapening confrm. opgv.
constructeur, 150mm
cellurair glas, tbv. thermische ontkoppeling
dakrand, vermetselt 90mm x 100mm
doorval beveiliging: gelaagd gehard glas, kleur:
opaak, tpv. te openen deel pui.
vloeropbouw: zwevendecement dekvloer met
krimpnet, 45mm
isolatie, polystyreen platen, 25mm
breedplaatvloer, wapening confrm. opgv.
constructeur, 230mm
vloeropbouw: vloerafwerking, 10mm
cement dekvloer, 50mm
prefab- geisoleerde kanaalplaatvloer, opgelegd
op nokken op fundering, Rc= 3,5, PE kleef folie
op isolatie, 230mm
betonnen kantplank, 40mm
funderingsblak, i.h.w. gestort beton, afm.
340x500mm

Detail A _ Gevelfragment
dwarsdoorsnede _ schaal 1:100
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SCHALKWIJK, GEBOUWD IN 15 JAAR
Midden in Haarlem Schalkwijk ligt Schalkstad. Een centrum dat gekoppeld is
aan de grote infrastructurele aderen die door het stadsdeel lopen. Het stadsdeel
zelf bestaat uit een klein aantal gebouwtypologieën die veel herhaald worden.
Schalkwijk is duidelijk begrensd, met aan de noordzijde een autoweg en aan de
overige zijden water, die ruim en landschappelijk van aard zijn. De interne organisatie van het stadsdeel is erg efficiënt en pragmatisch gebaseerd op activiteiten en
mobiliteit. Langs de interne ontsluitingswegen zijn in de huidige situatie voornamelijk
gestapelde woningen te vinden, die van ongeveer 3 tot 17 verdiepingen variëren.
De centrale as die vanuit het midden tot aan het noorden van Schalkwijk loopt is
volledig bebouwd met utilitaire functies. In het zuidelijke puntje van Schalkwijk ligt
Schalkstad, de projectlocatie voor een stedenbouwkundig ontwerp met daarin een
architectonisch ontwerp.
Het stadsdeel Schalkwijk is een preventiewijk, een wijk die in aanmerking komt
voor het preventiebudget 40+ wijken. Een programma dat voorkomen moet dat
wijken door hun cumulatieve problemen niet afglijden naar het huidige niveau van
de krachtwijken, het primaire doel van een preventiewijk is om de leefbaarheid te
verbeteren. Parallel aan de maatschappelijke kwestie die speelt is in Schalkwijk de

Algemene informatie Blok II
Cultuur en onderwijs
2850m2
Vlakkevloerzaal
195 zitplaatsen
		Inschuiftribune
Muziek- en dansschool
1950m2
Lesklokalen Dans
6
Leslokalen Muziek
18
Wonen
Aantal woningen
Gemiddelde oppervlakte
Koopwoningen
Gemiddelde oppervlakte
Grootste_kleinste woning
Huurwoningen
Gemiddelde oppervlakte
Grootste_kleinste woning

50
104 m²
14
148 m²
192-78 m²
36
87 m²
154-59 m²

Parkeerkelder		
Huur		
Koop		
Fietsshelter		
Bergingen		
Minder valide		
Ventilatie		

2050m2
36 parkeerplaatsen
15 parkeerplaatsen
135 fietsen
47 bergingen
1 parkeerplaats
Hybride
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connectiviteit intern en extern zeer twijfelachtig. Uit analyses blijkt dat de interne
connectiviteit ver te zoeken is: Schalkwijk bestaat uit een aantal buurten die ieder
los worden ontsloten aan de Europaweg. Routes door het gebied zijn bijna niet
mogelijk en de oriëntatie is naar binnen gericht.

