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Luxe afgewerkt 
duurzaam gebouw
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descheep

maker

10 kadewoningen, 10 
Spaarne-appartementen, 
28 stadsappartementen 
en 7 penthouses

Wonen in de leukste  
stad van Nederland
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Haarlem is een fantastische stad. Niet alleen vanwege het 
authentieke, historische centrum met prachtige straatjes, 
leuke winkels en boetiekjes, uitgebreide horeca, terrassen 
en het rijke cultuuraanbod. Ook de ligging van Haarlem is 
uniek. Op de fiets ben je zo op het strand van Zandvoort of 
Bloemendaal. Met Amsterdam om de hoek en Schiphol 
vlakbij ligt de wereld aan je voeten. Een fantastische plek 
om te wonen dus. 

In dit Scheepmaker-magazine lees je alles over wonen in  
De Scheepmaker. Blader door het magazine en bekijk de 
architectuurimpressies van het gebouw, de woningen en 
buitenruimtes. Lees leuke interviews en ontdek de hotspots 
in de buurt. En alle verkoopinformatie die je nodig hebt?  
Die vind je digitaal. Kijk daarvoor op descheepmaker.nl en 
maak een afspraak met PUUR Makelaars.

Veel leesplezier!

voor
woord
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5Over de Scheepmaker
De Scheepmaker bestaat uit 55 koopwoningen. Je kunt kiezen uit 
appartementen in uiteenlopende oppervlakten, uit twee-laagse 
kadewoningen met entresol en penthouses met dakterrassen.  
Er valt te kiezen uit maar liefst 27 woningtypen, met woon- 
oppervlakten tussen de 82 en 207 m². 

Alle woningen zijn, binnen enkele technische beperkingen, voor 
een groot deel naar eigen inzicht in te delen en naar smaak en stijl 
af te werken. Wat alle woningen kenmerkt, is een luxe afwerking, 
een uitstekende indeling, aantrekkelijke buitenruimten en  
prachtige uitzichten. 

De Scheepmaker biedt een mooie kans om te wonen in het leuke 
Haarlem, en dan ook nog eens op zo’n fraaie plek!



De Scheepmaker vormt het slotstuk van de 
nieuwe wijk ‘Het Scheepmakerskwartier’. 
Deze wijk op historische grond ligt pal tegen 
het centrum en ook nog eens aan het 
Spaarne. 

De buurt kent veel leuke, eigen plekjes.  
Je vindt de historische binnenstad van 
Haarlem aan de overkant. 

De bereikbaarheid van De Scheepmaker is 
optimaal met uitvalswegen nabij en het 
prachtige station Haarlem op 10 minuten 
loopafstand.
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Het Haar-
lemse stads-
strand De 
Oerkap

Museum van 
de geest Het 
Dolhuys

De industriële 
Lichtfabriek 
voor leuke 
feesten

Zuidam, 
restaurant 
met heerlijk 
terras

Het oudste 
museum van 
Nederland is 
het Teylers 
Museum

Frisk aan het 
Spaarne voor 
ontbijt, 
lunch, diner 
en borrel

Shop hippe 
mode bij 
Trendrecipe

Eén van de 
mooiste 
hofjes van de 
stad, het 
Teylers Hofje

Stellingmolen 
de Adriaan 
uit 1779

Puur eten bij 
Nesta 

Speeltuin de 
Glasblazers

Sportschool 
Kenamju

de
scheep
maker

Koffie en 
lunch aan het 
Spaarne bij 
Café Margaux

hot
spots



Al jaren Haarlems bekendste en meeste gewilde 
sportschool. Niet voor niks: de kwaliteit is hoog en 
iedereen is welkom. Van jong tot oud, van beginner 
tot topsporter. Er is een inpandig zwembad waar 
zwemles wordt gegeven voor kinderen en waar 
iedereen een duik kan nemen. Er is een groot aanbod 
aan groepslessen, zoals spinning, yoga, shape en 
boxen. Maar bij Kenamju kun je ook individueel 
sporten. Verder is hier bijna teveel om op te noemen: 
fitness, wellness, fysiotherapie en personal training. 
Het meest bekend staat Kenamju nog wel om de 
judo. Deze judoclub heeft zelfs medaillewinnaars op 
WK’s voortgebracht. Nog steeds is deze plek een 
aanrader voor iedereen die iets wil doen met vecht-
sport. Voor jeugd en volwassenen. Kenamju ligt aan 
de overkant van het Spaarne. Hidde van Kenamju 
staat zijn mannetje.

hotspot
Kenamju

Hidde 
Lameijer

Om de Grote of 
Sint Bavokerk vind 
je de markt en 
allerlei leuke cafés 
en restaurantjes.
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Over Laura van Haarlem City Blog 
Als je het fijne van Haarlem wilt weten en altijd op de 
hoogte wilt zijn wat er gebeurt in de stad dan moet je bij 
Laura Ebbenhorst zijn. Zij is de oprichter van Haarlem 
City Blog, dé online stadsgids voor iedereen die in 
Haarlem woont of de stad bezoekt voor een leuk adresje. 
Op haar blog haarlemcityblog.nl deelt ze samen met 
haar enthousiaste medebloggers wekelijks tips over de 
nieuwste hotspots en leuke events in Haarlem en om- 
geving. Van nieuwe restaurants tot koffietentjes en 
festivals tot boetiekjes. Maar ook de hotspots net buiten 
de stad weet zij te vinden, op het strand bijvoorbeeld  
of aan de Veerplas.

