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woningbouwproject de korrels
haarlem

 Abbink X De Haas architectures met Elsbeth Falk, Amsterdam

In het hart van Haarlem is de grens van de vroeg-
middeleeuwse stad nog steeds zichtbaar in de 
parkachtige omgeving rond het station: de Bol-
werken en het Kenau-park. Duizend jaar geschie-
denis laat zich hier van de stadsplattegrond en 
gebouwen aflezen. De plek waarop negen nieuwe 
woningen De Korrels zijn gerealiseerd bundelt 
het verre verleden met het heden en toont de 
vele stappen in de geschiedenis van de stad. 

Vandaar ook de naam ‘De Korrels’ die de architecten 
Angie Abbink en Elsbeth Falk begin deze eeuw gaven 
aan het plan dat ze indienden voor de prijsvraag die 
was uitgeschreven voor woningbouw op de plaats 
van de - inmiddels afgebroken - bejaardenflat van 
het zorgcomplex Schoterburcht aan de Schotersin-
gel. Angie Abbink schreef een sprookje over de plek, 
waarbij de bestaande gebouwen werden opgevat 
als ‘korrels’, oftewel geschiedkundige en steden-
bouwkundige fragmenten in de tijd en in de stad, 
ieder met een eigen verhaal.

grondgebonden
De vraag van de uitschrijver (de gemeente Haarlem) 
was om op deze plek een appartementenblokje met 
22 woningen te realiseren door een combinatie van 
architect en ontwikkelaar. De architecten wisten 
‘hun’ partij HBB Planontwikkeling te overtuigen dat 
voor deze plek grondgeboden woningen een veel be-
tere optie zouden zijn, zowel stedenbouwkundig als 
commercieel. Ze groepeerden de woningen in drie 
blokjes, plaatsen de (voorgeschreven) parkeergarage 
deels ondergronds en maakten een besloten binnen-
plaats op het dak van de garage. Het plan overtuigde 
de gemeente en het nog jonge bureau mocht met 
de opdracht aan de slag.

Door het programma deels ondergronds te plaatsen, 
kregen de bouwblokjes in aanzicht en volume een 
vergelijkbare schaal met de omringende bebouwing 
aan de parkzijde: de verschillende elementen van 
Museum Het Dolhuys, waarvan de vroegste bebou-
wing uit 1320 stamt. Ook de vorm van de woningen 
en de schakelingen van de volumes sluiten op 
geabstraheerde wijze aan op de bebouwing van de 
Schoterburcht. 
Maar met de materialisering van de gevel zijn de 
architecten een radicaal andere weg ingeslagen: 
de huid van de woningen is gemaakt van weervast 
staal (beter bekend onder de merknaam Cor-Ten). 
Dit element van het plan stuitte in eerste instantie 
op weerstand van opdrachtgever, projectontwikke-
laar en omwonenden. Praktische bezwaren werden 
(met hulp van gevelproducent VPT Versteeg) van de 
tafel geveegd.
In het sprookje dat Abbink schreef over de Schoter-
burcht, over het verleden en de toekomst van deze 
bijzondere plek, speelde het materiaal een belang-
rijke rol. Terwijl het roestende staal refereert aan de 
geschiedenis van de plek en de verschijning van de 
bestaande (bakstenen) gebouwen respecteert, zijn 
er weinig materialen die met de jaren in schoonheid 
groeien en heel direct reageren op veranderende 
klimaatomstandigheden. Zon en regen brengen 
het omringende park én deze gevels tot leven. Dat 
maakt dat deze Korrels al bij oplevering hun eigen 
stukje geschiedenis meebrengen en daarmee hun 
plaats in het ensemble rechtvaardigen.

eigentijdse, eigenwijze detaillering
De negen woningen zijn verdeeld over drie volumes: 
een hogere bebouwing met vier woningen aan de 
straatzijde (Schotersingel) en twee geschakelde 

onder: renderingen van het ontwerp
hiernaast: detail van het dak en de 
gevel
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tien eeuwen zichtbaar op één plek

