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Wie zijn wij?
Team Koepel Haarlem is ontstaan uit een 4-tal mensen die in het verleden
met veel plezier met elkaar gewerkt hebben en, bij het bericht dat de
Koepelgevangenis leegkomt, meteen bijeen is gekomen om ons steentje
bij te dragen aan het behoud van dit prachtige en bijzondere culturele
erfgoed. Allen hebben wij een jarenlang en bewezen staat van dienst
in o.a. cultuur, architectuur, stedenbouw, (lokaal) ondernemerschap
en projectmanagement, alsook een breed netwerk om onze ideeën bij
gerenommeerde lokale en landelijke partijen in samenwerking op te tuigen.
Wat wij voor ogen hebben treft u in dit boekwerk aan. Wat ons betreft gaan
wij op een zo kort mogelijk termijn met De Koepelgevangenis aan de slag.
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1. Inleiding
De Koepel als kans
De Koepelgevangenis komt leeg te staan en zal door het RVB worden verkocht. Dit biedt unieke kansen voor Haarlem om dit – vanuit zijn oorsprong –
gesloten terrein van 1,7 ha nieuw leven in te blazen en onderdeel te laten uitmaken van de stad. De gemeente Haarlem vindt het essentieel dit momentum
in te zetten om kwaliteit toe te voegen aan de stad.
Programmatische mix met aantrekking voor de metropoolregio
De Koepel is uniek in zijn vorm en uitstraling. Gebouwen van dit kaliber zijn er maar een handvol in Nederland. Daarom willen we ruimte bieden aan een
metropolitane functie met een aantrekkende werking op (inter)nationale bezoekers; een onderscheidend en vernieuwend concept dat recht doet aan de
kwaliteiten van de plek en de monumentale bebouwing.
Met de ontwikkeling van het Koepelcomplex kan de kracht van Haarlem - een hoogwaardig woonmilieu, ondernemerschap en het culturele/creatieve
klimaat – worden versterkt. Daarnaast kan Haarlem een nadrukkelijker positie verwerven binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en wordt optimaal
gebruik gemaakt van de nabijheid van Amsterdam Centrum, de Zuidas en Schiphol.
Mix van functies
We gaan uit van een mix van functies binnen het complex met als doel 365 dagen levendigheid waar bezoekers graag terugkomen. Als hoofdfunctie
is wonen en hotel met aanvullingen in het culturele of toeristische programma geschikt. Maar ook leisure en muziek - als onderdeel van het DNA van
Haarlem - worden als kans gezien. Deze functies kunnen worden gecombineerd met horeca en een stedelijk woonprogramma.
Passende functies kunnen een optimaal behoud van de monumentale gebouwen en de (historische) samenhang daartussen borgen. Dit kan worden
gerealiseerd door bij herontwikkeling rekening te houden met de potenties en beperkingen die de reeds bestaande gebouwen met zich mee brengen en de
herbestemming zorgvuldig in te passen.
Wij menen met ons programma met complementaire functies en synergie een bestaand stukje Haarlem aan de stad terug te kunnen geven.
Programma
• Foodhal / verssupermarkt
• Hotel
• Horeca
• Maatschappelijke functies
• Wonen
• Parkeren
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Maatschappelijke verantwoordelijkheid
De Koepel is natuurlijk een een ‘beladen’ gebouw, voorheen maar ook nog op dit moment. Het deed dienst als gevangenis en nu als eerste opvanglocatie
voor vluchtelingen uit alle windstreken. Dat laatste “alle windstreken” en alle gezindten, alle leeftijden is iets wat we willen laten terugkomen met name in
het horeca/food concept.
Een grote centrale keuken waar niet alleen de voorbereidingen worden getroffen voor de (gezonde) maaltijden die men kan komen halen of laten
bezorgen , maar waar ook een ‘lijn’ wordt neergezet van in de Koepel bereiden producten. Waarbij alle ambachtelijke manieren van voedsel bereiden
en conserveren aan bod komen. Koekjes en taarten bakken, mosterd maken, visjes roken, fruit en groenten inmaken, worst maken, wekken, pekelen,
fermenteren etc. Alles zoveel mogelijk met ingredienten uit de buurt en biologisch.
We gaan oonder andere werken met culinaire gasten die ons hun recepten willen ‘lenen’, gaan kookboeken presenteren, workshops organiseren en table
d’hotes doen, lange tafels waar mensen aanschuiven en eten wat de pot schaft.
In de keuken is plek voor mensen die om wat voor reden dan ook (even) niet kunnen meekomen. Wij denken bijvoorbeeld aan vluchtelingen die hier een
asielstatus hebben gekregen maar nog geen werk of dagbesteding hebben, aan werkeloze ouderen of juist jonge mensen die nog geen keuze voor
studie of werk kunnen maken.
Iedereen is welkom, want we sluiten niemand uit en willen ook niet stempels op mensen drukken.
Kortom we willen een plek neerzetten voor mensen uit alle windstreken, gezindten en leeftijden.
Het doel is het creëren van mooie producten, met je handen werken, samenwerken, recepten uitwisselen, converseren, structuur aanbrengen in de dag en
wellicht doorstromen naar een ‘echte’ baan in het restaurant, de moestuin of in de winkel waar de producten verkocht worden.
Wij willen graag onze maatscahppelijke verantwoordelijkheid nemen met het creëren van deze visie en willen op deze manier ook meer draagvlak in
Haarlem krijgen, zodat de Koepelgevangenis in haar nieuwe hoedanigheid haar deuren opent en deel wordt van de Haarlemse samenleving.
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2. Locatie - verbinding met de stad
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positie Koepelgevangenis in Haarlem

situatie

2. Locatie - situatie
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Ontwikkellocaties in de omgeving van de koepelgevangenis

