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Dit boekje over het project De Vierhoek is samengesteld
voor iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkeling van
dit bijzondere nieuwbouwproject in Haarlem. Het historisch
belang en de kenmerkende architectuur van de locatie en de
directe omgeving hebben hun invloed gehad op het ontwerp.
Dit boekje laat lezen welke uitgangspunten er waren en hoe
de ontwerpers daarmee om zijn gesprongen. Tevens wordt
aan de hand van schetsen al een tipje van de sluier opgelicht
van de toekomstige woningen, appartementen, studio's en
Hofwoningen.
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Voorwoord
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Welkom bij

DE VIERHOEK

De Vierhoek is een bijzonder woningbouwplan, met historisch verhaal en door HER
architecten en grafisch ontwerper en kunstenaar Joost Swarte vertaald naar nu. Een uniek
puzzelstuk in het centrum van Haarlem. Maatwerk op alle vlakken.

De Vierhoek is gelegen tussen de Raamsingel en de Tempeliersstraat. Het is opgebouwd
uit vier woonblokken op de vier hoeken van het terrein, met daar tussenin een Hof
met aan weerszijden drie Hofwoningen. Binnen deze blokken zijn er verschillende
woningtypen te vinden. Dit wordt verderop in het boekje aan je voorgesteld.

locatie

Haarlem

Grote markt

Stadsschouwburg
Raamsingel

Koninginnebuurt
Spaarne
Leidsevaart
de4hoek.nl

Haarlemmer Hout
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Welkom
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Historie
van de
locatie
De Vierhoek heeft een geschiedenis
die de moeite waard is. De locatie
ligt aan de zuidkant van het centrum
en maakt deel uit van de historische
stadsrand van Haarlem net buiten
de Raamsingel. Deze voormalige
vestinggracht werd eind 14e eeuw
aangelegd om Haarlem te verdedigen
tegen indringers. In 2011 is Haarlem
Zuid-West aangewezen als beschermd
stadsgezicht.

et gebied tussen de
Raamsingel en het
Wijde Geldelozepad
(voorheen Molen Steech)
was in die tijd een lappendeken van
kleine kaveltjes. Deze werden voor
van alles gebruikt: als raamland voor
de lakenwevers in de stad, stukken
weiland voor het vee, akkertjes
voor bloementeelt en kleine
buitenverblijfjes voor de Haarlemmers.

1698
Het plangebied van

De Vierhoek is onderdeel

van de historische

stadsrand van Haarlem.

Het gebied ten zuiden van
Haarlem had al vroeg een stedelijk
karakter. Door de nabijheid van de
Haarlemmer Hout waren er ook
diverse buitenplaatsen, herbergen
en tapperijen te vinden.

de4hoek.nl
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Historie

1895

18 95
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De statig e Ko ning inne b u u rt
e n de h a a rl e m m e r h o u t.

Koninginnebuurt

19 00
Wijde Geldelozepad

e contouren van De
Vierhoek, zoals het
project nu is ontworpen,
zijn op de historische
kaarten van Haarlem goed herkenbaar.
Het plot bestrijkt een gebied
tussen de Raamsingel en het Wijde

de4hoek.nl
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Historie

Geldelozepad en ligt precies in de knik
van dat pad. Bij de eerste kadastrale
metingen in 1822 wordt de kavel nog
gebruikt voor bloemen- en bollenteelt,
net als de landjes ernaast. Vanaf
eind 19e eeuw verandert de loop van
het Wijde Geldelozepad. De knik in
de weg wordt in een bijna rechte lijn

doorgetrokken naar de hoofdroute
van het Houtplein. De nieuwe
verbinding krijgt in 1900 de naam
Tempeliersstraat. De oorspronkelijke
weg blijft behouden als aftakking van
de Tempeliersstraat en blijft Wijde
Geldelozepad heten.

Begin twintigste eeuw wordt in
het gebied ten zuidwesten van de
vestinggracht de Koninginnebuurt
ontwikkeld, met statige panden,
bedoeld voor 'beter gesitueerde
Haarlemmers'. De Tempeliersstraat
wordt een belangrijk knooppunt voor
het openbaar vervoer ten zuiden van
de stad. De Haarlemse Kegelbond
vestigt zijn clubgebouw aan de
Tempeliersstraat. Een mooie locatie
in een nette buurt en met een goede
bereikbaarheid per tram. Ideaal.
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1 97 9
D e Ha a r l e m s e ke ge l b o n d
g ez i en va n u it d e T e m p e l ie rs stra at, 1979 . [ N H A ]

