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2. Waarom dit plan?

Haarlem heeft een groot tekort aan 
sociale huurwoningen en bouwlocaties. 

Elan Wonen kijkt naar mogelijkheden 
voor het toevoegen van woningen, ook 
op en rond bestaande gebouwen. 

Elan Wonen zag kans om de 4 flats uit 
te breiden met nieuwe woningen.



Toevoegen van 3 typen woningen
1: optopwoningen
2: plintwoningen
3: tussenwoningen



3. Welke stappen zijn gezet?



4. Wat heeft de meedenkgroep ingebracht?

• Plintwoningen: 
• zorgen om kleinere bergingen en overlast uit- en inhuizen 
• geen woonfunctie voorzijde, sociale controle niet aanwezig
• overlast achtertuin (bbq, etc.) 

• Zorgen parkeren / parkeerdruk 
• Klacht koude kopgevels en tocht
• Vergelijkbare projecten
• Standpunt Meedenkgroep over bouwplannen:

geen plintwoningen, garages behouden.



5. Van Plan A naar Plan B
Oorspronkelijk plan A:

• 93 woningen

• Alle bestaande bergingen 
verwijderen en nieuwe 
bergingen bouwen

• Geen woonkamer aan 
voorgevel

• Forse overlast door hele 
sloop plint

Aangepast en definitief plan B:

• 84 woningen

• Alle bergingen blijven behouden, 
leeghalen niet nodig

• Woonkamer aan voorgevel

• Minder van overlast bij de plint



Kernpunten nieuwe plan

• Toevoegen van optop-, tussen- en plintwoningen.
• Oplossing voor behoud van bergingen.
• Toevoegen woonfunctie aan voorzijde plintwoningen, 

voor sociale controle en levendigheid.
• Zo veel mogelijk prefab = minder overlast, korte bouwtijd 

en kleinere bouwplaats.
• Ruimte tussen bestaande dak en opbouw voor 

optopwoningen. Dit vermindert eventuele leefgeluiden.



Optopwoning los van 
bestaande dak



Totaal blok A. Flat 1,2,3
Begane grond 

Woningen

Tuinen

Bestaande bergingen

Onbenoemde ruimte

Nieuwe bergingen

Bouwdeel B

Bouwdeel A



Bouwdeel B



Bouwdeel B
Type B



Straatbeeld van nu



Straatbeeld nieuwe situatie



Oude situatie Kanaleneiland Utrecht



Nieuwe situatie Kanaleneiland Utrecht



Oude situatie project Lisse



Nieuwe situatie project Lisse



6. Parkeren
• Parkeren is grote zorg van bewoners

• Elan Wonen is in gesprek met gemeente 
Haarlem over parkeeroplossing

• Dit project heeft relatie met IVORIM: 
groot onderhoud aan openbaar gebied 
in Meerwijk

• parkeren
• wegen & stoepen
• klimaat; water & groen
• riolering
• veiligheid & verlichting
• voorbereiden warmtenet

• IVORIM= Integrale 
Vernieuwing Openbare 
Ruimte In Meerwijk

• Openbare ruimte wordt 
opnieuw ingericht in Meerwijk

Doel: verbeteren van de leefbaarheid & inrichting openbaar 
gebied, inclusief parkeren.



Uitgangspunten parkeeronderzoek:
• Telling tussen 23:00 en 05:00 uur
• Geparkeerde auto’s buiten de vakken 

zijn meegeteld
• Auto’s voor garages zijn meegeteld 
• Bezettingsgraad max 58%

6. Parkeren



7. Planning

Juni – juli bewonersavonden
Juni - juli verwerken opmerkingen
Juli - augustus vaststellen definitieve plan, inclusief 

laatste wijzigingen + financiën
Augustus aanvraag bouwvergunning
Augustus contracten opzeggen van garages
Begin 2023 start bouw (per flat ca. 6 maanden)
Sept. 2024 verwachte eindoplevering



8. Vragen?
• Zijn er vragen over de presentatie / het plan?
• Wat is uw 1ste reactie?
• Heeft u zorgen en wensen?


