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| VOORWOORD
De categorie ‘monumentenzorg & erfgoed’ van de Lieven de Key Penning
is een complexe categorie. Het gaat niet om mooi of lelijk. Het gaat erom
hoe goed het behouden van beschermenswaardige gebouwen is gelukt in
de huidige context. Gelukkig lijken veel Haarlemse opdrachtgevers goed te
snappen hoe belangrijk monumenten zijn voor de identiteit van Haarlem.
En ik ben blij te zien dat zij ook talentvolle en originele architecten aan hun
projecten weten te verbinden. Dat leverde bij deze dertiende editie van de
penning opnieuw een mooie oogst aan projecten op die de laatste drie jaar
zijn opgeleverd.
Wat mij in het bijzonder opviel bij de 10 genomineerde projecten is hoe
duurzaamheid, energiemaatregelen en andere verbeteringen op een heel
vanzelfsprekende manier zijn toegepast bij in de projecten. Je ziet het niet,
je voelt het wel. En ook hoe goed vaak was nagedacht over de relatie met
de omgeving. Dat maakt deze serie projecten inspirerend voor andere
monumenteigenaren die voor de renovatie van hun pand staan.
Het is mij een grote eer om de Lieven de Key Penning 2022 uit te reiken.
Floor Roduner
Wethouder Ruimtelijke Ordening
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VIEREN,
LEREN,
INSPIREREN
LIEVEN DE KEYPENNING 2022,
MONUMENTENZORG & ERFGOED