De Haarlemse
Kegelbond

et gebouw van de
Haarlemse Kegelbond
(HKB-gebouw) opent
in 1923 zijn deuren
aan de Tempeliersstraat 35, als
grootste kegelpaleis van Nederland.
Het gebouw is ontworpen door
de Overveense architect J.C. Dop,
in nauwe samenspraak met de
weledele voorzitter van de Haarlemse
Kegelbond B. Groenewegen. Tot
1986 is het gebouw dé speel- en
ontmoetingsplaats voor verschillende
Haarlemse kegelclubs, die lid
zijn van de Kegelbond. Er wordt
gespeeld op negen kegelbanen op
de eerste verdieping en gefeest

de4hoek.nl
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Historie

1923
Tot 1986 was het g ebouw volled ig in g ebruik

D e Ha ar l e m se k e g e l b o nd,

do o r v e rs c h illend e Ha ar lemse keg elclubs

1923. [NH A ]

di e v e re n i gd war en in d e keg elbond .

in de rijkversierde feestzaal op
de begane grond. Daar vinden
ook regelmatig andere lokale en
nationale evenementen plaats, zoals
tentoonstellingen, congressen en
glinsterende feestavonden voor
honderden mensen. In 1986 begint het
goud te bladderen. De feestzaal wordt
omgebouwd naar winkelruimte. Na het
vertrek van de Haarlemse Kegelbond,
in 2005, maken de kegelbanen plaats
voor andere tijdelijke functies. Door al
die veranderingen verliest het gebouw
binnen veel van zijn oorspronkelijkheid,
hoewel het aan de buitenkant de
aanvallen van de tijd aardig weet te
weerstaan.

19 27

Inte rie u r va n de fe estza a l (g e zie n
va nu it h e t ba l ko n) tijde ns e e n
te nto o nste l l ing . [NH A ]
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Notities:

De ontwerpers

Het plan,
Het ontwerp

HER architecten

ER staat voor:
HERbestemmen,
HERgebruiken,
HERinrichten,
HERstellen, HERstructureren,
HERwaarderen en natuurlijk ook
voor Hans En Remko, de oprichters
van dit bureau. Van kleinschalige
projecten tot grootschalige
stedenbouwkundige ontwerpen,
daar ligt het spanningsveld van HER.
Zowel op het gebied van bestaande
bouw als nieuwbouw. Voor De
Vierhoek ontwierpen zij samen met
Joost Swarte een geheel nieuw Hof
in Haarlem. Met een gepast respect
voor het verleden van de locatie,
maar helemaal van nu.

H
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Hans va n E e de n
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Het plan, het ontwerp

R emko va n Heu mmen

Joost Swarte

Joost Swarte (1947) is onder
meer grafisch ontwerper en
striptekenaar. Hij studeerde in
Eindhoven, industrieel ontwerpen.
Eind jaren 60 begon hij aan zijn
succesvolle, inmiddels 50-jarige
loopbaan als ontwerper/tekenaar.
Dit jubileum wordt uitgebreid
gevierd met een grote overzichtstentoonstelling in de Rotterdamse
Kunsthal 2019/2020. Voor de
tekenstijl van zijn grote held Hergé
bedacht hij de term ‘Klare lijn’ en
hij was een van de initiatiefnemers
van de tweejaarlijkse Haarlemse
Stripdagen. De laatste jaren tekent
Joost ook vaak voor het tijdschrift
The New Yorker.
Naast al het tekenwerk maakt Joost
graag uitstapjes naar andere disciplines. Hij ontwierp een reeks postzegels, affiches, glas-in-loodramen,
meubilair en muurschilderingen.
Ook is hij medeontwerper van De
Toneelschuur en het Johan
Enschedé Hof in Haarlem. En van
een bijzonder appartementengebouw in de Willemstraat in de Amsterdamse Jordaan. Én nu dus ook
van De Vierhoek in samenwerking
met HER architecten.

De Klare Lijn

Joost Swarte: ‘Als je een verhaal
vertelt moet je het helder vertellen.
Als tekenaar ben je aangever - je
moet ruimte laten aan de lezer om
te interpreteren. Dan heeft die lezer
het idee: ik heb het zelf bedacht, en
dan kan hij er zelf invulling aan geven,
met zijn eigen verbeelding. Met
architectuur is het vergelijkbaar. De
gebruiker mag de interpretatie geven:
hoe ga ik het inrichten, gebruiken. Je
moet je als ontwerper altijd kunnen
verplaatsen in de mensen die het
gebouw gaan gebruiken. Dat is
belangrijker dan het kiezen van een

stijl. Je moet jezelf steeds afvragen:
wil ik daar wonen. En hoe wil ik daar
dan wonen. Welke kwaliteiten kan ik
dan het beste op die plek realiseren.
Ook met betrekking tot de omgeving:
hoe kun je iedereen daarvan laten
profiteren.’
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Het plan,
Het ontwerp

Modern of historiserend?

