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DAG VAN DE ARCHITECTUUR 2018:  
OVER DE ENERGIETRANSITIE EN MEER...

DAGVULLEND PROGRAMMA ZATERDAG 2 JUNI
Zoals elk jaar organiseert het ABC Architectuurcentrum 
voor Haarlem en omgeving (regio Zuid-Kennemerland) 
activiteiten in het kader van de landelijke Dag van de 
Architectuur. Dit jaar is het overkoepelend thema:  
DE STAD VAN MORGEN. Veel ABC-activiteiten/open-
stellingen hebben daarbij een link met de zogenoemde 
ENERGIETRANSITIE. Dit in het kader van de expositie  
IN HAARLEM STAAT EEN HUIS, een tentoonstelling over 
wat ons te wachten staat wanneer we ‘los gaan van het 
aardgas’.
De Haarlemse Dag van de Architectuur begint op 
zaterdagochtend 2 juni om 10:00 uur met de traditionele 
aftrap in het ABC, dit keer door wethouder Cora-Yfke 
Sikkema. Aansluitend is de presentatie: Wat is Energie? 
en vervolgens zijn er diverse interessante openstellingen 
van particuliere woonhuizen. Ook zijn er rondleidingen 
en presentaties in gebouwen op heel bijzondere locaties. 
Voor kinderen is er een speciale workshop over energie!

Maar er is meer! Zo is deze Dag van de Architectuur 
voor het eerst gecombineerd met de jaarlijkse Dag van  
de Bouw. Dat betekent dat er ook enkele bouwplaatsen  
te bezoeken zijn zoals Max Euweplein 49. 

In onderstaand programma staan alle activiteiten  
vermeld. Daarbij worden op de website van het ABC 
www.architectuurhaarlem.nl als eerste eventuele 
wijzigingen en aanvullingen vermeld ten opzichte van het 
gedrukte programma. >>> voor deelname aan sommige 
activiteiten moet vooraf worden aangemeld.

We wensen u veel plezier!

- - -  IN ABC 
 Groot Heiligland 47 
09:30  inloop en ontvangst
10:00  welkom door Gabriël Verheggen, directeur  
 ABC
10:10  aftrap door Cora-Yfke Sikkema, wethouder  
 gemeente Haarlem
10:20  Wat is Energie? een presentatie voor 
tot volwassenen door Evert Sjoerdsma
11:00 

12:30  Wat is Energie? een presentatie voor kinderen
tot (6-12 jaar) door Evert Sjoersdma met 
14:30  aansluitend KinderWorshop ENERGIE.   
 Aanmelden bij ABC 023 - 534 05 84
16:00   Presentatie De energietransitie als 
tot ontwerpopgave door de architecten Elsie 
17:00 De Bruyn en Peter Rutten en Joeri van 
 Ommeren over mogelijkheden en uitdagingen
17:00 Afsluiting Haarlemse Dag van de 
 Architectuur/Dag van de Bouw en borrel

 van 10.00 tot 16:00 en
- - -  rondleidingen 12.00 - 13:00 - 14:00 - 15:00
VERDUURZAMING RIJTJESWONING
Max Euweplein 49
Ondanks de jonge leeftijd van de woning (2007) heeft de
nieuwe eigenaar de ambitie de woning daar waar mogelijk 
te verduurzamen én architectonische ambities niet uit  
het oog te verliezen. De woning is nog volop in verbouwing. 
Architect Werner Kamp geeft toelichting bij het  
ontwerp tijdens de rondleidingen. Ook de aannemer,  
installateur en leveranciers zijn aanwezig voor uitleg.

