
 

Aan alle buurtbewoners en geïnteresseerden  

van het project Slachthuisterrein te Haarlem 

d.d. 10 juli 2019 

 

 

Beste Buurtbewoners,  

 

Afgelopen 19 maart troffen wij elkaar in een tent op het Slachthuisterrein. Daar presenteerde wij 

u de plannen die wij, ontwikkelcombinatie BPD de Nijs, hebben met het Slachthuisterrein. Het 

was fijn om te merken dat de meeste bewoners blij zijn met de plannen. Er klonk applaus en er 

klonken kritische geluiden. We kregen huiswerk mee in de vorm van aandachtspunten. Daar zijn 

we mee aan de slag gegaan en we koppelen de vorderingen hier graag aan u terug.  

 

Parkeren en verkeer 

De meeste opmerkingen gingen over parkeren in de buurt en de afwikkeling van verkeer. Dit zijn 

twee onderwerpen waar wij als projectontwikkelaar beperkt invloed op hebben. De 

wegenstructuur en verkeersafwikkeling is een verantwoordelijkheid van de gemeente Haarlem. Er 

zijn meerdere ontwikkelingen in de Slachthuisbuurt die druk leggen op het verkeer in de wijk. Dat 

is voor toekomstige en huidige bewoners belangrijk. BPD/De Nijs volgt de ontwikkelingen en is 

met de gemeente Haarlem in gesprek over dit onderwerp. Zie ook de stedenbouwkundige visie: 

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjL98LT_K7jAh

WC-

6QKHXOfAlMQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fgemeentebestuur.haarlem.nl%2Fbestuurlijke-

stukken%2F2018108558-4-Bijlage-3-Stedenbouwkundige-visie-Slachthuisterrein-2012-

1.pdf&usg=AOvVaw2IOPbBXayYxoMskH59GcNS 

Op het gebied van parkeren zijn verschillende reacties ontvangen. Wij horen dat de parkeerdruk in 

de wijk nu al hoog is en de angst bestaat dat dit erger wordt. Voor de ontwikkeling van het 

Slachthuisterrein moeten wij ons houden aan de parkeernorm die de gemeente Haarlem ons 

voorschrijft. Dat betekent dat wij parkeerplaatsen realiseren op eigen terrein. Die parkeerplaatsen 

zijn voor bewoners, gebruikers en bezoekers van het Slachthuishof.  Daarnaast investeren we in 

oplossingen zoals deelbakfietsen en deelauto’s. Bij de oprichting van de VvE’s wordt dit in het 

beheer meegenomen. Wanneer meer deelvervoer nodig is kan hier op worden bijgestuurd.  

 

Inrichting openbare Ruimte  

De reacties op het ontwerp zijn zeer positief. Punten die ons zijn meegegeven; 

- Pannaveldje is er al, woonwagenbewoners zouden het te verplaatsen pannaveld graag in 

de groene strook aan de Pladellastraat terugzien. Deze strook is geen onderdeel van ons 

plangebied, maar dit onderwerp zullen we opnemen met de gemeente om te bezien of dit 

mogelijk is.  

- Toegangsweg Noordzijde, de woonwagenbewoners hebben hun zorgen geuit over de 

nieuwe toegangsweg direct grenzend aan de Noordzijde van hun terrein. Zij vrezen meer 

verkeers- en geluidsoverlast. Deze toegangsweg is noodzakelijk voor de bereikbaarheid 

van de woningen in het plan. Er is dus inderdaad sprake van een toename van verkeer, 

verkeer, maar in het ontwerp zal hier nadrukkelijk aandacht voor zijn om de inrichting zo 

harmonieus mogelijk aan te sluiten op de bestaande omgeving.     

- Hondenspeeltuin, de wens om een hondenspeeltuin toe te voegen is geuit. Dit zullen we 

samen met de gemeente onderzoeken. Naar verwachting biedt de groene zoom om het 

Slachthuisterrein hier geen ruimte voor, maar zijn er wellicht mogelijkheden in de buurt.  

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjL98LT_K7jAhWC-6QKHXOfAlMQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fgemeentebestuur.haarlem.nl%2Fbestuurlijke-stukken%2F2018108558-4-Bijlage-3-Stedenbouwkundige-visie-Slachthuisterrein-2012-1.pdf&usg=AOvVaw2IOPbBXayYxoMskH59GcNS
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjL98LT_K7jAhWC-6QKHXOfAlMQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fgemeentebestuur.haarlem.nl%2Fbestuurlijke-stukken%2F2018108558-4-Bijlage-3-Stedenbouwkundige-visie-Slachthuisterrein-2012-1.pdf&usg=AOvVaw2IOPbBXayYxoMskH59GcNS
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjL98LT_K7jAhWC-6QKHXOfAlMQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fgemeentebestuur.haarlem.nl%2Fbestuurlijke-stukken%2F2018108558-4-Bijlage-3-Stedenbouwkundige-visie-Slachthuisterrein-2012-1.pdf&usg=AOvVaw2IOPbBXayYxoMskH59GcNS
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- Pergola, de wens werd geuit om de pergola door te trekken in het Oosterpark. De pergola 

is bedoeld als omkadering van het Slachthuisplein en kan om die reden niet worden 

doorgetrokken. Het eigendom van de pergola komt bij voorkeur in bezit (en hiermee het 

onderhoud) van de nieuwe bewoners/gebruikers. Er worden hierover afspraken gemaakt 

met de gemeente.   