Joost: ‘Mensen die De Vierhoek graag historiserend zouden willen interpreteren, die
zien de baksteen en de aandacht voor de kwaliteit van de materialen en de details.
Waardoor De Vierhoek, ondanks dat het een eigentijds project is, wel heel goed voegt
in een historische stad als Haarlem. Maar het is een nieuw gebouw, rondom een nieuw
Haarlems Hof. Het laat wat over aan de kijker en de bewoner: het nestelt zich vanzelf.’

T e mpe l iers stra at

Vroege studie hoek Tempeliersstraat

de4hoek.nl

Van e e d e n st r a at
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Het plan, het ontwerp
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De stukjes
Ra a

Blo k III
Blo k II
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Beschermd
stadsgezicht

Het Ho f
B l o k IV
Blo k I
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Op d e g r ens van
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2 w er eld en:
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binnensted elijke
bebouw ing a an
d e oostzijd e en
statig e villa
bebouw ing a an
d e w estzijd e

De puzzel
ans: ‘We zijn er als
team ingestapt, met
de gedachte: het is
pas een goed idee
als we het allemaal een goed idee
vinden, niet omdat de één op
een bepaald vlak meer invloed of
zeggenschap heeft dan de ander.
En: het is pas af als alles klopt,
als we elk puzzelstukje drie keer
hebben omgedraaid.’
de4hoek.nl
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Het plan, het ontwerp

Joost: ‘Het was vooral puzzelen, met elkaar.
Puzzelen met allerlei vragen die er lagen vanuit de
ontwikkelaar, vanuit de gemeente. En onze eigen
opvattingen en vragen over de kwaliteit van het
plan, natuurlijk.’ Remko: ‘En dan elke keer opnieuw
om de tafel om te kijken: klopt het nou? Kunnen
we ergens nog iets toevoegen of optimaliseren?’
Hans: ‘Joost is er bijzonder goed in om een hele
precieze voorstelling te maken van hoe het is om
ergens zelf te wonen. Wat zijn dan de precies de
kwaliteiten van de studio's, een singelappartement
of een Hofwoning? Wie wonen daar straks en wat
maakt het voor die mensen straks te gek om daar te
wonen?’

In 2011 wordt Haarlem
Zuid-West aangewezen als
beschermd stadsgezicht.
De Tempeliersstraat en de
Raamsingel maken hiervan deel
uit. De aanwijzing is bedoeld
om de karakteristieke structuur
en de ruimtelijke kwaliteit en
samenhang van het gebied te
onderkennen als ‘zwaarwegend
belang bij nieuwe ontwikkelingen’.
Een terechte wens van de
gemeente: laat de geschiedenis
van de plek goed terugkomen in
het nieuwe ontwerp. De vroege
geschiedenis van de plek - uit
de tijd dat dit gebied nog de
'achtertuin' van Haarlem was - is
door Joost, Hans en Remko
vertaald in de footprint van De
Vierhoek. In het nieuwe plan zijn
de lijnen van de verkaveling en
wegen uit die oude tijd duidelijk
terug te vinden. Ook het groen
komt terug, in het Hof van De
Vierhoek.

2
Aansluiting op omgeving.

‘Geen lompe appartementendoos’ wilden ze maken.
De drie mannen van het ontwerpteam wilden een
gebouw dat in de deftige Koninginnebuurt een
logische en elegante verbinding zou vormen tussen
de hoge herenhuizen en etagewoningen aan de
oostkant van de locatie. En aan de westkant met de
veel lagere bouw, richting de Van Eedenstraat. Dit is
terug te zien aan bijvoorbeeld de verschillende
kapvormen langs de Raamsingel, een geknikte
gevelrooilijn van het appartementengebouw aan
de Tempeliersstraat en een diagonale lijn van
de Kapvilla's parallel aan de Van Eedenstraat.
Ook de daklijn van het appartementengebouw
aan de Tempeliersstraat volgt de naastgelegen
gebouwen. Hiermee reageert het ontwerp op
de historische ontwikkelingen van de locatie. Zo
ontstond het concept ‘De Vierhoek’. Een ontwerp,
waarbij de vier hoeken samen een geheel vormen,
maar die elk aan hun eigen kant goed ‘samenwerken’
met de omgeving. Gedrapeerd rond een Haarlems
Hofje, dat een nieuwe doorgang vormt van de
Tempeliersstraat naar de Raamsingel.
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Monumentale markering
toegang Tempeliersstraat
vanuit het westen.