Architectuur bestaat pas als erover wordt gesproken, zei architect
Carel Weeber ooit. Wat hij bedoelde te zeggen, is dat gebouwen pas
echt sociaal worden wanneer bewoners, gebruikers en passanten er
betekenis aan geven; tot die tijd zijn het slechts gebouwde objecten.
De inzendingen voor de Lieven de Keypenning 2022 leidden bij de jury tot
levendige gesprekken en discussies, over keuzes die gemaakt werden –
voor of tegen sloop of behoud, voor of tegen herbestemming met nieuwe
functies, voor of tegen nieuwe ingrepen of herstel in oorspronkelijke staat.
Daarbij staan deze gebouwen bol van de geschiedenis – van verhalen
die uitnodigen om gevonden, verteld en verweven te worden in nieuwe
ontwerpen. Van de restauratie van het woonhuis van Pieter Teylers tot
de renovatie van een trio naoorlogse portiekflats, van het verbouwde
Noord-Hollands Archief in de eeuwenoude Janskerk tot de transformatie
van het Meterhuis van de voormalige gasfabriek in een bruisend
bedrijfsverzamelgebouw.
De Lieven de Keypenning is vernoemd naar de Vlaamse architect Lieven
de Key (ca. 1560 - 1627), de beroemdste stadsbouwmeester van Haarlem.
De penning wordt jaarlijks door de gemeente Haarlem uitgereikt aan een
persoon of organisatie die in de afgelopen drie jaar het beste project heeft
gerealiseerd op het gebied van ‘monumentenzorg & erfgoed’, ‘architectuur’
of ‘stedenbouw & ruimtelijke ordening’. Dit jaar zijn projecten in de categorie
‘monumentenzorg & erfgoed’ door een vakjury onder voorzitterschap van
de wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling Floor Roduner beoordeeld.
Uit de 32 projecten die de afgelopen drie jaar zijn opgeleverd, nomineerde
de jury – op basis van het ingezonden materiaal – tien projecten. Tijdens
een tweede jurydag zijn deze bezocht en uitvoerig besproken tijdens het
eindberaad, waarna de jury de winnaar koos.
| Grote opgaven
De diverse oogst aan projecten toont niet alleen dat Haarlem kan
voortbouwen op een rijke architectuurtraditie, maar ook dat de stad voor
grote ruimtelijke opgaven staat. Om te beginnen met de duizenden nieuwe
woningen die bijgebouwd moeten worden. Hoe belangrijk het is om een
fijne woning en woonomgeving te hebben, heeft de coronaperiode voelbaar
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gemaakt. Tegelijk ervoeren we tijdens maanden van thuisblijven het gemis –
en belang – van fysieke plekken om elkaar te ontmoeten: onderwijsgebouwen,
cultuurcomplexen en café’s. De stikstof-, energie- en klimaatcrisis nopen
tot verduurzaming van de bouw en de gebouwenvoorraad, en een bewuste
omgang met energie en materialen. Het zijn ingewikkelde, met elkaar
samenhangende vraagstukken die vragen om een integrale aanpak.
Juist daarbij kan de creativiteit en inzet van ontwerpers helpen.
| Erfgoedparadox
Duurzaam bouwen begint met zo min mogelijk bouwen. Dat besef is er,
de kansen van renovatie en hergebruik worden gezien, en toch: als het
er op aan komt, wordt er nog veel afgebroken, en afbreuk gedaan aan de
monumentale waarde van gebouwd erfgoed. Het is de erfgoedparadox,
zoals de gemeentelijke architectuurhistoricus Maartje Taverne het noemt: het
spanningsveld tussen behoud en verandering, een culturele benadering en
pragmatisme. Geld en tijd spelen daarbij een rol, maar ook gebrek aan kennis
over erfgoed, waarbij eisen ten aanzien van verduurzaming – denk aan het
plaatsen van zonnepanelen – en behoud van het (beschermd) stadsgezicht
soms conflicteren.
| Meer dan monumentenzorg
De Lieven de Keypenning ‘monumentenzorg & erfgoed’ is geen prijs voor
het mooiste gebouw, maar voor de manier waarop met dat gebouw is
omgegaan. Het gaat om meer dan monumentenzorg; ook gebouwen zonder
monumentenstatus en niet-beschermde stadsgezichten bezitten kwaliteiten
die het bewaren waard zijn. Maar voor de omgang met bijvoorbeld naoorlogse
uitbreidingswijken en zogenoemde post65 gebouwen – architectuur uit
de periode 1965-1990 – bestaan in Haarlem nog geen richtlijnen. Hoewel
de gemeentelijke afdeling Erfgoed inmiddels een inventarisatie van
beschermenswaardige wederopbouwarchitectuur heeft laten maken, wordt
er nog (te) gemakkelijk gesloopt, en een visie op deze wijken ontbreekt.
Projecten als de renovatie van de flats aan de Braillelaan zijn een welkome
aanleiding om het gesprek hierover verder te brengen. Positief is ook dat de
Haarlemse kerkbesturen en de gemeente sinds 2019 samenwerken aan het
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project Buurtbakens, gericht op de maatschappelijke (her)bestemming
van kerken.
| Passie
Het eerste dat de jury opviel bij de bespreking van de genomineerde
projecten, is dat deze zich moeilijk laten vergelijken; de gebouwen zijn
ongelijksoortig in omvang, budget en als ontwerpopgave. Symbolisch is dat er
twee – compleet verschillende – koepels zijn opgeleverd. Aan de ene kant is
er de iconische Koepelgevangenis, met als grote uitdaging om een passende
nieuwe bestemming te vinden voor een gigantische, lastig in te richten ruimte.
Aan de andere kant van de stad staat het 18e-eeuwse theekoepeltje van
Bellevue, waarin een bijzonder historisch interieur werd ontdekt, dat met veel
inzet uiteindelijk is behouden.
Wat de tien projecten met elkaar gemeen hebben, is dat ze gedreven worden
door liefde voor het vak, maar ook betrokken en ambitieuze opdrachtgevers
en initiatiefnemers. Van de particuliere bewoners van het woonhuis in Tuinwijk
Zuid, die eigenhandig verf- en lijmlagen van de trap hebben gekrabd om deze
in oude glorie te herstellen, tot het bouwteam van het Teyler Huis dat alles op
alles heeft gezet om de nieuwe installaties tot en met de nooduitgangbordjes
weg te werken. Passie is nodig om een project van de grond te krijgen, om het
tot een goed eind te brengen én ervoor te blijven zorgen.
| Voorbeeldfunctie
Erfgoed stelt ons voor de vraag hoe we ruimtes kunnen blijven gebruiken of
hergebruiken, en wat de – veranderende – betekenis van die ruimtes voor de
stad en haar bewoners is. De genomineerde projecten geven daarop elk een
eigenzinnig antwoord, het een door een compleet nieuwe ruimtelijke beleving
te creëren, het ander door bestaande kwaliteiten te koesteren of herstellen.
De kwaliteit is in vergelijking met voorgaande jaren hoog; met deze tien
projecten heeft Haarlem echt iets om te vieren, om van te leren, en zich door
te laten inspireren, aldus de jury.
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DE TIEN
GENOMINEERDE
PROJECTEN
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| BAVODORP
Om te beginnen met Bavodorp, een wijkje met
sociale huurwoningen uit de jaren twintig in
de Slachthuisbuurt. Honderd jaar na de bouw
waren de sociale huurwoningen tot op de
fundering versleten. Woningcorporatie Ymere
koos, in samenspraak met bewoners, voor een
grootscheepse renovatie waarbij funderings
herstel en verduurzaming zijn aangegrepen om
een deel van de 288 woningen uit te breiden.
Door aan de achterzijde, al dan niet recht
opgetrokken, uitbouwen te maken, is extra
oppervlak toegevoegd om de woningen
geschikt te maken voor gezinnen. Tijdens de
uitvoering is geëxperimenteerd met circulaire
bouwmethoden zoals hergebruik van houten
balken en beton. Het belangrijkste van dit
project vindt de jury dat met de keuze van
Ymere om de buurt – geen beschermd
stadsgezicht – niet te slopen, maar voort te
bouwen op de geschiedenis en het sociale
weefsel. Loco Motief Architecten koos er
bewust voor om de hoekhuizen niet uit te
breiden, waardoor het karakteristieke hoekbeeld
overeind blijft, al vindt de jury de dakkapellen
– evenals de aanbouwen – vrij grof uitgevoerd.
Jammer dat van de oorspronkelijke interieurs
niets meer is terug te zien.