- Oosterpark, de wens is geuit dat ook het Oosterpark wordt opgeknapt, in lijn met de 

openbare ruimte van het Slachthuisterrein. Dit neemt BPD/De Nijs op met de gemeente.  

- Groen, de wens om het plan zo groen mogelijk te maken, vertalen wij in het aanleggen 

van een groene zoom (zie kaart). Het groen tussen de nieuwe bebouwing en de Blauwe 

Wetering is 10 tot 20 meter breed.  

- Toegangspoortje directeurswoning, het oude toegangspoortje bij de directeurswoning 

brengen we op een ludieke manier terug. Wij brengen de schaduw van dit poortje terug in 

het straatwerk. De poort zelf staat er niet, maar de schaduw is voor altijd zichtbaar. Zo 

komt de historische waarde van deze poort terug in het plan, maar houden we het terrein 

ook zo open mogelijk.  

- Moestuin aanleggen, er bleek tijdens de avond behoefte te zijn aan een moestuin op het 

Slachthuisterrein. Het idee past ontzettend goed  bij het concept van een duurzame en 

inclusieve buurt; een buurt voor iedereen. In de tijdelijke programmering willen wij de 

buurt graag de beschikking geven over een aantal bakken op het Slachthuisterrein waarin 

moestuintjes kunnen worden aangelegd. In de tussentijd zal, bij voldoende animo vanuit 

de buurt, in overleg met de gemeente bekeken worden wat de mogelijkheden zijn in de 

toekomst.  

 

Bouw/Verbouw 

Wij hebben verschillende zorgen gehoord met betrekking tot de bouw. Hieronder vallen het 

verbouwen van de popcentrum en commerciële ruimtes en het bouwen van de nieuwbouw op 

het terrein. Ons plan kan niet tot stand komen zonder te bouwen en bouwen brengt overlast met 

zich mee.  

De verbouwing kunnen we niet met gesloten deuren doen omdat we onder andere oude 

aanbouwen ontmantelen en gevels en daken aanpakken. Wij stellen onze gevelsteigers, 

bouwkranen en materialen buiten de gebouwen op ons eigen terrein op. We houden daarbij wel 

zoveel mogelijk rekening met de omgeving. 

Wij houden ons aan de wettelijk geldende regelgeving. En wij richten ons proces en de 

bouwplaats zo in dat overlast zoveel mogelijk wordt beperkt. Enkele voorbeelden; 

- Correcte afscherming en watersproeiers tijdens sloopwerkzaamheden 

- Sloopwerk zoveel mogelijk 'naar-binnen-toe' uitvoeren;  

- Transport op basis van Just-in-Time leveringen; 

- Duidelijke verkeersborden, omleidingsroutes en instructies; 

- Werken volgens gedragscode Bewuste Bouwers. 

 

Opname 

Alle naastgelegen woningen worden voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden opgenomen door 

een onafhankelijk taxatiebureau van binnen en buiten, waar nodig wordt een taxatierapport 

opgesteld.  

Wij zullen u voor en tijdens de bouw blijven informeren. Zodat u weet waarom er lawaai of stof 

overlast is. En als u vragen heeft kunt u altijd even langslopen. 

 

  



Overige opmerkingen en aandachtspunten 

Nieuwbouw. Alle woningen en alle commerciële ruimten worden, in het kader van de 

duurzaamheidsmaatregelen, zonder gasaansluitingen opgeleverd. In het ontwerp is grote 

aandacht voor de materiaalkeuze. Verder houden we rekening met de omwonenden en 

voorkomen we zoveel mogelijk inkijk bij de direct omwonenden. Wij zijn hierin gehouden aan 

regels (Bestemmingsplan/Bouwbesluit) en hebben te maken met het ontwerp waardoor wij soms 

beperkt worden. 

Woonwagens. Een veel gehoorde wens van de woonwagenbewoners is om het aantal 

standplaatsen te vergroten voor de kinderen van de huidige woonwagenbewoners. Wij, als 

ontwikkelcombinatie, kunnen geen standplaatsen realiseren. Wij hebben de wens voor meer 

standplaatsen kenbaar gemaakt, alsmede de wens om woonwagens te kunnen huren. In het 

plangebied is geen ruimte voor extra wagens. 

De zorg om bouwoverlast en het heien is bij de wagenbewoners het grootst. Voordat wij starten 

met de werkzaamheden aan de nieuwbouwblokken zullen wij een overleg organiseren waarin we 

een en ander toelichten, hoe we hier mee om kunnen gaan.  