3
Niet gesloten, maar open en
uitnodigend

aar het gebouw van de Kegelbond
behoorlijk streng en gesloten was
aan de kant van de Tempeliersstraat,
is het ontwerp van HER en Swarte nu
een stuk vriendelijker aan die zijde. Het gebouw
heeft een duidelijke ingang op de hoek, gemarkeerd
door de ‘toren’ van De Vierhoek. Hier is het. De
toren doet als het ware even een stapje terug
t.o.v. de Tempeliersstraat, waardoor er als vanzelf
een uitnodigende entree naar het Hof ontstaat.
Daar is ruimte voor het terras van een werk- en
horecagelegenheid in de voet van de toren. ‘We
vonden dat de Tempeliersstraat hier wel een accent
en een ontmoetingsplaats kon gebruiken’, licht Hans
de ontwerpkeuze toe.

de4hoek.nl
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Het plan, het ontwerp

ongeschikt en aan de binnenkant
behoorlijk aangetast door het
recente supermarkt verleden.
Daar kwamen we echt niet
meer uit.’ Joost: ‘Met de
bakstenen en de stijl van het
gebouw zijn we verder gegaan.
En dan hebben we eigenlijk
meer gekeken naar de Haagse
dan naar de Amsterdamse
school. De Haagse school is
wat strakker georganiseerd,
met meer ramen. Wie begin
20ste eeuw en baksteen zegt,
zegt al gauw de Amsterdamse
School. Het ontwerp van De
Vierhoek is in het ontwerp van
HER en Swarte echter meer
geïnspireerd op de Nieuwe

4

5
Mooie oplossingen voor
auto’s en fietsen

De architectuur
van het Kegelbondgebouw

Een iets recenter stukje
geschiedenis, minstens zo
belangrijk in het ontwerp van
De Vierhoek: dit gebouw aan
de Tempeliersstraat. Een fraai
staaltje begin 20ste eeuwse
architectuur, met veel grote
gebaren, hoogte en vooral: het
voor die tijd zo kenmerkende
gebruik van baksteen. Hans: ‘We
hebben heel lang gestudeerd
op de mogelijkheid om het
gebouw zelf te behouden, maar
het was voor woningbouw

Haagse School, waar het Kegelbondgebouw zelf
trouwens ook een mooi voorbeeld van was. We
hebben het dan over dezelfde baksteenperiode
en de twee stromingen hebben ook wel degelijk
raakvakken, maar met referentiebeelden laten HER
en Swarte zien: de Amsterdamse School is rijker,
meer geornamenteerd, met meer en vooral kleinere
raampjes. De Haagse school is wat zakelijker,
soberder, met grotere raampartijen in strakke ritmes.
De Haagse stroming vormde dus, vooral vanwege
die grotere raampartijen, een wat beter antwoord
op de woonwensen van nu, vonden Hans, Remko
en Joost. Vooral in de bovenverdiepingen van De
Vierhoek zijn grote raampartijen troef.

Stud ie ra a m pa rtije n

Het parkeren voor auto’s is ondergronds opgelost,
maar niet met een onaantrekkelijke inrit naar
beneden. Ook dat werd een belangrijk puzzelstukje:
hoe los je dat op een elegante wijze op? Dat leidde
tot een ontwerpoplossing waarbij de ingang op het
maaiveld ‘gewoon’ tussen de huizen is geplaatst,
achter een mooi vormgegeven hek. Het ziet er
daardoor uit als een chique voordeur. Voor fietsen
is er in de stallingsgarage ook ruimte gemaakt. En in
het Hof zelf zijn er fietsparkeerplekken, een beetje
verscholen in de groene heuveltjes (bedacht door
landschapsarchitect Hosper). Daardoor zijn ze
niet de hele tijd vol in beeld, als je in het Hof zit te
mijmeren met je boek.
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6
Leesbaarheid: een
helder verhaal

oost is niet zozeer
geïnteresseerd in
stijlen en smaken.
Wel in leesbaarheid
en helderheid. Dat is voor
hem vooral de 'Klare lijn', die hij
voorstaat. Zo zijn de verschillende
gebouwdelen en appartementen
in het kubistische ontwerp van
De Vierhoek duidelijk herkenbaar
aan hun eigen glaspui, hun eigen

J

dakvorm, hun eigen baksteenrichting (horizontaal of
verticaal) en hun eigen kleur voeg (donker of lichter
van kleur). Om de metafoor maar weer eens terug
te halen: ieder puzzelstukje heeft zijn eigen kleur en
vorm, binnen de puzzel als geheel. Joost: ‘Je zet een
paar heldere lijnen neer: daarbinnen maken mensen
echt wel hun eigen verhaal. Je moet niet alles willen
dicteren. De ontwerptaal van De Vierhoek is dus niet
gedicteerd door mijn smaak, of die van HER, maar
door alle puzzelstukjes bij elkaar – de omgeving, de
geschiedenis– waardoor we een concept hebben
kunnen maken dat binnen herkenbare stijl wel heel
veel variatie biedt.’