Opdrachtgever: Ymere
Architect: Loco Motief
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| METERHUIS
COMPLEX
In het geval van de voormalige Gasfabriek
aan het Spaarne, die de stad vroeger voor
zag van gas een stroom, was in de periode
na de sluiting al veel erfgoed verdwenen,
of in slechte staat. Ontwikkelaar Lingotto
zag evenwel de potentie van de plek, en
besloot het Meterhuiscomplex uit 1905 te
transformeren tot een bedrijfsverzamel
gebouw met horeca aan het water.
Architect Max van Aerschot koos i.s.m. KOW
architecten ervoor om de drie deelpanden te
restaureren en daar een transparante ‘doos’
in te schuiven, met een eigen, moderne
identiteit. De jury is gecharmeerd van de
manier waarop de ruige industriële sfeer
van het gebouw en met name de ‘ruïneuze’
kopse gevel behouden zijn, terwijl een nieuw
functie aan het complex is gegeven. De
heldere en basale architectonische ingreep
eerbiedigt het complex – geen monument
– maar blijkt ook kwetsbaar. Zo zijn vides
wegbezuinigd en ontbreekt de afwerking.
Wie uitzoomt, ziet echter een plek die door
de stad is omarmd; een rafelrand van de
stad is veranderd in een bruisend gebied.

Opdrachtgever: Lingotto
Architect: KOW architecten/
Max van Aerschot architect urbanist
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| GONNET
STRAAT
Een soortgelijke ontwikkeling vindt
plaats rond de Gonnetstraat; een buurt
met een industrieel verleden wordt
getransformeerd tot woonwerkgebied.
Hier is een voormalig laboratorium
uit 1937 omgetoverd tot een bedrijfs
verzamelgebouw met op de begane
grond een restaurant. Het gebouw –
gemeentelijk monument – kenmerkt zich
door de rode baksteengevel met stalen
kozijnen en een solide betonstructuur.
HER Architecten heeft het – veelvuldig
intern verbouwd – pand ‘opgeschoond’,
de kozijnen hersteld en voorzien van
monumentenglas, en het metselwerk
schoongemaakt, waarbij toevoegingen
zoals de nieuwe – volkomen vanzelf
sprekend ingepaste – entrée herkenbaar
zijn door het gebruik van glas en
gegalvaniseerd staal. De jury vindt dat
er een ‘interessant spanningsveld’ is
gecreëerd tussen de oorspronkelijke
architectuur, de eenduidigheid van de
ingrepen en het hedendaagse interieur.
Wat bijblijft is de levendige atmosfeer in
het gebouw, dat een spilfunctie vervult
in de buurt.