Schalkstad ligt tussen de Europaweg en de Amerikaweg en loopt vanaf de Schipholweg naar het zuiden. Deze wijk, die in een vorm van een wig tussen drie wijken
ligt, is bebouwd met utiliteitsbouw. Hoofdzakelijk zijn het zorgfuncties, kantoren,
winkels en een enkel hotel. De volumes van de bebouwing in Schalkstad zijn grote
alzijdige objecten die erg veel ruimte open houden langs de hoofdontsluitingswegen
(de Europaweg en de Amerikaweg). In het meest zuidelijke deel van Schalkstad
ligt het winkelcentrum waar de inrichting van de openbare ruimte is gericht op de
auto: parkeerplaatsen, toegangswegen en de Zuidtangent bepalen het beeld van
dit locale economische centrum. Het introverte karakter van het winkelcentrum en
de openbare inrichting bieden de bezoeker helaas geen kans om te verblijven rond
het winkelcentrum. Het centrum is dan ook een gunstige plek om groot en snel
inkopen te doen met de auto (ook vanuit Zuid Haarlem en de rest van Haarlem Oost)
en is daarop ingericht.
De ligging van de projectlocatie is geografisch gezien erg gunstig in opzichte van
de directe omgeving en het regionale niveau. Schalkstad ligt aan een hoofdontsluitingsweg, die goed ontsloten is richting Haarlem en Amsterdam. De verankering
van de locale ontsluitingen met aangrenzende wijken is in tegenstelling tot de grootschalige verbinding slecht. Er is een tekort aan kleinschalige verbindingen die de
woonmilieus onderling verbinden en laat Schalkstad functioneren als een barrière.
Een ontoegankelijk gebied dat samen met de Europaweg en de Amerikaweg de
bebouwde omgeving fragmenteert, maar dus de sleutel kan zijn voor een verbon[boven] nieuwe infrastructurele en ruimtelijke balans
door toegevoegde verbindingen (missing links)

HAARLEM OOST

den Schalkwijk. Het centrum van Schalkstad ligt namelijk temidden van Europawijk,
Molenwijk en Meerwijk, alledrie wijken die naast een potentiële hoogwaardige con-
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EEN LOCATIE MET POTENTIE

1
2
3

4
5

6
7

8
9

10

1. marktplein
2. blok II
3. Aziëweg
4. Amerikaweg
5. wijkontsluiting
6. speelplein
7. Europaweg
8. wijkontsluiting
9. binnenhof
10. binnenstraat

nectie met Schalkstad gelegen zijn aan de groene strook die om Haarlem Oost heen
loopt. Zij hebben een beperkte verbinding met het polderlandschap en zicht naar
het weidse groen is alleen te krijgen vanaf de randbebouwing en een aantal wegen
die aan deze grens liggen. De aandacht is ook op dit schaalniveau naar binnen
gericht, voornamelijk door de stedenbouwkundige structuur met veel aandacht
voor de auto die binnen een ‘bloemkoolstructuur’ richting de Europaweg gaat.
EEN KLOPPEND HART
Om draagvlak te creëren voor Schalkwijk om zich als signifiicant deel van de stad
te manifesteren zijn er een aantal ingrepen nodig die hiervoor essentiëel zijn. Een
kleinschalige verbinding tussen het historische stadsdeel en het polderlandschap
maakt een groene, recreatieve route met onder andere de Haarlemmerhout, de projectlocatie en de kalme groene strook aan de Aziëweg. De gefragmenteerde groenstroken aan de Europaweg en de Aziëweg krijgen een verbinding in het plangebied
waar ook water een duidelijke rol speelt voor identificering van deze groene zone.
Het verbinden van de Europaweg met het wegennet in de Haarlemmermeer ontsluit
Haarlem Oost op strategische wijze met het gebied rond Schiphol. De verkeersintensiviteit wordt hierdoor verdeeld en er onstaan gunstigere verbindingen met de
regio vanuit de wijken, hiernaast ontstaat er een ruimtelijk herkenbare centrale as
door heel Haarlem Oost: de Amerikaweg. Op het knooppunt van al deze ruimtelijke
elementen wordt ruimte gemaakt voor een gebied dat open staat voor markten,
festivals en manifestaties. Gebeurtenissen die tot nu toe geen plaats hebben gekregen in de gefragmenteerde omgeving. Het grote marktplein deelt de ruimte met het
station van de Zuidtangent, het hernieuwde winkelcentrum, een cultuurcluster en
een bibliotheek. Een publiek ensemble dat in sterk contact staat met wonen en verblijven: er komt ruimte voor een stedelijke cultuur.DE MILIEUS VAN SCHALKWIJK
Ten grondslag van het stedenbouwkundige ontwerp ligt het leesbaar maken van
het gebied. Voornamelijk de verschillen tussen het privé domein en het openbare
gebied hebben veel aandacht nodig. In de huidige situatie is het overblijfsel van
de groene ruimte die was ingericht voor collectief onderhoud omgevormd tot een
verstrooide groenstructuur die de afstand tussen de woning en de openbare ruimte
groter en afstandelijker maakt. Weinig sociale controle en onbetrokkenheid tot het
openbare gebied is het gevolg. Voor een helder en leesbaar gebied worden straten
gevormd door gebouwen, die liggend aan de plaats in het gebied verschillen in
hoogte, programmering en relatie met de straat.
Het combineren van de kleinschalige verbindingen in oost-west richting (wijkontsluitingswegen) en de meer regionale verbindingen in noord-zuid richting resulteert
in een grote variatie in kruispunten en ontmoetingen van typen straat. De plekken
waar voor de hand ligt dat grote publieke activiteiten plaats vinden zijn gedefiniëerd. Naast deze concrete definiëring is op strategische delen ruimte gelaten voor
ondernemerschap door de hoge maatvoering van de plintverdieping en de soms
flexibele indeling van de plattegrond. De organisatie van de stedenbouwkundige
plattegrond is gebaseerd op gesloten bouwblokken, die als typologie een heldere
scheiding faciliteren tussen het private en publieke domein. Hiernaast biedt het kans
voor collectieve ruimtes met een heldere grens en beheerders. Ook de bestaande
bebouwing die grenst aan het plangebied wordt aangevuld met bebouwingsstroken
om binnen de typologie van het bouwblok te vallen.