7
De diversiteit
van de stad

Joost: ‘We hebben in de
gebouwdelen ons best gedaan
om een mix van verschillende
woningtypologieën te
ontwikkelen. De Vierhoek is
daarmee bereikbaar en betaalbaar
voor heel veel verschillende
Haarlemmers. Die diversiteit
vonden we heel belangrijk, want

die maakt het nou net zo leuk, in een stad.’ Hans: ‘Er zit
heel veel variatie in het woonprogramma maar het hoort
wel allemaal bij elkaar, in die vier blokken. De stad dreigt
te duur te worden voor veel mensen, dat vinden wij als
ontwerpteam een kwalijke ontwikkeling. Als de stad
alleen nog maar betaalbaar is voor mensen met een
hoog inkomen, haal je een groot deel van de charme
eruit. Daarom vind ik die studio's ook zo leuk en dat huur
en koop in één project worden gevat. Omdat je dit stukje
stad daarmee ook voor starters bereikbaar maakt.
Dat komt de diversiteit en daarmee de kwaliteit van de
stad ten goede. Je moet als jonge eenling toch ergens
kunnen beginnen?’

Vier hoeken, samen een
g eheel, d ie elk samenwer ken
met hun omg eving

I
IV

t e m p e l i e rs st r a at

II
III

r a a m s in g e l

va n Jo o st

de4hoek.nl
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De v isie
o p de sta d

Het plan, het ontwerp
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Notities:

KLEURSTUDIE
Baksteen
& Voegen
Er is voor De Vierhoek maar één
baksteenkleur gekozen. Toch hebben
alle blokken en woningtypes daarbinnen
hun eigen kleurschakeringen. Joost
Swarte: ‘Met twee verschillende kleuren
voegen en verschillende metselrichtingen
-horizontaal dan wel verticaal- kun je best
grote verschillen maken en hebben we
enige monumentaliteit en expressiviteit
aangebracht in die grote baksteenvlakken.
Het metselwerk vormt tegelijkertijd je
leeswijzer, het geeft de verbanden aan:
wat hoort bij welk woonprogramma.’

STEEN +
VOEG A

A

B

C

D

E

F

G

H

STEEN +
VOEG B

W ITte voeg
G R IJze voeg

Var iaties op het th e m a ba kste e n

de4hoek.nl

Joost Swarte: ‘Met twee
verschillende kleuren
voegen en verschillende
metselrichtingen kun je best
grote verschillen maken.'
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Kozijn van brons en hout

Kleurstudie
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BLOK 1

De 4 hoeken
van
De Vierhoek
R a amsi ng el

2

TEMPELIERSSTRAAT, LOCATIE VOORMALIGE
HKB-GEBOUW

13 appartementen
(waarvan 2 woon-/werkstudio's)
 1 penthouse
 7 appartementen (huur)
 8 studio's (huur)
 Commerciële of horecaruimte
 Fietsenstalling Dansschool Schröder
 Ingang stallingsgarage


appartementen

BLOK 2
p e n t h o u s eS

RAAMSINGEL OOST

appartementen

2 bel-etage woningen met souterrain
6 appartementen

 

3



penthouse
hofwoning en

BLOK 3
RAAMSINGEL WEST
stu dio 's

2 bel-etage woningen met souterrain
2 appartementen
 
2 penthouses
 


hof

BLOK 4

appa rtem en t e n
Fie tse nsta l l ing
Da nssch o o l
Sch rö de r
wo o n-/ we rkstu dio 's

H o f wo n in ge n

Ingang sta l l ing sga rag e

hor eca
de4hoek.nl

wo o n - /we rkv i l l a's
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ter r as

4
De 4 hoeken

1

TEMPELIERSSTRAAT

2 woon-/werkvilla's

 

HOFWONINGEN
H et Vierhoek-Hof met terrassen, groen,
zitplaatsen en fietsparkeerplaatsen
 
6 compacte Hofwoningen, 2-laags


T e m p e l i e rs st ra at
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Situatiekaart
De Vierhoek
Lakenkope

rsstraat
Ra

am

Van Eedenstraat

sin

gel

Tempelierss

traat

Temp
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straa

t
project

herontwikkeling
HAL-gebouw
Gonnetstraat 26
Haarlem

Situatie

35

opdrachtgever

HBB Ontwikkeling

formaat

Het
Penthouse

Tempeliersstraat
blok 1

et een groot dakterras op
de 4e verdieping, grenzend
aan de leefkeuken. En een
fraaie 6 meter hoge vide
over beide verdiepingen, voorzien van een
imposante glaswand en een open trap

M

naar boven. Aan de noordkant kijk je door
de dubbelhoge glaswand prachtig uit over
de oude stad. Joost: ‘Dit uitzicht is vooral
mooi bij avondlicht.'