Opdrachtgever: Oceans BV/Dopper
Architect: HER architecten
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| MUSEUM VAN
DE GEEST
Het Meterhuis, het laboratorium, de koepel
gevangenis; het zijn voorbeelden van gebouwen
die ooit doelbewust aan de rand van de (toenmalige)
stad zijn geplaatst, op afstand van het publiek. Nu ze
herbestemd worden tot (semi)openbare functies ligt
een belangrijke uitdaging in het toegankelijk(er) maken
van deze gebouwen, zonder daarbij de kenmerkende
beslotenheid om zeep te helpen. Een soortgelijke
opgave zien we bij de verbouwing van het Museum
van de Geest, dat voortkomt uit het voormalige
middeleeuwse Pest- en Dolhuys, en bestaat uit
een reeks aan elkaar gegroeide panden met een
doolhofachtige structuur. In antwoord op de vraag
naar een betere vindbaarheid, routing en vernieuwde
museale presentatie, ontwierp Verlaan & Bouwstra
Architecten een nieuwe entree met aansluitend een
foyer aan de binnentuin. Vanuit deze centrale ruimte
kun je naar het café in de voormalige kapel en de
tentoonstellingsruimtes lopen, waarbij de vloer
afwerking – parket, klinkers, beton – afleesbaar
maakt waar vroeger binnen- en buitenruimtes waren.
Een zorgvuldige restauratie, oordeelt de jury, met als
– letterlijk – hoogtepunt de in oude glorie herstelde
kapelruimte waarvoor een speciaal glas-in-lood-raam
is gemaakt. De samenhang tussen de gebouwen en
detaillering van de nieuwbouw overtuigt niet helemaal;
de aaneenschakeling van expositieruimtes voelt wat
druk, en maakt de route soms onoverzichtelijk.
Opdrachtgever: Gemeente Haarlem
Architect: Verlaan & Bouwstra Architecten
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| NOORD-HOLLANDS
ARCHIEF
Ook bij het Noord-Hollands Archief, gevestigd in de Janskerk – een
rijksmonument – was de vraag om de verbinding met de omgeving te
verbeteren. Daarnaast was ruimte nodig om de collectie Enschedé onder
te brengen, terwijl het aantal werkplekken is teruggebracht als gevolg
van digitalisering. De voordeur aan de Jansstraat, die lange tijd dicht
zat, is door Joop Slangen Architecten geopend; erachter plaatsten zij
een glasplaat waardoor je nu vanaf de straat in het gebouw kunt kijken.
Door de berging voor los meubilair elders in het – flink opgeschoonde –
gebouw onder te brengen, is de ruimte aan de straatgevel vrijgespeeld
voor het archiefcafé, bestemd voor bezoekers en werknemers van het
NHA. Op de verdieping is de vaste opstelling voor de collectie Enschedé
ingericht, met schuin daarboven de instructieruimte voor schoolklassen
en het drukatelier. De jury vindt dat de relatief bescheiden ingreep goed
is uitgevoerd. Wel rijst de vraag of het hele ruimtelijke vraagstuk hiermee
is opgelost. Zo blijft het contact met de straat beperkt omdat de glazen
deuren niet echt gebruikt worden.