NedTrain
NedTrain

8 | Koepelgevangenis Haarlem
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Damaststraat
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Oostvest
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Nabijgelegen ontwikkelingen
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2. Locatie - bestemmingsplan
Plankaart bestemmingsplan Papentorenvest, vastgesteld in 2008
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3. De Koepelgevangenis : bestaande situatie

luchtfoto

luchtplaats

entree vanaf de luchtplaats
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3. De Koepelgevangenis : bestaande situatie

recreatieruimte

verbindingsgang recreatie en arbeid

centrale keuken

centrale ruimte vrouwenvleugel

binnenzijde koepel

typische cel
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3. De Koepelgevangenis : bestaande situatie
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3. De Koepelgevangenis : bestaande situatie
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5. Conceptplan - varianten

variant 1

variant 2
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5. Conceptplan - favoriete variant

begane grond
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5. Conceptplan - favoriete variant

begane grond
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5. Conceptplan - favoriete variant

eerste verdieping
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5. Conceptplan - favoriete variant

begane grond
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5. Conceptplan - favoriete variant

eerste verdieping
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5. Conceptplan - favoriete variant

doorsnede
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6. Programma & metrage conceptplan
Koepel Haarlem

PROGRAMMA

functie:

locatie:

def variant
ca m2 netto

RB20160408
ca m2 bruto

bijzonderheden
veel exposure naar Papentorenvest, direct gekoppeld aan foodcourt
(mogelijkheid tot onderdeel zijn van foodcourt), directe koppeling met
parkeren, directe ontsluiting vanaf Papentorenvest mogelijk,
bevoorrading inpandig op hoek Papentorenvest / Oostvest

vers-markt
foodcourt
MF ruimte

BG ZO hoek terrein
BG koepel
verd 1 in koepel

3350

4000

1850

2200

evt uitbreidbaar met MFruimte verd1

650

750

overige functies

ZO zijde terrein

1000

1200

hotel

lobby

350

400

ook afzonderlijk te gebruiken evt irt hotel
culturele- of sportfuncties, nogal inpandig, aan NW zijde van koepel, licht
via dak,
lobby op BG via hoofdentreegebouw (of direct via tuin/terras), koppeling
met parkeren via foodcourt,

koepel verd 1, 2 en 3, ca 120k

3000

4200

evt uitbreidbaar met MF-ruimte verd1, dakterras ca 250 m2 op verd1

bg bestaand entreegebouw + uitbouw
verdieping kantoren

300

370

hoofdentree naar alle functies, garderobe, toiletten, expositie

200

240

300

360

kantoorruimten voor foodcourt, hotel, ea
entree vanuit hoofdentree, ook direct vanaf hoek Harmenjansweg
Papentorenvest danwel via tuin/terras

100

120

met dakterras ca 250 m2

375

450

3750

4650

entreegebouw
restaurant
woningen

parkeren

BG naast hoofdentree
verdieping
BG entree en bergingen
ca 54 won van 70 m2 gemiddeld huidige
vrouwenvleugel (verd) en langs Oostvest op verd
1+2+3
TOTAAL def variant (excl koepelwon, excl
parkeren) :
TOT1
2 lagen 160 pp (=1 pp/90 m2 netto)

15225
2400

optioneel
woningen+

parkeren +

BG entree en bergingen

375

ca 45 app van 100 m2 gemiddeld in koepel op verd 4
t/m 8
4500
TOTAAL def variant+ (incl koepelwon, excl
parkeren) :
TOT3
3 lagen 240 pp (=1 pp/80 m2 netto)
3600
TOTAAL def variant+ (incl koepwon, incl
parkeren):
TOT4

tuin/terras

TOT6

TOTAAL op Beganegrond def variant (incl

NB: gem eisen parkeernorm onbekend

24140

1,37

450
silhouet koepel van buiten blijft gehandhaafd, binnenin wordt
koepelruimte verkleind. Koopwoningen, breed met flinke dakterrassen

5400

19725

24340 1,23
7800

23325

950

TOT5

18940 1,24
5200

17625

TOT2 TOTAAL def variant (excl koepwon, incl parkeren):

huur (evt koop) voor jongeren, studenten, alleenstaanden /
(ex)vluchtelingen

NB: gem eisen parkeernorm onbekend

32140

1,38

1050

koepwon, incl parkeren, incl tuin, terras):

10050

12030 1,20

koepwon, incl parkeren):

14600

20560

TOTAAL op de verdiepingen def variant (incl

23700

32590
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7. Referenties programma conceptplan

foodcourt & versmarkt
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7. Referenties programma conceptplan

hotel & restaurant
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7. Referenties programma conceptplan

cultuur & maatschappelijke functies
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7. Referenties programma conceptplan

leisure & sport
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7. Referenties programma conceptplan

tijdelijke functies & pop-up activiteiten
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7. Referenties programma conceptplan

wonen
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9. Team Koepel Haarlem
Atelier Reinald Bosman
Ir. Reinald Bosman
Oude Zijlvest 43
2011 VR Haarlem
023-5312293
06-83576977
info@arb1.nl
www.arb1.nl
ROAM architects
ing. Bruce Kee MArch
Nassaukade 394-3
1054 AE Amsterdam
06-24702142
info@roamarchitects.nl
www.roamarchitects.nl
DAAN Vastgoed
Ir. Danielle Rossmeissl
Bloemendaalseweg 64
2061 CM Bloemendaal
023-5763959
06-51210642
rossmeissl@live.nl
STAAL Haarlem
Gedempte Oude Gracht 46
2011 GS Haarlem
06 5574 0685
info@staalhaarlem.nl
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