Co-housing/CPO. Naar aanleiding van de getoonde interesse heeft een gesprek plaatsgevonden 

met de initiatiefnemers van een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap-project (CPO-project). 

Op het Slachthuishof zijn er helaas geen mogelijkheden voor de wensen zoals geuit door de 

woongroep, maar wij hebben hen in contact gebracht met een partij die mogelijk wel een en 

ander kan betekenen, elders in Haarlem en omgeving. 

Veiligheid. Zorgen om de veiligheid van het terrein zijn ook gehoord. Wij voegen met ons plan een 

mooi stukje Slachthuisbuurt toe, waarin levendigheid en interactie ontstaat. Dit komt de sociale 

controle en hiermee de veiligheid ten goede.  

Noordstrook – ondernemersgebouwen. De eigenaren/ondernemers van de Noordstrook uitten 

tijdens de bijeenkomst zorgen over de bereikbaarheid van hun panden. BPD/De Nijs heeft in een 

apart gesprek met deze doelgroep de plannen verder toegelicht. We zullen gedurende het 

ontwikkel- en bouwproces elkaar blijven opzoeken om zorgen en ideeën te kunnen bespreken. 

Popcentrum. Het popcentrum wordt door BPD/De Nijs in opdracht van de gemeente Haarlem 

gebouwd. De gemeente toetst hierbij op de mogelijkheden tot gebruik, de gebruikerswensen, 

maar ook op het functioneren van de popcentrum in de buurt. Voor meer vragen over de 

popcentrum verwijzen wij u door naar de gemeente Haarlem.  

 

Programmering 

Er zijn heel veel ideeën met betrekking tot de tijdelijke en definitieve programmering ingezonden, 

waarvoor dank. Met de meeste inzenders hebben wij reeds contact gehad. Ook zal er binnenkort 

worden gestart met de verhuur van een aantal ruimten, waardoor bijvoorbeeld dansles/yoga kan 

worden gegeven of een feestje kan worden georganiseerd. Zie voor meer informatie onze website 

www.slachthuisterrein.nl.  

Naar waarschijnlijkheid zal er ook horeca op het Slachthuisterrein komen, leuk voor de buurt en 

de levendigheid van het terrein.  

 

Interesse in woningen  

Koopwoningen 

Interesse in een koopwoning kunt u kenbaar maken via www.Slachthuishof.nl. U wordt dan op 

de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en ontvangt een aankondiging van de start verkoop 

datum. Informatie over het Slachthuisterrein, het verloop van de bouw, achtergrondinformatie 

over de transformatie/het ontwerp en de actuele programmering op het Slachthuisterrein wordt 

getoond op www.slachthuisterrein.nl.  

 

  

http://www.slachthuisterrein.nl/
http://www.slachthuishof.nl/
http://www.slachthuisterrein.nl/


Sociale Huurwoningen 

Als u geïnteresseerd bent in de sociale huurwoningen dan dient u allereerst ingeschreven te zijn 

bij Woningnet.nl (https://www.mijnwoonservice.nl/nl-NL/Inschrijven). Hierop zijn tevens de 

voorwaarden te lezen hoe u kans maakt op een woning. Alle beschikbare huurwoningen worden 

via deze site aangeboden. 

 

Inspraak 

Als het Voorlopig Ontwerp door de gemeente is goedgekeurd zal dit voorgelegd worden aan het 

college van B&W dat, bij akkoord, het VO vrijgeeft voor inspraak. Wij verwachten dit na de 

zomer. Wanneer het voorlopig ontwerp is vrijgegeven voor inspraak, kunt u een zienswijze geven 

op het plan. Wij presenteren in die periode ook nog een keer het plan en waarderen het als 

zienswijzen worden ingestuurd. Wij ontvangen graag ideeën over wat beter kan, maar ook over 

wat u goed vindt aan het plan. Anders gaan we mogelijk iets veranderen aan het plan door een 

zienswijze van iemand uit de buurt, waarbij de rest van de buurt de voorkeur geeft aan de 

ontworpen situatie. Houd onze website in de gaten voor de datum van de bijeenkomst. Wanneer 

u hebt aangegeven op de hoogte te willen worden gehouden, sturen wij u vanzelfsprekend ook 

per mail een uitnodiging. Kijk ook op https://www.haarlem.nl/slachthuisterrein-herontwikkeling/  

 

Suggesties en vragen  

Voor de planning en overige algemene informatie verwijzen wij u graag naar onze website 

www.slachthuisterrein.nl. Mocht u naar aanleiding van deze toelichting en de informatie op de 

website nog suggesties of vragen hebben of staat de beantwoording van uw vraag er niet 

tussen, horen wij dit graag; 

Email: info@slachthuishof.nl of telefoonnummer Theresa Manoch 020-304 98 44.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Ontwikkelcombinatie BPD/De Nijs 

https://www.mijnwoonservice.nl/nl-NL/Inschrijven
https://www.haarlem.nl/slachthuisterrein-herontwikkeling/
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