student project

Vincent van leeuwen BBE.

176

DE PROGRAMMERING VAN DE BEBOUWDE OMGEVING
Voornamelijk aan de zuidzijde van het plangebied wordt wonen gerealiseerd, een deel van het gebied waar door de luwe
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[boven] Straatwanden als duidelijke definiëring van
de ruimte
[rechts] stedenbouwkundige situatie
[links] De recreatieve route met alle verschillende
ontsloten ruimtes en belevingen

omgeving van de groengebieden en meer afstand van het infrastructurele knooppunt een wooncultuur passend is. Meer naar het
noorden wordt de bebouwing hoger en vlakker vormgegeven waardoor een meer informele uitstraling stedelijker zal aandoen.
Aan de recreatieve route die van het zuide naar het noorden loopt zal ruimte zijn voor locale ondernemers die beter aansluiten bij
de informele wooncultuur door het andere commerciële milieu dat ze zullen realiseren in verhouding tot de grote winkels aan het
marktplein. De recreatieve verbinding loopt parralel aan de Amerikaweg tot het noorden van Haarlem Oost, waardoor Schalkstad
wordt ontsloten door wegen op buurt, wijk en stadsniveau.
AMBITIE
Om het gebouw zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen als stedelijke regenerator moet het gebouw werken als een vitrine,
waarachter activiteit, educatie en contact zichtbaar is. De bewoners van Schalkwijk hebben namelijk recht op een plaats waar
ze deze dingen kunnen beleven. Daarnaast mist Schalkwijk een plaats waar al deze activiteiten plaats kunnen vinden. Zowel
lessen als optredens in het cultuurcluster zijn de hoofdactiviteit aan de pleinzijde van het blok, die naar verloop van tijd eventueel
uitgroeien naar try-outs van grotere artiesten, waardoor de plek binnen de stadsregio Amsterdam een sterke functie zal vervullen.
Stedelijke regeneratie zou hier dan absoluut succesvol zijn. Stedelijke regeneratie: een brede en geïntegreerde visie en actie die
leidt tot de oplossing van stedelijke problemen en die zoekt naar een duurzame verbetering in de economische, fysieke, sociale
en milieucondities van het plangebied.
Het plaatsen van een stedelijk regenerator als functioneel object is niet voldoende om ook daadwerklijk te kunnen regenereren.
Het gebouw gaat functioneren als er duidelijk contact ontstaat tussen de huidige bewoners in de omgeving en de nieuwe
bewoners en vooral met de functie die de regenrator heeft. In het geval van Blok II is het noodzakelijk dat het contact op twee
manieren plaats gaat vinden. De eerste geldt voor het wonen: iedereen woont aan het hof. Een tweede is voor de muziek- en
dansschool: Deze is transparant en werkt als een vitrine. Van buitenaf is het een vereiste dat de oefenruimtes, de voorstellingsbieden naar binnen te kijken en door de afspelende tafarelen geïnspireerd te worden.De muziek- en dansschool wordt een plek
waar menig bewoner van Schalkwijk trots op moet zijn. Een gebouw dat staat voor zeer uiteenlopende etniciteiten die hier samen
kunnen komen om hun cultuur te delen in de vorm van muziek en dans. En in een gebouw dat tevens mee kan doen met andere
theaters in Haarlem.
LEVEN AAN HET HOF EN DE STRAAT
Het wonen in Blok II is veelzijdig. Naast de verschilende typologieën die verdeeld zijn over 50 woningen, zijn ook de aansluitingen
op het maaiveld sprekend voor het gebouw en haar onbebouwde ruimte. De grondgebonden woningen zijn allen aan de straat
ontsloten en hebben een tuin aan het binnenhof. In het binnenhof is een collectieve verharde ruimte aanwezig die de bewoners