Penthouse? Dakvilla? Zeg het maar. Dit bijzondere appartement
bevindt zich op de 4e en 5e verdieping in blok I aan de Tempeliersstraat.
Op de plek van het voormalige HKB gebouw.

de4hoek.nl
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4 e v e rdi e p i n g, i n de l i n gs s c h e ts

Het penthouse

N
5e v e rdie ping , inde l ing ssch e ts

37

De Vierhoek
studio's
Ze zijn klein maar fijn en worden
verhuurd. De studio's
(38 - 45m 2) bevinden zich in
blok 1 naast de toren.

e kunt kiezen
voor uitzicht op
het Hof of op de
Tempeliersstraat.
Ze liggen aan weerszijden van
een corridor, Je kunt hier niet
zo veel gekke dingen doen qua
indeling, maar alles past erin en
met de nodige creativiteit kun
je nog leuke variaties maken op
de plattegrond. De slaapkamer
is bijvoorbeeld te splitsen van
de woonkamer (met een vaste
wand of een kastenwand).
Naast deze studio's (huur)
zijn er ook uiteenlopende
koopappartementen in dit
gebouw. 

Tempeliersstraat
blok 1

J

De studio's

de stu dio 's b e v inde n zich o p de 1 e e n 2 e v e rdie ping ,

N

l a ng s de te m pe l ie rsstra at e n a a n h e t h o f
De fietsenstalling van

dansschool Schröder heeft

Joost: ‘Juist voor deze studio's zijn
veel slimme inrichtingsoplossingen te
bedenken. Ik heb er, om me goed in te
leven, een paar getekend.’

de4hoek.nl

38

2 e v e rdi e p i n g, ind eling sschets

een eigen ingang gekregen,

waardoor de dansers fijn

binnendoor en overdekt van

hun fiets naar de dansschool
kunnen lopen en de stoep
begaanbaar blijft.
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Notities:

Appartementen
Raamsingel blok 2 & 3

Remko: ‘Wij noemen ze de Kapvilla's’.
Met veel ruimte en verdiepingshoge ramen.
Studie dakvorm:

met verdiepte top

voor de installaties

S c h rö d e r da n s c en t ru m

b l o k 2 ra a m s i n gel oost

Gevelstudie: De

blok 3 ra a m sing e l west

bel-etage woningen hebben
een stads ‘bordesje’ .

et oostelijk Raamsingelblok start
met twee bel-etage woningen
met eigen opgang en souterrain.
Deze woningen hebben een
buitenruimte grenzend aan het Hof. De ramen
van het souterrain komen aan de Raamsingel uit
in een stadse koekoek. De appartementen op
de verdiepingen kregen van het ontwerpteam
woonkamers hoofdzakelijk aan de zonnige
zijde. Met de buitenruimte op het zuidwesten
en zicht op het Hof. Aan de andere kant van het
appartement kijk je uit op de Raamsingel en op
de hogere verdiepingen ook over de oude stad.
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De appartementen

et westelijk Raamsingelblok is
vergelijkbaar met het oostelijk blok.
Maar op de 2e en 3e verdieping worden
twee dubbellaagse appartementen
gerealiseerd onder een grote indrukwekkende
kap. Noem het gerust penthouses of kapvilla's
zoals Remko graag zegt. Met veel ruimte en
indrukwekkende, verdiepingshoge raampartijen het Haagse School principe - met natuurlijk ook
hier weer dat mooie uitzicht. Joost: 'Als je goed kijkt
zie je ook de Stadsschouwburg nog.'

H
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Appartementen
Raamsingel blok 2 & 3

Tusse n bl o k 2 e n b l o k 3 l e idt e e n st e e g n a a r h e t H o f va n De
Vi e r hoek . D e d o o rga n g l igt in h e t v e rl e n gde va n de
Ra am stee g a a n d e a n d e r e ka n t va n de Ra a m s i n ge l .

Hans:
'Fantastisch dat de "steeg"
in het plan is opgenomen.
Het geeft extra cachet aan
de locatie.'

N
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2 e v e rdie ping , inde l ing ssch e ts
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De appartementen
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2 woon-/werkvilla's
Tempeliersstraat
blok 4

Of, zoals Remko het
noemt: ‘Twee beukers
van huizen’. Hier komen
een paar flinke ZZP- of
praktijkwoningen. Een
soort twee-onder-éénkap met op de hele
begane grond een
werk-/praktijkruimte.
Voor jezelf, als
atelier, kantoor of
prakrijkruimte.

emko: ‘In de bovenwoning hebben we alles
omgekeerd: slapen en badderen op de
eerste verdieping, daarboven wonen en
koken – grenzend aan een groot terras.
En dan ben je er nòg niet, want op de vierde laag,
onder de kap, bevindt zich nog een extra ruimte om te
gebruiken als studeer-, computer- of tv-kamer, met
een royale vide naar de verdieping eronder. Deze ruimte
is heel ruim en licht, door de hoogte van de kap en het
vele glas. Ook de trap is iets bijzonders in dit grote huis:
hij gaat in één rechte lijn van beneden naar boven, het
licht tegemoet.’