Al in de tiende eeuw wordt melding gemaakt van de stad 
Haarlem; de stadsrechten werden in 1245 verleend. Het 
Spaarne was de grote vormgever van de prille nederzet-
ting. Met stadsmuren werden de grenzen van de bebou-
wing omkaderd en deze muren werden op hun beurt 
beschermd door een bolwerk of ravelijn. Aan de vorm van 
de waterpartijen bij het huidige Haarlemse station zijn de 
ravelijnsgrachten nog herkenbaar: als een zigzag om de 
drie- of vijfhoekige eilanden waarop het verdedigingswerk 
moet hebben gestaan. In de vroege Middeleeuwen was 
het zaak om “ziektekiemen” zo snel mogelijk uit de stad 
te verwijderen. Buiten de stadsgrenzen werd in 1320 een 
stenen Leproozen- Pest en Dolhuys gebouwd op het terrein 
van de Sint Jacobs Capelle. Dit pand staat er nog steeds 
en is de aanzet geweest voor een vriendelijke verzameling 
van kleinschalige gebouwen die in de afgelopen zeven 
eeuwen een rol hebben gespeeld in de gezondheidszorg in 
Haarlem en omstreken. Naar gelang de zorgbehoefte, wer-
den de gebouwen verbouwd en uitgebreid om te kunnen 
functioneren als Pest- en Dolhuis, Armen- en Ziekenhuis 
en Stadskinderziekenhuis tot het in de negentiende eeuw 
de functie kreeg van ‘Tehuis voor ouden van dagen’. Waren 
de gebouwen tot die tijd relatief beknopt in hoogte en 

volume, de toevoeging van een ‘bejaardenflat’ met zeven 
bouwlagen in 1971 gaf het complex Verpleeghuis Schoter-
burcht een geheel andere schaal. Na slechts dertig jaar 
voldeed het complex niet meer en werd de flat afgebroken. 
De monumentale panden op het terrein kregen de functie 
van museum voor de psychiatrie en gaan sinds 2005 door 
voor Museum Het Dolhuys.
Plannen voor ‘andere’ bebouwing van het gebied rond de 
voormalige ravelijnsgrachten zijn er in de loop der eeuwen 
volop gemaakt. Zo maakten zowel Jan David Zocher jr. (in 
1821 en 1864) als zijn zoon Louis Paul Zocher (in 1878) teke-
ningen voor de parkachtige omgeving rond de Bolwerken 
en een bebouwing met luxe villa’s in het gebied. Het park-
plan van J.D. Zocher jr. is deels uitgevoerd, maar de villa’s 
zijn er niet gekomen.

x

plan J.D. Zocher jr. uit 1864

beelden
Noord-Hollands Archief (plan Zocher); 
United Photos, Haarlem (luchtfoto)
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aanzichten
vanaf straatzijde (links) en Het 
Dolhuys
schaal 1 : 500

doorsnede
over woonblok aan parkzijde, met 
ingang parkeergarage
schaal 1 : 200

doorsnede
over woonblok aan straatzijde (links) 
en tegenoverliggend volume
schaal 1 : 200
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verticale doorsnede nok
horizontale doorsneden venster- 
en hoekoplossingen
schaal 1 : 10

1. U-profiel weervast staal
2. weervast staal 2 mm geperforeerd,  
 op kunststof afstandhouders
3. bitumineuse dakbedekking op  
 multiplexplaat 18 mm
4. dakisolatie 120 mm op afschot
5.  regelwerk 30 x 46 mm
6.   gipsplaten 2 x 12,5 mm
7.   geïsoleerde dakplaten 190 mm
8. ruimte voor dakdoorvoeren
9. weervast stalen rib 
10. weervast staal 3 mm
11. weervast stalen omega profiel
12. dampdoorlatende, waterkerende folie
13. minerale wol 150 mm
14. kalkzandsteen 120 mm
15. houten kozijn 114 x 67 mm, RAL 9010
16. stalen kokers 10 x 40 mm
17. persrooster, maaswijdte 30 x 30 mm
18. weervast stalen U-profiel
19. hwa
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<< de nok van het dak, met perforaties 
in de weervast stalen platen voor de 
ontluchting  
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> zicht op noord-oost hoek met par-
keerhelling
>>  de woningen liggen deels verdiept

plattegrond begane grond,
plattegrond eerste verdieping
schaal 1 : 200 

gevel met aanzicht op de binnenplaats
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volumes aan de zuidelijke parkzijde, waarin vijf 
woningen zijn ondergebracht. Aan de westzijde 
grenzen de woningen aan de bebouwing van het 
voormalige Badhuis, aan de oostzijde opent het pro-
ject zich naar Museum Het Dolhuys. De drie volumes 
kregen ieder een eigen maatvoering en detaillering 
van de gevel. 

