
Informatie/participatiebijeenkomst

10 oktober 2022

Een samenwerking tussen Lingotto en KBK Bouwgroep



Wie zijn uitgenodigd?

Buurtbewoners

Ymere

Omliggende Bedrijven

Bedrijven Haarlemmer Stroom



Agenda

19.00 – 19.30uur – inloop

19.30 – 19.55 uur – presentatie

19.55 – 20.00 uur – peiling kahoot

20.00 – 21.00 uur – vragen / gesprekken / post-its  

Einde

*aan deze informatie / participatie avond kunnen geen rechten worden 

ontleend



Historie gebiedsontwikkeling



Historie gebiedsontwikkeling



In deze presentatie

Meterhuis

Stokerij en Transformatorhuis

Lichtfabriek

Directiekantoor

Parkeergebouw

Gebiedsinrichting



Niet in deze presentatie

Kavel bij het water

Beheerderswoning

Werkgebouw

Administratiekantoor



Blauw wel in presentatie
Paars niet in presentatie



Blauw wel in presentatie
Paars niet in presentatie



METERHUIS



- Alles verhuurd

- Trekkersrol voor Mooie Boules

- Aanpassing kade en terras





STOKERIJ en TRANSFORMATORHUIS

- Alles verhuurd

- Interne verbouwingen klaar

- Regulier onderhoud + lekkage problematiek

- Transformatorhuis krijgt uitbreiding als parkeergebouw wordt gemaakt



LICHTFABRIEK

- Daken en gevels Oliehuis en 

Krachtstroom gerestaureerd

- Water, elektra, verwarming vervangen

- Gevels Turbinehal nu onder handen



KETELHUIS/KRACHTSTROOM



OLIEHUIS



TURBINEHAL



DIRECTIEKANTOOR





DIRECTIEKANTOOR

- Gemeentelijk monument

- 75 short stay units

- Voorlopig ontwerp afgerond

- Definitief ontwerp eind 2022 gereed

- Start bouw 2023

- Oplevering 2025





Aanbouw 
Omgeving



Moodboard





34 Directie kantoor - Haarlem

Impressie directiekantoor



Parkeergebouw

- Gefaseerde ontwikkeling

- Voorlopig ontwerp nu in de maak 

- circa 260 auto parkeerplaatsen en circa 300 (?) fietsparkeerplaatsen in fase 1

- Oplevering fase 1 in 2025, gelijk met het Directie kantoor



Gebieds - issues



Gebieds - issues



Gebiedsinrichting - aanpassingen



Gebiedsinrichting



Gebiedsinrichting



Gebiedsinrichting



Gebiedsinrichting



Informatie of participatie?



Informatie

1) Functies van de bebouwing

2) Bouwplanning

3) Vorm van de bebouwing

4) Gebiedsinrichtingsplan na vaststelling



Participatie

Niet alles is mogelijk, maar ideeen worden altijd serieus genomen.



Participatie – fiets- of voetpad?



Participatie – groene inrichting



Participatie – meer groen



Participatie – short stay los van administratiekantoor



Participatie - fietsroute



Participatie – groen aan Rob Slotemakerstraat



Kahoot peiling





Kahoot

Participatiebijeenkomst Haarlemmer Stroom - 10 

oktober 2022



In welk gedeelte van de buurt woont u?



Hoe vaak bent u in het gebied?



Wat is de voornaamste reden van uw bezoek?



Wat zou u een leuk evenement vinden om terug te 

zien op het evenementenplein?



Alle antwoorden



Zou u het leuk vinden om bijvoorbeeld eens per jaar 

een buurtevenement te hebben in het gebied? Waar 

denkt u dan aan?



Alle antwoorden



Hoe tevreden bent u over het gebied Haarlemmer 

Stroom? Geef een cijfer van 1 tot 10



Waar bent u trots of tevreden over in het gebied 

Haarlemmer Stroom? Benoem in een woord.



Alle antwoorden



Waar bent u minder tevreden over in het gebied 

Haarlemmer Stroom? Benoem in een woord.



Alle antwoorden



Wat kan horecagelegenheid Krachtstroom by

Basecamp in uw ogen betekenen voor de buurt?



Alle antwoorden



Voel je vrij om in gesprek te gaan met een van onderstaande personen:
1. -Annet Elzenaar – Lingotto/Haarlemmer Stroom Events

2. -Jordi van den Brink – Lingotto

3. -Bob Jansen – Lingotto

4. -Monique Cruijff – Lingotto

5. -Simone van den Brink – Lingotto

6. -Mandy de Regt – Haarlemmer Stroom Events

7. -Wesley van de Kuijlen – Krachtstroom by Basecamp

8. -Marc Smit – KBK Bouwgroep

9. -Frank Hooijschuur – KBK Bouwgroep

10.-Simon Bukman – gemeente Haarlem

11. -Kim Krijger - gemeente Haarlem

12.-Pieter Sitsen - KOW

-Niet al deze personen hebben alle antwoorden, u kunt worden doorverwezen

-Al deze personen zijn geinteresseerd in uw vragen en ideeen, maar kunnen geen 

beloften doen

Gesprekken



1) Waar bent u het meest tevreden over op Haarlemmer Stroom?

2) Waar bent u het minst tevreden over op Haarlemmer Stroom?

3) Wat zou u een leuk evenement vinden voor op het evenementenplein?

4) Zou u het leuk vinden om bijvoorbeeld 1 x per jaar een buurtevenement te 

hebben op Haarlemmer Stroom en zo ja, waar denkt u dan aan?

5) Wat kan de horeca Krachtstroom by Basecamp betekenen voor de buurt?

6) Is er nog iets anders dat u wilt delen?

Op de post-its graag vermelden wat u bent:

- Buurtbewoner (1)

- Bedrijf uit de omgeving (2)

- Huurder op Haarlemmer Stroom (3)

- Naam en emailadres op de post-its vermelden mag, maar hoeft niet.

Post-its



-deze presentatie wordt later deze week via de website 

www.haarlemmerstroom.nl gedeeld

-het emailadres haarlemmerstroom@lingotto.nl blijft de maand 

oktober in de lucht

Tot slot

http://www.haarlemmerstroom.nl/
mailto:haarlemmerstroom@lingotto.nl