 - - -  om 11:00 en 12:00
RONDLEIDING DE HOUTWACHTERS
Claus Sluterweg 125  
max. 15 personen / Aanmelden bij ABC 023-534 05 84
We mogen een kijkje nemen op de bouwplaats van het 
nieuwbouwproject de Houtwachters, een spectaculair en 
opvallend project met 14 verdiepingen naar ontwerp van 
Dam en Partners Architecten.
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- - -  om 11:30
RONDLEIDING OUDE DROSTEFABRIEK
Max Euweplein 2-41 / ingang hoofdentree 
max. 10 personen / Aanmelden bij ABC 023-534 05 84 
Architectenbureau Braaksma en Roos heeft de Droste 
chocoladefabriek omgebouwd tot 36 appartementen.  
Benieuwd hoe ze dat hebben opgelost? Loop mee met  
de éénmalige rondleiding.

- - -  om 12:00 en 13:15
RONDLEIDING PWN
Rijksweg 501 Velserbroek
max. 25 personen / Aanmelden bij ABC 023-534 05 84
Schrijf je in en krijg een toelichting van David Hess  
(Kraaijvanger Architects) in het hoofdkantoor van drink-
waterbedrijf PWN in Velserbroek. Ervaar hoe het trans- 
parante en lichte atrium de verschillende gebouwdelen 
met elkaar verbindt en wat het ontwerp met water te  
maken heeft?

- - -  tussen 12:00 en 14:00
FRISK
Max Euweplein 1
Het restaurant Frisk is gemaakt van zoveel mogelijk mate-
rialen van het vorige restaurant en samenwerking met de 
makers van MAAK. Ga tijdens de lunch in gesprek met 
Juan Nibbelink (ruimtelijk ontwerper bij werkterrein.
com) en Merel Janssen, eigenaar van Frisk.

- - -  tussen 12:00 en 15:00
FRISK DAG-VAN-DE-ARCHITECTUUR-LUNCH 
Max Euweplein 1  - - - 15 euro

- - -  van 12.00 tot 15:00
HOEKWONING IN HET RAMPLAANKWARTIER
Croesenstraat 1
Aanmelden bij ABC 023-534 05 84
Deze jaren ’30 woning zal worden uitgebreid naar ontwerp 
van e.d.b.a architectuur. Stichting de Huizenaanpak 
verzorgt het energieadvies en zal voor de woning een Nul 
Op de Meter aanpak uitvoeren. Leden van de stichting zijn 
aanwezig voor toelichting en beantwoorden van vragen.

- - -  van 12.00 tot 15:00
HIGH TECH WONEN IN LEIDSEBUURT
Sterrebosstraat 58
Aanmelden bij ABC 023-534 05 84
Melissa en Pjotr kochten eind 2016 dit huis uit 1930 in de 
Leidsebuurt van een woningcorporatie. Het huis kon een 
opknapbeurt gebruiken. Voor dit duurzame koppel was dat
aanleiding er een aardgasvrije woning van te maken met 
alle gemakken van dien. Het huis zit vol technische snufjes.

- - -  van 12.00 tot 15:00
TUSSENHUIS NUL OP DE METER
Romeinenstraat 20  
Aanmelden bij ABC 023-534 05 84
Een klimaatneutraal huis uit de dertiger jaren van de 
vorige eeuw met behoud van dat karakter. Veel mensen 
denken dat dit niet kan en dat het leidt tot aantasting van 
het typerende karakter van een dergelijke woning. 
Tom Kneppers bewijst dat het wel kan en laat dat zien!
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- - -  van 12.00 tot 15:00
AARDGASLOZE MOLENAARSWONING
Schoterveenpolder 1A
Aanmelden bij ABC 023-534 05 84
Het Haarlemse Molenhuisje is een van de eerste woningen 
die aardagsvrij wordt gerenoveerd door de vakmensen die 
zijn aangesloten bij Stichting de Huizenaanpak. De 
woning wordt volledig all-electric. Zo wordt de warmte-
voorziening geregeld door een duurzame warmtepomp en 
gaat er gekookt worden op inductie. Zonnepanelen zorgen 
dat hiervoor ca 8.000 KwH energie wordt opgewekt. Die 
panelen liggen niet op het eigen dak maar, via de regeling 
postcoderoos, op een externe locatie.