verticale belijning
De woningen aan de Schotersingel markeren de 
overgang naar de achterliggende woonwijk. Als 
statige herenhuizen kregen deze woningen een 
gladde gevel met een verticale belijning van stroken 
weervast stalen platen met een variërende breedte. 
De raampartijen zijn eveneens uitgevoerd als een 
verticale strook in het vlak van de gevel, met een 
paar uitzonderingen in de vorm van diepliggende 
kozijnen. De weervast stalen platen zijn met een 
regelmatig schroevenpatroon bevestigd op profielen 
van weervast staal op een geïsoleerde houten 
achterconstructie. In de daken zijn aan de straatzijde 
kantelramen in het vlak aangebracht en aan de zijde 
van het binnenhof krijgt de kapverdieping licht door 
bescheiden dakkapellen met geïntegreerde mini-
balkons.
Aan woningen aan parkzijde hebben een verdiepte 
tuin. De gevel van het grootste blok is het minst 
traditioneel: als een binnenste-buiten gekeerde 
ribbenkast vouwen de weervast stalen platen zich 
naar buiten, waardoor het blok vanuit het park 
als een abstracte massa wordt afgelezen. Ook hier 
zijn de bevestigingen gemaakt met een in het oog 
springend patroon van roestvast stalen schroeven. 
De raampartijen zijn als troken over de volle hoogte 
van de gevel aangebracht met een doorlopende lijn 
- net als de naar buiten stekende ribben - tot in het 

hellende dakvlak. Het kleinste bouwblok kreeg een 
strakke beplating met een vierkant patroon. Ook 
hier is een rigide patroon van bevestiging gehand-
haafd, maar krijgt de gevel een heel ander aanizcht 
door de maatvoering van de panelen. De kozijnen 
in dit deel zijn dieper gelegd en in tegenstelling tot 
de andere daken is het hellend vlak hier hermetisch 
gesloten.

speelse diversiteit
Veel aandacht is uitgegaan naar de detaillering van 
de stalen gevel. En terecht: het is het beeldbepalen-
de onderdeel van het project. De architecten hebben 
zich het niet makkelijk gemaakt door voor drie zeer 
verschillende gevel- en dakmaatvoeringen te kiezen. 
Maar het maakt het plan wel spannend: zoals de 
omringende bebouwing een geschiedenis van de-
taillering van metselwerk gevels laat zien, zo is in dit 
plan al direct een speelse diversiteit geïntroduceerd. 
Een aantal constanten in de detaillering zorgen voor 
eenheid van het geheel. De al eerder genoemde 
bevestigingspatronen met glimmende schroeven 
springen het eerst in het oog. Maar zo zijn er ook de 
knap verholen hemelwaterafvoeren en de zoge-
noemde ‘nokkenroosters’ (geperforeerde, gevouwen 
staalplaten die de dakdoorvoeren verhullen).  
In de uitwerking van andere delen van het plan, 
zoals de keuze voor de kozijnen en de afwerking 
van de gevels en bestrating van het binnenterrein, 
hebben de architecten ruimte moeten geven aan 
de projectontwikkelaar-tevens-aannemer. Daardoor 
mist de kritisch beschouwer hier en daar de subti-
liteit die wel is te vinden in de stedenbouwkundige 
opzet en de grote beeldbepalende elementen van 
het plan. Maar daar gaat ongetwijfeld de tijd zijn 
voordeel mee doen.   Caroline Kruit

Het project is ontworpen in samen-
hang met de bestaande bebouwing 
en het stedelijk landschap en past er 
ongedwongen bij. Op de schaal van 
materiaal en details spreekt het een 
eigen, robuuste taal.
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woonproject de korrels, 
haarlem

project
9 grondgebonden woningen en 
een halfverdiepte parkeergarage

kavel 920 m2

bvo 2.200 m2

besloten prijsvraag 
gemeente Haarlem, 2004

oplevering 2009

projectontwikkelaar 
en hoofdaannemer
Huib Bakker Bouw, HBB 
Planontwikkeling, Heemstede, 
www.hbbvastgoed.nl

architecten
Abbink X De Haas architectures met 
Elsbeth Falk, Amsterdam,
www.abbinkdehaas.nl

ontwerpteam
Angie Abbink, Elsbeth Falk, 
Tycho Soffree, Roland Stuij, 
Floris Hund

installatie-advies
Adviesgroep Duineveld, Katwijk, 
www.adviesgroepduineveld.nl

constructief advies
Bouwadviesbureau Strackee,
 Amsterdam, www.strackee.nl

adviseur en leverancier gevel
VPT Versteeg, Heusden, 
www.vptversteeg.nl

montage weervast staal
Smit Montage, Utrecht, 
www.smitmontage.nl

timmerwerk
D&S Houtconstructies, Beverwijk, 
www.dshoutconstructie.nl

foto's
Willem Franken (pagina 52, 54, 55 
boven); Abbink X De Haas 
architectures (overige foto's en 
beelden)