Opdrachtgever: NH en Gemeente Haarlem
Architect: Joop Slangen architecten/Martin Busker
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| KOEPEL
BELLEVUE
Dat er nog een wereld te ontdekken valt in
de bestaande gebouwde omgeving, bewijst
de Koepel Bellevue, waar in 2005 achter
lagen behang en aftimmeringen een serie
achterwanden met schilderingen tevoorschijn
kwam, in 1801 vervaardigd door de neoclassicistische architect Abraham van der Hart.
Restauratoren Ruth Jongsma en Annefloor
Schlotter wisten de eigenaar en aannemer
ervan te overtuigen om de schilderingen
in het zicht te laten; ze consolideerden de
verflagen en dekten ze af tijdens de verdere
verbouwing. In 2016 deden ze een uitgebreid
kleurenonderzoek, op basis waarvan het
interieur is hersteld met doeken en lijstwerk,
in de orginele kleuren grijs en bruingroen.
De koepel is nu als haarsalon in gebruik.
De jury is vol lof over de vasthoudendheid
van de restauratoren, die zich 14 jaar lang
hebben ingespannen voor dit project, en
over het vakmanschap dat uit de zorgvuldige
restauratie spreekt. Vanwege het huidige
gebruik komt het historische interieur
niet volledig tot zijn recht. De jury had het
gebouw gegund om nog een stap verder te
gaan, met een invulling die de ruimtelijkheid
versterkt – en vice versa.
Opdrachtgever: MVG Fonds BV
Restauratoren: Annefloor Schlotter/
Ruth Jongsma
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| BETEKENIS
VOOR DE STAD
De betekenis voor Haarlem is een doorslaggevend criterium bij deze
architectuurprijs, en draait om de vraag wat het project toevoegt aan de
stad; wat betekent het voor de leefbaarheid en kwaliteit van de stad en de
waardering door bewoners, passanten en toeristen? Het bewustzijn van de
maatschappelijke impact is een voorwaarde voor een geslaagde renovatie
of transformatie. Het vergt een brede kennis van de geschiedenis, bouwfysica
en constructietechniek, materialen en bouwstijlen, financiële- en exploitatie
modellen, en dan nog kom je gegarandeerd voor verrassingen te staan.
Dit alles in acht nemend, heeft de jury in het bijzonder gelet op drie aspecten:
restauratie, herbestemming en verduurzaming. Restauratie behelst zowel het
conserveren en reconstrueren als (her)interpreteren van (verdwenen) bouw
delen. Herbestemming draait om de vraag welke functies passen op een
bepaalde plek en in een gebouw of structuur, en welke ingrepen daarvoor
nodig zijn. Verduurzaming gaat niet alleen om het inpassen van installaties,
isolatie en zonnepanelen, maar ook over een circulaire benadering van
architectuur en stedenbouw – voortbouwend op het bestaande.

TIJDENS HET EINDBERAAD
SPRONGEN ER VIER
PROJECTEN UIT WAARIN
DEZE KWALITEITEN EXPLICIET
NAAR VOREN KOMEN
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| PIETER TEYLERS
HUIS
Het Pieter Teylers Huis is het voormalige woonhuis van Pieter Teyler,
stichter van het Teylersmuseum in 1778, dat daarnaast gebouwd werd.
In opdracht van het Teylers Museum is het huis, dat in slechte staat
verkeerde, grondig gerenoveerd. Na funderingsherstel in 2017 is het
vanuit casco staat door architect Liesbeth van Apeldoorn van bureau
TPAHG zorgvuldig hersteld en voortaan toegankelijk voor publiek.
Het vernuft van dit project schuilt in wat je niet ziet. Zoals de
ventilatieroosters die in spleten onder (zit)vensterbanken en achter
sierlijsten zijn verstopt. De ‘nooduitgangbordjes’ die achter het
stucwerk zijn weggewerkt, zijn exemplarisch voor de energie die
besteed is aan het creeren van een ongestoorde ruimtelijke beleving. In
de achterkamer zijn 14 laklagen afgekrabd om de houten lambrisering
te herstellen, in een andere ruimte was de oorspronkelijke afwerking
niet meer te traceren, en is samen met erfgoedadviseurs een nieuwe
wandbespanning gekozen. De jury vindt dit project exemplarisch
voor de restauratiearchitectuur: ‘waanzinnig hoe restauratie en
verduurzaming met precisie en passie in de verschillende ruimtes
samenkomen’. Het opdrachtgeverschap is inspirerend, van de visie om
het pand open te stellen tot de fondsenwerving. Per ruimte is gezocht
naar passende bouwkundige oplossingen en stilistische interpretaties.
De jury geniet van de pronkkamers, maar plaatst een kanttekening
bij de keus om de slaapkamer niet terug te brengen; er is gekozen
om met name het gedachtegoed van Pieter Teyler te laten zien, zijn
persoon komt niet echt tot leven.