- - -  van 12.00 tot 15:00 (onder voorbehoud)
MONUMENTAAL EIGENTIJDS
Hof van Egmond
Aanmelden bij ABC 023-534 05 84
Maar liefst 154 woningen vormen samen het project 
Hof van Egmond. De uit de jaren 1924-1928 daterende 
woningen hebben de gemeentelijk monumentenstatus. 
AG Architecten heeft in opdracht van Woningcorpo-
ratie Pré Wonen de ernstig verzakte en oncomfortabele 
woningen een compleet nieuw leven gegeven. Achter de 
monumentale gevels zijn ‘nul op de meter-woningen’ ge-
realiseerd. Electrische warmtepompen die gebruik maken 
van aardwarmte en zonnepanelen zijn enkele voorbeelden 
van duurzame maatregelen die hier zijn toegepast.

- - -  om 12:00 / 13:00 / 14:00 / 15:00 / 16:00
HELLO I’M LOCAL - VAN PAKHUIS TOT HOSTEL
Spiegelstraat 4
Dit hostel is deze dag open voor rondleidingen door een 
local. Hello I’m Local Boutique Hostel is compleet ver-
bouwd van 3 pakhuizen tot een hostel voor 57 personen. 
Elke kamer heeft een lokaal thema. Tijdens de rondleiding 
kunnen kinderen spelen met speelgoed uit de Hello I’m 
Local-koffer. Tevens lunch-plek!
max. 20 pers. 

- - -  doorlopend tussen 13:00 en 15:00
RONDLEIDING NIU DAIRY 
Zijlsingel 1A 
Aanmelden bij ABC 023-534 05 84 
Niu is een nieuw hotel-merk van de Novum Group. De lo-
catie en directe omgeving spelen een belangrijke rol. Kom 
kijken naar hoe de voormalige zuivelfabriek de Sierkan en 
het Patronaat samenkomen in het interieur van het nieuwe 
hotel. Het ontwerp is van Mulderblauw architecten en 
Studio i2.

- - -  om 13:00 en 14:00 (onder voorbehoud)
RONDLEIDINGEN TWISTER EN TANGO 
Aziëweg/Spijkerboorweg 
max. 20 personen / Aanmelden bij ABC 023-534 05 84
Als juwelen in een groen park, een verzameling ronde  
torens, verbonden door openbare ruimte. Dit bijzondere 
complex van VMX Architects herinterpreteert de  
typische kwaliteiten van de omliggende naoorlogse wijk.

- - -  om 13:00 / 14:00 / 15:00
RONDLEIDING WOONARK 
Schalkwijkerstraat 46
max. 15 personen / Aanmelden bij ABC 023-534 05 84
Energieneutraal wonen in een drijvende villa. Kom een 
kijkje nemen aan boord bij de Haarlem Shuffle!

 - - -  van 13:00 tot 18:00
OPEN WOONHUIS
Terworm 28  max. 8 pers. per keer 
Aanmelden via symandela.sa@gmail.com
Een huis uit de jaren ’70, dat in stappen klimaatneutraal 
en aardgasvrij is gemaakt. De eigenaar vertelt hoe dit met 
redelijke kosten gedaan is.

 
Let op! 

voor wijzigingen en aanvullingen 
in het programma kijk op 

www.architectuurhaarlem.nl
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samenstelling programma: Wouter Kabbes, Werner Kamp, Carla van Twuijver en Gabriël Verheggen (directeur ABC) adviezen: Francien van Heijst grafisch ontwerp: Debbie Saul oplage: 2500  

met dank aan: alle deelnemende instellingen, rondleiders en presentatiegevers en in het bijzonder de sponsoren en subsidie-gevers. hoofdsponsoren ABC: AM Wonen, Amvest, BPD, Regio Noord-

West, Dura Vermeer Bouw Midden West, Hemubo, HBB Groep, Synchroon BV, Syntrus Achmea, Wibaut
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