ruimte en luwte biedt. Het eigendomsgevoel van deze collectieve ruimte komt voort uit de routing tussen de woning en de
straat. Zo zijn drie van de vier stijgpunten fysiek verbonden aan het binnenhof en zal er dus ook activiteit plaats vinden door deze
beweging. Ook zijn alle overgedimensioneerde verkeersruimten op de verdiepingen gelegen aan de binnenzijden om het verkeer
en het verblijf aan deze zijde te houden.
ENSEMBLE
Binnen het bebouwingsensemble rond het grote plein ligt Blok II op een veelzijdige plaats. Binnen de stedelijke context grenst
het aan gebieden die variëren van zeer publiek tot aan intiem. De programmaonderdelen zijn zo geplaatst dat zij bijdragen aan
verschillende leefmilieus in verschillende soorten straten. De kop van het gebouw ligt aan het plein. Waar op deze plek de muzieken dansschool is gesitueerd. Esthetisch komen delen van de inrichting en aankleding van het plein overeen in zowel de gevel van
het winkelcentrum als in Blok I en II. De sterkste verbinding met de andere bebouwing is die met Blok I, waarin een bibliotheek als
openbare functie is geplaatst. De twee blokken maken door de symmetrische vorm een statige wand met een smalle doorgang
naar de straat hierachter, welke door het smallere profiel en de lagere bebouwing een meer lokale sfeer heeft. Deze “passage”
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zou door het decor een uitstekende plaats kunnen zijn voor ondernemingen en creatievelingen die veel te maken hebben met
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ruimte en de lounge-ruimtes te zien zijn vanaf het plein en de aangrenzende straten. Dit om iedere passant de gelegenheid te
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EEN CENTRUM VOOR DANS EN MUZIEK
De gelazen kopgevel van het bouwblok is een schouwspel van activiteit. Op de
begane grond wordt de foyer als hoofdentree ontsloten die tot bovenaan het
gebouw reikt. Het atrium biedt veel visueel contact en laat de bezoeker tot bovenin
het gebouw kijken. Alle lokalen worden ontsloten vanuit een centrale gang, die
over de lengte van het gebouw loopt. Hierdoor is het mogelijk alle leslokalen langs
de gevel te leggen en zo het gebouw in de gevel zo actief mogelijk te houden.
Per verdieping komt er een deel van de centrale gang uit bij de gevel. De plaats
die ontstaat is vervolgens de lounge waar leerlingen elkaar kunnen ontmoeten of
wachten.
Op de begane grond en de eerste verdieping ligt als zwaartepunt de popzaal, die
ontsloten wordt vanuit de foyer en langs de voorgevel loopt. De zaal ligt parallel
aan het plein en is duidelijk zichtbaar door de transparante gevel en de houten
afwerking van de zaal zelf. Door de organisatie van het entreegebied en de positionering van de zaal is deze ook aan derden te verhuren en maakt het mogelijk te
concurreren met andere theaters in Haarlem en omstreken. Het interieur van de
vlakkevloerzaal is achter het podium uitgevoerd met een dubbele glasgevel, waar
de ruimte tussen de twee gevels zo breed is dat deze kan worden gebruikt als
omloop voor de artiesten of als decor tussen het podium en de straat.
EEN GENERATOR VAN INTERACTIE EN CULTUURUITWISSELING
De combinatie van wonen, ruimte voor ondernemers en een regionaal aantrekkelijk
poppodium met muziek- dansschool maakt de opgave complex. Het resulteert in
een bouwblok dat vele gezichten kent en vele marktpartijen aanspreekt. Verschillende schalen van programmering en ontsluiting gaan gelijk op met de uitwerking