R
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Gevelstudie

Schetsontwerp

De woon-/werkvilla's
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Woon-werkvilla's
Tempeliersstraat
blok 4

de rde v e rdie ping , inde l ing ssch e ts

N

N
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b e ga n e gro n d, i n de l i n gs s c h e ts
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e e rste ver d ieping , ind eling sschets

tweed e ver d iepin g , inde l ing ssch e ts

Hans: ‘Ik geloof dat dit mijn
favoriet is. Verrassend. Anders.’

De woon-/werkvilla's
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"Stads wonen"
aan een
Haarlems Hofje
aar het ‘m om
draait: het eigen
buitenplaatsje aan
het gezamenlijke
groene Hof, het ontbijt in de zon,
je potten, planten, stokrozen
en kruiden. De terrasjes zijn
gemarkeerd zodat duidelijk is
waar ze beginnen en eindigen.
Vervelende hekjes zijn daardoor

Het zo gewaardeerde Haarlemse wonen-aaneen-Hofje. De Hofwoningen van De Vierhoek zijn
compact, intiem en volledig op het groene binnenhof
georiënteerd. Op de twee verdiepingen vind je
alles wat je nodig hebt.

W

overbodig. Voordeur open, ramen open en je leeft
hier een gezellig binnenstedelijk binnen-buitenleven,
weg van de drukte en het verkeer, maar wel in de
stad, dichtbij het theater en de winkels.
De Hofwoningen hebben een berging in de kelder.
Overdag kan de fiets natuurlijk ook gewoon in het
Hof worden geparkeerd.

de4hoek.nl

Voordeur open,
ramen open en je
leeft hier een gezellig
binnen-buitenleven
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T e m p e l ie rs st r a at

De hofwoningen

Gevelstudie

h o f wo ni nge n

Ra a m sing e l
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Hofwoningen

b e ga n e gro n d, i n de l i ng sschets

De kwaliteit van het
Haarlemse Hofje

oost: ‘Wonen aan zo’n Haarlems Hofje:
dat wil iedereen wel. Lekker rustig en
beschut maar wel in de stad, met al zijn
voorzieningen. Zo’n Haarlems Hofje
komt er ook in De Vierhoek. Geen historisch Hofje,
het is natuurlijk wel van deze tijd. Maar het heeft
diezelfde sfeer. Het Hof bestaat uit groene eilandjes,
met paadjes die daar tussendoor meanderen, zodat je
niet - pats - zomaar in een rechte lijn van de ene kant
naar de andere kant kijkt,

de4hoek.nl
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De hofwoningen

N

maar juist veel groen
ziet en ervaart. Vanuit de
Tempeliersstraat gaat het Hof
stukje voor stukje steeds meer
voor je open.’‘Er zijn bankjes, ook
tegenover elkaar, zodat je even
lekker kan zitten met je boek of
om te kletsen.

e e rste v e rdie ping , inde l ing ssch e ts

N

Dan zijn er een soort hapjes in de eilandjes gemaakt,
waar fietsen half verscholen in gestald kunnen
worden. De bewoners van de Hofwoningen hebben
voor hun voordeur een stukje eigen terras aan het
Hof, waar je als bewoner natuurlijk je eigen stoelen,
potten en planten neer gaat zetten. Voor bewoners
van de hoger gelegen verdiepingen is dit vooral een
kijktuin, maar die zijn natuurlijk ook welkom op zo’n
leuk bankje, met een boek of een glaasje.’
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Het Hof
van Hosper