Opdrachtgever: Teylers Museum
Architect: TPAHG architecten
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| WONING
TUINWIJK ZUID
Gecharmeerd door het ontwerp van architect J.B.
van Loghem, besloten de particuliere kopers van
deze voormalige, verouderde huurwoning het huis
(grotendeels) terug te brengen in de oorspronkelijke
staat en tegelijk het monument te verduurzamen.
Archivolt Architecten combineerde herstel van het
balkenplafond en de karakteristieke schouwen
met een meer open indeling met woonkeuken. De
opdrachtgevers werkten zelf intensief mee aan de
verbouwing. Bij het afkrabben van de trap kwam
achter schrootjes de oorspronkelijke lambrisering
van gewolkt schilderwerk tevoorschijn; een unieke
vondst. De eigenaren hebben fors geinvesteerd in
(ultradunne) isolatie, achterzetramen bij het glas in
lood en vloerverwarming met WTW-installatie en
een thermodynamische warmtepomp in de kelder,
die draait op zonnecollectoren en -panelen. Daarbij
is slim gebruik gemaakt van bestaande schoorsteenkanalen. De jury is onder de indruk van de
passie die uit dit project spreekt. Je hoort wel eens:
je kan en mag niks in een rijksmonument. Dit project
toont: het kan wel. En het moet ook wel, dat maakt
de huidige energiecrisis eens te meer duidelijk. Of
deze kostbare operatie navolging krijgt in de rest van
de wijk, is de vraag; de jury ziet in elk geval dat de
bewoners een belangrijke rol vervullen als pioniers
op het gebied van verduurzaming.

Opdrachtgever: Ton en Toos ten Velde
Architect: Archivolt Architecten
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| BRAILLELAAN
De renovatie van 216 woningen aan de Braillelaan staat
voor een grotere opgave om de naoorlogse woningbouwvoorraad aan te pakken. Vanuit financiële overwegingen in
relatie tot exploitatie, maar ook omdat de woongebouwen
gedateerd ogen en de architectuur (nu nog) matig wordt
gewaardeerd, ziet men sloop vaak als een logische keus.
Maar daarmee gaan kwaliteiten als de ruime plattegronden
en sociale structuren verloren. Onder druk van bewoners
koos woningcorporatie Ymere hier voor renovatie, waarbij
HP architecten werd betrokken. In samenwerking met
een klankbordgroep zijn de flats in bewoonde staat
gerenoveerd. Dit gebouw kent geen ‘detail waarop je
verliefd wordt’, zoals de architecten het verwoorden, maar
door het uitlichten van de grijze voegen van het typisch
naoorlogse baksteen montagesysteem krijgt het gebouw
wel een aardig grafisch patroon. Het frisse geel van de
verdwenen balkonnetjes, die bij de keuken zijn getrokken,
keert terug in de daklijst en aluminium borstwering.
De entrees zijn verruimd en verrijkt met keramische 3Dgeprinte brievenbussen van ontwerper Olivier van Herpt.
Voor de jury staat vast dat het aanzien van de portiekflats
en het comfort van de woning enorm is verbeterd.
Ondanks het beperkte budget is er aandacht besteed
aan details, zoals de ranke kunststof kozijnen en de bij
zondere brievenbussen. Minder overtuigend vindt de jury
de keuze om de entree niet met rode, maar grijze baksteen
te metselen. Waardering is er vooral voor de aanpak, die
toont dat wat doorgaans als een technische opgave wordt
benaderd – met het risico dat architectonische kwaliteiten
verdwijnen – een volwaardige ontwerpopgave is.
Opdrachtgever: Ymere
Architect: HP architecten
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| DE KOEPEL
Restauratie, herbestemming, verduurzaming; het zijn kwaliteiten die
subliem samenkomen in de transformatie van de Koepelgevangenis
tot een multifunctioneel complex met (hoger) onderwijs, bedrijfsruimtes,
een bioscoop en horeca. Een project met een roerige geschiedenis,
waarbij Stichting Panopticum voorkwam dat het rijksvastgoedbedrijf
het pand verkocht aan de hoogste bieder. Naar voorbeeld van De
Hallen in Amsterdam ontwikkelde architect André van Stigt met
Stichting Panopticum het plan voor de herbestemming. Het ontwerp
draait in essentie om de ‘omkering’ van het panopticum, waarbij de
plek van waaruit de bewaker vroeger de gevangenen in de gaten hield,
is getransfomeerd tot een overdekt plein. Grote uitdaging: de slechte
akoestiek. Die is aangepakt door een 16 cm dik isolatiepakket onder het
dak aan te brengen, afgewerkt met doek dat oogt als de oorspronkelijke
golfplaten. De jury is diep onder de indruk van de manier waarop een
schijnbaar ‘onmogelijk gebouw’ is getransformeerd in een nieuw stuk
stad. De manier waarop problemen met verzakkingen, binnenklimaat
en het businessmodel integraal zijn opgelost, door tegelijk met het
funderingsherstel een ‘kuip’ onder het gebouw te maken, noemt de jury
‘briljant’. Deze kuip zorgt voor opwaartse druk die verzakking tegengaat,
biedt ruimte aan de collegezalen annex bioscoop – de publiekstrekker
– en aan klimaatinstallaties. Bijzonder is ook de risciodragende rol van
de architect, die samen met de stichting van de initiatiefneemster het
voortouw voor dit project heeft genomen. Daarbij is geen veer gelaten
in de monumentaliteit. Van de zorgvuldige uitgezaagde ramen in de
voormalige cellen tot het kleurenonderzoek; de restauratie is met een
enorme hoeveelheid vakmanschap, precisie en liefde voor detaillering
uitgevoerd. Enige punt van zorg is het omringende gebied, dat
achterloopt op de ontwikkeling van het gebouw; daardoor is de
Koepel vooralsnog een eigen universum. Hier ligt nog een belangrijke
taak voor de initiatiefnemers.
Opdrachtgever: Stichting Panopticum
Architect: Architectenbureau J. van Stigt
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| EINDSTRIJD

