
Te huur
nieuwe toplocatie
aan het Spaarne
Adres: Lichtfabriekplein en Oerkapkade
Gebruiksoppervlak totaal ca. 2980 m²
Buitenruimte t.b.v. terras ca. 700 m²
Casco oplevering: Q4 2020
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Op een bijzondere plek in Haarlem, net 
buiten het centrum aan de oostoever 
van het Noorder Buiten Spaarne, wordt 
momenteel gewerkt aan een ruim en 
veelzijdig gebouw met uitzonderlijke 
mogelijkheden.

De locatie bevindt zich op een terrein dat sinds 
de zomer van 2018 de naam Haarlemmer 
Stroom draagt en in de komende jaren een 
indrukwekkende metamorfose zal ondergaan.  
Van verwaarloosd industrieel erfgoed tot een 
nieuwe en vitale hotspot in Haarlem met een 
inspirerende mix van bedrijvigheid en cultuur, 
evenementen en horeca. 

Het Meterhuiscomplex, bestaand uit drie 
deelgebouwen, zal als visitekaartje van het terrein 
ruimte gaan bieden aan een mooie mix van werken 
en ontmoeting. 

historie
Op dit terrein aan het Spaarne, werd door de  
Gemeente Lichtfabrieken vanaf 1902 lichtgas -en 
later ook stroom- geproduceerd voor de openbare 
verlichting in Haarlem. 

Langs de Oerkapkade werd het ijzeroer, een soort ijzererts, gelost 
en in de Oerkap opgeslagen om vervolgens in de achterliggende 
Zuiveringshal gezuiverd te worden ten behoeve van de gasproductie. 
De overgebleven grondstoffen werden gewogen in het Meterhuis en 
vervolgens weer doorverkocht.

Nadat de fabriek in 1968 sloot trad een periode van verval in.  
Een zevental gebouwen uit de vroegste periode bleef gelukkig 
goeddeels bewaard en staat geregistreerd als Gemeentelijk 
Monument. Samen met de voormalige fabrieken van Droste en  
Figee vormt dit gebied een unieke, aaneengesloten reeks  
industrieel erfgoed langs het Spaarne.

IntrODuctiE

de Gemeente Lichtfabrieken

De voormalige 
Oerkap langs het 

Spaarne



Lichtfabriek gereflecteerd in het Transformatorhuis

Ontwikkeling  
en Visie
Haarlemmer Stroom wil een gebied zijn om te werken, 
te ontmoeten en te beleven. Door de week wordt er 
gewerkt in een inspirerende omgeving en staan zakelijke 
ontmoetingen en evenementen centraal. In het weekend 
moet het terrein een plek worden voor ontspanning, 
cultuur en evenementen voor een brede doelgroep.  
De authentieke gebouwen, de groene, open ruimtes 
ertussen en de lokkende oever van het Spaarne bieden het 
perfecte podium voor zo’n mix van verschillende functies. 

In de afgelopen 15 jaar zijn 
aan het terrein twee moderne 
gebouwen toegevoegd, waarin 
veelal innovatieve en creatieve 
bedrijven zijn gevestigd. Ook 
werd het centraal gelegen 
complex onder de naam 
Lichtfabriek een begrip als 
evenementenlocatie en zijn in het 
voormalig Administratiekantoor 

sinds jaar en dag een aantal 
ateliers gehuisvest, alsmede het 
kunstenaarscollectief Nieuwe Vide. 

In de nieuwe plannen van 
Haarlemmer Stroom is een 
gefaseerde restauratie 
voorzien van alle overgebleven 
monumentale gebouwen, te 
beginnen met het Meterhuis.

Haarlemmer Stroom dient een breed scala aan 
voorzieningen te bieden voor een bijzonder gevarieerde 
doelgroep. Door de week voornamelijk gericht op 
zakelijk publiek, ruimte biedend aan de omliggende 
bedrijven en de Waarderpolder. ’s Middags, ’s avonds en 
in de weekends voornamelijk gericht op ontspanning 
voor omwonenden, stedelijke gezinnen en toeristen, op 
weg naar het strand, uit de binnenstad of langsvarend 
over het Spaarne.

Het Meterhuis past perfect in dit 
plaatje en zal als visitekaartje van 
het nieuwe terrein fungeren. De 
werkplekken bieden uitstekende 
mogelijkheden voor creatieve 
bedrijven die op zoek zijn naar 
een inspirerende werkplek in een 
levendige omgeving. 

Een unieke kans biedt de ca 700 m2 

beslaande buitenruimte die 

hoort bij de horecalocatie en zich 
uitstrekt langs het gehele front, 
tot aan de waterkant. Ideaal voor 
een groot terras in combinatie 
met een stadsstrand bijvoorbeeld. 
Om ook publiek vanaf het 
drukbevaren Spaarne te trekken 
kan gedacht worden aan een 
aanlegsteiger voor pleziervaart, 
een en ander in overleg met 
eigenaar en gemeente.