een doordacht concept
BASIS

OPVALLENDE, BLOEIENDE
SOORTEN; GESTROOID

Buitenruimte
De Vierhoek

OSPER landvervolgt de steeg zijn weg naar de Raamsingel.
MATRIX
VARENS EN CAREX;
DIVERSE CULTIVARS
schapsarchitecHet Hofje wordt gevormd door een rijke planten
VAN DEZE SOORTEN?
tuur & stedebouw
wereld, die is vormgegeven op een aantal vieris gevestigd in
hoekige ‘beplantingspoefjes’. Hierop worden een
Haarlem en heeft in samenhang
aantal meerstammige Chinese Esdoorns geplant.
met het architectonisch ontDeze Esdoorns groeien langzaam van kleine tot
werp van Joost Swarte en HER
uiteindelijk middelgrote bomen. Ze hebben een
architecten een hedendaags
bijzondere, afbladderende, bruinrode schors en de
ontwerp gemaakt voor een nieuw bladeren hebben een attractieve oranje-rode herfHaarlems Hofje. Het biedt ruimte
stverkleuring. Het is de bedoeling dat elk seizoen
voor informele ontmoeting, BASIS ''kleur'' geeft aan het Hofje. De beplantingspoefjes
OPVALLENDE, BLOEIENDE
fietsparkeren en groen bovenop
krijgen een omranding van Cortenstalen randen, die
SOORTEN; GESTROOID
de geheel ondergrondse stalaansluiten bij de bruinrode basten van de Esdoorns.
LAAG
BEPLANTING
lingsgarage. De bewoners van de
Op een aantal plekken zijn houten bankjesLAGERE
verwerkt
OP VERBLIJFSPLEK
Hofwoningen krijgen een eigen
in de Cortenstalen randen. Accentverlichting is opMATRIX
VARENS EN CAREX;
terras voor de deur. De bezoekers
genomen en straalt zacht de paden aan. Onder de
DIVERSE CULTIVARS
VAN DEZE SOORTEN?
zien het Hofje via een steeg vanaf
Esdoorns worden diverse schaduwplanten (wit-en
het stadspleintje aan de Tempeblauwbloeiende planten en varens) geplant.
liersstraat of vanaf de Raamsingel. Vanuit het groene binnenhof
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LAAG

LAGERE BEPLANTING
OP VERBLIJFSPLEK

HOOG

HOGERE BEPLANTING
RONDOM FIETSEN
EN VOOR BESLOTENHEID

Stu dies
Het Hof van Hosper
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Notities:

Joost Swarte
signatuur
Joost Swarte leverde niet alleen zijn inbreng tijdens de ontwerpfase met HER architecten, hij geeft
De Vierhoek ook zijn eigen signatuur mee met markante ontwerpen voor een glas-in-lood raam,
hekwerken bij het Hof en stallingsgarage, huisnummers en gevelreclame.

Glas-in-lood raam

n de toren van Blok 1
is in het trappenhuis
een glas-in-lood
raam voorzien. De
eerste schetsen zijn gereed,
Hieronder krijgt je vast een indruk.
De 5 ontwerpen worden boven
elkaar geplaatst. Joost: 'Ik geef de

I

Joost:
'Ik heb voor het
trappenhuisraam stijgen
en dalen als thema
genomen, en kwam
uit bij vogels. Ik heb
soorten verzameld
die veel voorkomen in
Haarlemse tuinen.'

de4hoek.nl
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vogels op twee manieren weer: staand en vliegend.
De blauwe halve cirkels geven het geheel een modern beeld, ze werken bindend. Bovendien zijn de
vogels door de cirkels gescheiden als hoofdstukken.
Het witte glas tussen de cirkels en vogels maakt
het mogelijk om vanuit het trappenhuis naar buiten
te kijken, beter dan een claustrofobisch gesloten
trappenhuis.'

Joost Swarte signatuur

Hekwerk van
Het Hof

Joost Swarte ontwierp voor het
Johan Enschedé Hof in Haarlem
een hekwerk. Hij zal voor De Vierhoek ook de hekwerken van Het
Hof ontwerpen én de frontplaat

op de speedgate van de stallingsgarage. Hierboven
een schets van het hekwerk van het Johan
Enschedé Hof. Uiteraard wordt het ontwerp van
De Vierhoek een geheel nieuw ontwerp.
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De Keuken
van Joost
Inspiratie
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Joost & Hans:
'Onze handen jeuken om in deze
woningen fraaie keukens te ontwerpen.
Simpel en doelmatig.'
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Is het een keuken of kun je het
beter een meubel noemen?

RA A M S I N GE L A P PA RT E M ENT
De keuken
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Inspiratie

De Badkamer
van Joost
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Schets van de plattegrond van een studio
appartement.
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Joost:
'Ik hou van weining prikkels en een
vriendelijke sfeer. Rust, reinheid en
regelmaat. Niet alleen voor kinderen
een wijze raad!'

De badkamer

Een badkamer is doorgaans de plek waar je de
dag begint en de plek waar je de dag eindigt.
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Colofon

In dit boekje hebben we je meegenomen door de verschillende stadia van
ontwikkeling en design. De tekeningen zijn slechts studies. Voor de meest
actuele informatie en verkoopdocumentatie verwijzen wij je naar de website
www.de4hoek.nl.
Ontwerp

Ontwikkelaar

Landschapsarchitectuur &
Stedenbouw

Met dank aan:
Joost Swarte
Hans van Eeden, Remko van Heummen, HER architecten
Ronald Bron, Hosper
Gren Molenkamp, Riccardo van Thienen, Tamara Laurey, HBB groep
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Disclaimer
Aan dit boekje is de grootst mogelijke aandacht besteed en is gemaakt op basis van de op dat moment beschikbare
informatie. Dit boekje betreft nadrukkelijk geen verkoopdocumentatie! Het toont slechts de ontstaansgeschiedenis van
De Vierhoek. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
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