van de plattegrond en de gevel van het gebouw. Tot slot is er een groot aandeel
aan heldere routing, nieuwsgierigmakende zichtrelaties en duidelijke bepalingen van
overgangsgebieden van het private naar het collectieve of publieke domein. Een
balans die voortkomt uit het stedenbouwkundige concept en ook de stedenbouwkundige uitwerking heeft beinvloed. Een blok van wonen en cultuur dat samen met
het stedenbouwkundig ontwerp Schalkwijk een kloppend hart geeft: Schalkstad.
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muziek, dans en lectuur.
Aan de zuid- en westzijde ligt het gebouw aan twee grotere buurtontsluitingswegen, waarbij het gebouw tot aan vijf en een tot vier lagen hoog is. De vijflaagse
bebouwing ligt aan de Europaweg en heeft een statige fassade die grootstedelijk voorkomt. Grote buitenruimtes zijn hier als loggia’s uitgevoerd en sluiten het
gebouw op de bovenste verdieping af. Op de tussenliggende verdiepingen zijn het
kleine en Franse balkons die de gevel een levendig maar formeel karakter geven.
Een rijke beige/goude baksteen doet met een liggend en een staand metselverband
denken aan statige herenhuizen en sluit aan bij het brede profiel van de Europaweg.
De vierlaagse bebouwing heeft aan de straatzijde een kleinschalerig voorkomen.
De benadrukking van de beganegrond door het metselverband geeft het deel een
zwaarder en huiselijk karakter dat door de terugliggende voordeuren benadrukt
wordt. Lange balkons op de bovenverdieping en het huiselijke karakter van het
gebouwdeel geven de straat een gevoel van een woonstraat, waar contact makkelijk te maken is en de bewoner aan en op de straat leeft.
Aan de noordzijde van het blok ligt de passage die uit drie lagen met sheddaken
bestaat. De onderste laag bestaat uit studios die gescheiden zijn door woningscheidende wanden met uitneembare delen, om zo indien gewenste flexibiliteit te
ondersteunen. Op de begane grond is het namelijk gewenst niet alleen te wonen,
maar ook programmering uit de commerciële sector onder te brengen. Deze
studio’s hebben een verbinding met het maaiveld van het binnenhof en zouden de
ruimte als “secret garden” kunnen gebruiken. Bovenop de studio’s liggen een antal
kleinere woningen die ontsloten zijn op een verhoogd terras vanuit het binnenhof,
met de oriëntatie op het zuiden is dit een generator van activiteit en verblijf in deze
collectieve ruimte.
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muurafdekking: Belgisch gehard natuursteen
stalen kokerprofiel, tbv. bevestiging muurafdekking, bevestigd op achterconstructie, hoh.
500m, afm.: 60x60mm
dakopbouw: ballastlaag grid 50mm,
dubbellaags bitumineuze dakdekking,
celdikte isolatie: polystyreen, Rc=3,5, 120mm
DPC-folie
breedplaatvloer, wapening confrm. opgv.
constructeur, 230mm
HALFEN baksteen betonlatei, opgelegd op
metselwerk.
gevelopbouw: baksteen, gemetseld in halfsteensverband, voeg: platvol glad, 100mm
isolatie, glaswol, Rc= 2.5, 100mm
dampremmende laag
kalkzandsteen, 100mm
plafond opbouw: Western Red Ceddar,
bevestigd met openvoeg op achter contructie,
12mm
spouw [incl. gevelbevest. constructie].
isolatie: glaswol, Rc= 2,5, 120mm
DPC folie
balkon bordwering: stalen kokerprofiel, geverfd
in kleur, bevestigd op achter constructie, afm.
60x20mm
gelaagd glas, tbv. doorval, kleur: opaak, bevestigd op stalen constructie dmv. spiderglas
systeem
loodslab
Gevelopening: Meranti schuifpui, montage-
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1e verdieping
4600 + P