Bestemming
Binnen het huidige

bestemmingsplan geldt

voor deze locatie als

hoofdbestemming Cultuur

& Ontspanning, in de 

voormalige Oerkap specifiek

Horeca. Daarnaast wordt

een groot deel van het

terrein bestempeld als

evenemententerrein, met

toestemming binnen het

verblijfsgebied activiteiten

te ontwikkelen die te

maken hebben met de

hoofdbestemming.

Mogelijkheden te over dus,

waarbij aangetekend dat

de focus dient te liggen op

dag- en avondhoreca, niet op

nachtelijke feesten en partijen.

kansen en mogelijkheden



Het uit 1905 daterende Meterhuis 
bestaat uit drie met elkaar verbonden 
deelgebouwen, allen monumentaal maar 
ieder met een eigen karakter. Naast 
het Meterhuis zijn dit de voormalige 
Zuiveringshal en Oerkap.

Horeca 
De horecalocatie bevindt zich aan de achterzijde 
van het Meterhuis-complex, op de plek waar zich 
indertijd de Oerkap bevond. Hier wordt op maaiveld-
niveau een grote, open verblijfsruimte gecreëerd 
van ca. 630 m2 GO met een minimale plafondhoogte 
van liefst 4,8 meter.

Een glazen gevel met licht overstekende luifel over de 
gehele breedte van het pand (ca 45 m) zorgt voor veel 
daglicht en tevens een grote transparantie, waardoor 
de monumentale gietijzeren kolommen en bakstenen 
binnenwand van buitenaf zichtbaar blijven. Het dak 
wordt voorzien van stalen dakplaten en de ruimte krijgt 
een betegelde vloer die aansluit bij de bestrating op 
het terras, waardoor het geheel een passende, indus-
triële uitstraling krijgt.

De entree voor bezoekers bevindt zich aan de 
Oerkapkade en wordt gevormd door openslaande 
deuren die op meerdere plaatsen in de gevel worden 
aangebracht. Voor bevoorrading lijkt een van de 
zijgevels aan oost- of westzijde het meest geschikt. 

De ruimte wordt in principe casco opgeleverd en is 
in overleg met de eigenaar nog naar eigen inzicht in 
te delen. Ook ten aanzien van bevoorrading, keuken, 
installaties en toiletvoorzieningen is uiteraard  
rekening gehouden met horeca bestemming,  
maar is nog niets vast bepaald.

Werkplekken
De werkplekken bevinden zich in het Meterhuis  
en de Zuiveringshal, te bereiken via de entrees  
aan het Lichtfabriekplein, aan de zuid- en oostzijde 
van het gebouw.

In deze twee gebouwen komt totaal ca. 2.350m2 
werkruimte beschikbaar, per gebouw verdeeld  
over drie verdiepingen. De gebouwen zijn onderling 
verbonden, ook met de horeca in de Oerkap, en de 
mogelijkheid bestaat om ruimtes naar wens in te 
delen in kleinere units.

Vanwege de monumentale status van de gebouwen 
zal de originele architectuur waar mogelijk in ere  
worden hersteld. De combinatie met de glazen 
overkapping over het achtergelegen deel zorgt  
voor een spannend contrast en een industriële,  
maar moderne uitstraling.

Ook deze gebouwen worden casco opgeleverd en zijn 
in overleg met de eigenaar nog naar eigen inzicht in te 
richten. Met alle technische voorbereidingen voor een 
modern en duurzaam werkklimaat zal op voorhand 
rekening worden gehouden.

Het gebouw

Gevelaanzicht noordzijde



Tenslotte is er een goede busverbinding en bevindt  
Station Haarlem zich vlakbij, op slechts een kilometer  
afstand, een minuut of vijf fietsen of een kwartiertje lopen.

parkeren 
Voor de horeca en werkruimten in het Meterhuis 
worden passende voorzieningen getroffen met  
betrekking tot parkeren van bezoekers en werknemers. 
Hierbij dient uiteraard rekening te worden gehouden 
met de plaatselijk geldende parkeernorm.

Disclaimer

De informatie in deze folder is met 

zorg samengesteld en de artist 

impressions en plattegronden zijn 

bedoeld om een goede indruk 

te krijgen. Aan mogelijke fouten 

of onjuistheden in deze folder 

kunnen geen rechten worden 

ontleend. Ook de werkelijke 

uitvoering en indeling kunnen 

afwijken van de tekeningen. De 

eigenaar of verhuurder aanvaardt 

hiervoor geen aansprakelijkheid.

Haarlemmer Stroom bevindt zich op een 
zeer strategische plek in Haarlem. Vlak 
aan de belangrijkste invalsroute N200, 
maar tegelijkertijd slechts gescheiden 
van de oude binnenstad door het Spaarne.

De binnenstad is per fiets gemakkelijk te bereiken. 
Bovendien zorgt sinds kort een nieuwe fietsbrug 
voor een verbinding met het Figee-terrein en een 
aanzienlijke kortere fietsroute richting Haarlem Noord.

Bereikbaarheid
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Haarlemmer Stroom BV
Lichtfabriekplein 1, 2031 TE Haarlem, tel 020 5608910, info@haarlemmerstroom.nl

www.haarlemmerstroom.nl