| De jury
Floor Roduner, voorzitter

Pieter Teylers Huis, de woning in Tuinwijk Zuid, het woningcomplex aan de
Braillelaan en De Koepel; de eindstrijd gaat tussen deze vier sterke projecten.
De jury heeft ontzag voor de verduurzaming van de woning in Tuinwijk Zuid,
waarbij particuliere eigenaren, als voorbeeld voor de hele wijk, zeggen: ik doe
het wel. ‘Dat is echt je nek uitsteken’. Het Pieter Teylers Huis behoort tot de top
van restauraties, waarbij het wegwerken van installaties tot kunst is verheven.
Daar tegenover staat de meer pragmatische aanpak van de Braillelaan, die
evenwel van grote betekenis is voor het woongenot van de bewoners en een
voorbeeld is voor kwalitatieve restauratie (in plaats van sloop) van naoorlogse
woongebouwen – een opgave die in veel Nederlandse steden speelt.

wethouder ruimtelijk ontwikkeling

Maar tot slot moet de jury erkennen dat, zoals de Koepel uittorent boven
de stad, dit project ook vanuit kwalitatief oogpunt met kop en schouder
boven de andere genomineerde projecten uitsteekt, zowel in proces als
eindresultaat. Hoe een gevangenis, ontworpen om veroordeelden binnen
en het publiek buiten te houden, op volkomen vanzelfsprekende wijze is
geopend en in het weefsel van de stad opgenomen, dat is een ongekende
prestatie – een prijs waard.

Ann-Katrin Adolph

Willem Hein Schenk
stadsarchitect

Martin van Bleek
voorzitter Vereniging Haerlem

Wim de Wagt
architectuurhistoricus en –publicist

AKA Erfgoed

Vita Teunissen
SteenhuisMeurs

Gabriël Verheggen
directeur ABC Architectuurcentrum Haarlem

Hans van der Straaten
secretaries zonder stemrecht

| Verantwoording

DE LIEVEN DE KEY
PENNING 2022
GAAT DAAROM
NAAR DE KOEPEL
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Tekst: Kirsten Hannema
Fotografie: Alle foto’s door Chris Hoefsmit
behalve Museum van de Geest (foto: V&B)
en het Pieter Teijlershuis (foto: TPAHGA).
De Lieven de Key Penning werd op
22 november 2022 uitgereikt in de voormalige
V&D aan de Gedempte Oude Gracht in Haarlem.
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OVER RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
Spraakmakend Haarlem is een nieuw
platform over de ruimtelijke ontwikkeling
van Haarlem. Het is een plek waar de
actualiteit van stedenbouw, architectuur
en openbare ruimte in Haarlem wordt
besproken, bijeenkomsten worden
aangekondigd en kennis wordt gedeeld.
Initiatiefnemers Willem Hein Schenk
(Stadsarchitect) en Gabriël Verheggen
(ABC) vormen de redactie. Met dank
aan de gemeente Haarlem voor het
mogelijk maken van dit initiatief.
www.spraakmakendhaarlem.nl
Insta: spraakmakendhaarlem
#spraakmakendhaarlem
vimeo.com/spraakmakendhaarlem
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www.spraakmakendhaarlem.nl
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