Begane grond

1e verdieping
4600 + P

Begane grond

Begane grond

Begane grond
Houten deur aan gangzijde bekleed met mat aluminium

4600 + P

4600 + P

onderzoeksatelier | KRACHTWIJKEn

1e verdieping

MV= 500 - P

1e verdieping

MV= 500 - P

Vloerafwerking 22mm
Dekvloer 50mm
Gietvloer 80mm
Prefab betonnen vloer 400mm
Tpg betonvloer 350mm
Isolatie 100mm
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9600 + P

P = 0,00

2e verdieping

2e verdieping

Houten vloer 22mm
Dekvloer 56mm
Tpg betonvloer 250mm
Isolatie 100mm

4600 + P

4600 + P

Vloerdilatatieprofiel
Verzinkt stalen bevestiging tpv wandsparing

1e verdieping

1e verdieping

P = 0,00
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Tentoonselling
Haarlem-duurzaam vitaal
ABC Architectuurcentrum Haarlem
17 februari ‘12 - 24 maart ‘12
geopend door
Ir. Max van Aertschot & drs. Ewout P. Cassee
Van 17 t/m 24 maart 2012 presenteerden studenten
Bouwkunde van de Hogeschool van Amsterdam hun
onderzoek en architectuur/stedenbouw project in het
ABC –Architectuurcentrum- Haarlem tijdens de tentoonstelling ‘Haarlem –duurzaam vitaal’. De studenten
hebben onderzoek gedaan naar de vitaliteit van Haarlem in 3 deelonderzoeken:
1_ Krachtwijken onderzoek Haarlem Oost:
2_ GPS –onderzoek, gebruik binnenstad door bezoekers:
3_ Grenzen en stadsassen onderzoek Haarlem totaal.

De drie deelonderzoeken vormen elk een hoofdthema
binnen het onderzoek ‘Haarlem – duurzaam vitaal’.
In twee zalen werden de resultaten van deze deelonderzoeken gepresenteerd op een tiental panelen met
woord en beeld. Daarnaast waren ook de maquettes
van een aantal bijbehorende architectuur ontwerpprojecten te zien, evenals een bijzonder tapijt van
Haarlem met daarop de belangrijkste ingrepen in de
stad (Krachtwijken onderzoek Haarlem Oost 1). Ook
werden dynamische beelden getoond met voetgangersbewegingen in de binnenstad, beelden van het
veldwerk van de studenten en was er literatuur in te
kijken van huidig en eerder onderzoek dat uitgevoerd
is. De tentoonstelling trok ruim 1.600 bezoekers.
Het ABC – Architectuurcentrum- Haarlem geeft aan
enthousiaste reacties te hebben ontvangen over de
expositie. Ondervraagde bezoekers lieten weten dat
ze aangenaam verrast waren door zowel het type
onderzoek als het feit dat de Hogeschool van Amsterdam dit onderzoek heeft uitgevoerd.

182

HAARLEM OOST

onderzoeksatelier | KRACHTWIJKEn

183

HAARLEM OOST

onderzoeksatelier | KRACHTWIJKEN 02

Een aantal wijken binnen Haarlem Oost vallen onder de 40+ wijken, ook wel de Vogelaarwijken van Nederland genoemd. Uit de leefbarometer
en de meer specifieke cijfers rond inkomensontwikkeling en arbeidsparticipatie blijkt dat wijken in Haarlem Oost langzaam maar zeker verder
op achterstand raken ten opzichte van het Haarlemse gemiddelde.
In het licht van deze ontwikkelingen is het van essentiële betekenis dat bewoners en ondernemers weer perspectief kunnen zien voor hun
omgeving en voor zichzelf. Sociaaleconomische problematiek vraagt om een gerichte aanpak, een aanpak op strategisch niveau. Investeren
in fysiekruimtelijke interventies wordt in deze studie gezien als voorwaarde voor de aanpak van die sociaaleconomische problematiek. Op
basis van het verbeteren van de fysiek ruimtelijke condities en kwaliteit kan een belangrijke bijlage geleverd worden aan de versterking van
het woon- en leefklimaat in de wijken.
In deze studie wordt ten eerste een inventarisatie gemaakt van de reeds bestaande stedenbouwkundige kwaliteiten van Haarlem Oost en
wordt aangegeven waar fysiek ruimtelijke conditie slecht zijn en interventies nodig zijn ten behoeve van nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe ontwikkelingen die nodig zijn om weer perspectief te kunnen bieden aan de mensen die reeds in Haarlem Oost wonen en graag willen blijven
wonen. Nieuwe ontwikkelingen voor mensen die hun onderneming een nieuwe impuls willen geven maar ook voor nieuwe bewoners en
ondernemers die nodig zijn om nieuwe energie te bieden aan de omgeving. Nieuwe bewoners die kleur zullen geven aan de monocultuur van
het naoorlogse gezinsleven dat niet meer past bij de gemêleerde en geïndividualiseerde maatschappij van vandaag de dag.
De naoorlogse wijken kunnen de tegenwoordige bewoners slecht bekoren, omdat een aansprekende identiteit en een ‘historische’ dimensie
ontbreekt.
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