De oostkant barst van het leven
Net aan de oostkant van de binnenstad ligt Het Scheep-
makerskwartier. Kenmerkend voor dit stuk Haarlem is de 
stellingmolen De Adriaan, de rivier het Spaarne waar de 
nieuwe wijk aan ligt, en de ambachtelijke geschiedenis. 
Maar ook de verbindingen en bereikbaarheid zijn een 
opvallende kwaliteit. Juist door al deze aspecten is  
Het Scheepmakerskwartier een plek waar veel gebeurt.

Laura is zelf een echte 
‘mug’, oftewel geboren 
Haarlemmer

Haarlem is ontstaan in 1245 en is levendiger dan ooit.  
In het bruisende stadscentrum is alles binnen hand- 
bereik: horeca, internationale musea, terrassen, cultuur 
en veel winkels. Van de grote ketens tot boetiekjes en 
speciaalzaken: je vindt het in de meest gevarieerde 
winkelstad van Nederland. 

Op het gezellige plein ‘De Grote Markt’ zijn regelmatig 
evenementen, vind je de markt en vele uitgaans- 
gelegenheden. Ook bezit de stad een paar prachtige 
musea zoals Het Teylers Museum en het Frans Hals 
Museum. Jong of oud en alles ertussenin: voor ieder  
wat wils in Haarlem. Een populaire stad dus en altijd 
volop in beweging. 
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Joeri: “Werken aan het ontwerp voor dit gebouw, op 
deze specifieke plek is voor mij echt een eer. Ik ben na 
Delft, Zürich en Amsterdam teruggekeerd naar Haarlem 
en rijd al jaren dagelijks langs de locatie. Eerst als be- 
wonderaar van de eerste fase en nu met het besef  
dat De Scheepmaker de nieuwe wijk afrondt. Deze plek 
is ook één van de laatste delen van de binnenstad waar 
op deze schaal gebouwd kan worden.”

Van Ommeren werkte bij de voormalige stadsarchitect 
van Haarlem, Thijs Asselbergs, en de Spaanse architect 
Santiago Calatrava. Op het eerste gezicht twee zeer 
verschillende architecten, met een geheel eigen  
signatuur. 

Joeri: “Ik bewonder de manier waarop Thijs Asselbergs 
zijn architectuur verbindt met de context van de om- 
geving. Vanuit een sterk besef van de geest van de plek 
en de bestaande stedelijke structuur weet hij echt 
herkenbare architectuur te maken in de Nederlandse 
bouwtraditie. Zowel tijdloos als van deze tijd.  
Bij Santiago Calatrava heb ik gezien hoe architectuur is 
te verheffen tot kunstvorm. Innovatie, natuur en tech-
niek spelen daar een hoofdrol in. Door mee te werken 
aan iconen, zoals de Oculus op Ground Zero in New York, 
ervoer ik dat je in elk ontwerpproces moet blijven 
ontdekken.  
Een ontwerp is pas af op het moment dat het gebouw 
gebruikt wordt. Tot die tijd is er ruimte en noodzaak om 
het beter en beter te maken.”

Maar liefst 140 varianten van De Scheepmaker 
passeerden de revue. Een enorm aantal dat volgens Van 
Ommeren wel aangeeft hoe ver zij wilden gaan tot zij 
echt helemaal tevreden waren. 

“Het definitieve ontwerp geeft ook een passend 
antwoord op de invloeden van deze locatie. Op ons 
bureau zeggen we weleens dat deze plek alles heeft. 
Naast de heel duidelijke woonkwaliteiten bouwen we 
naast het spoor, met de voeten in het water, in het 
historische stadsgezicht en in een buurt waar alles in 
beweging is. Die complexiteit is prachtig. Een verrijking 
van het ontwerpproces en uiteindelijk het gebouw.” 

Met dank aan de buren
Joeri: “Ik ben ook erg positief voor de manier waarop 
het participatietraject met de omwonenden heeft 
plaatsgevonden. Op basis van een gezonde dialoog en 
flexibele houding van het ontwerpteam, de gemeente en 
omwonenden is een beter ontwerp tot stand gekomen. 
We probeerden alle eisen, wensen en randvoorwaarden 
mee te nemen en tot een evenwichtig ontwerp te 
maken. Dat maakte het ontwerpproces leuk en het 
resultaat rijker.”

Gelegen op de hoek van het Spaarne met het treinspoor 
volgt het gebouw trapsgewijs de lange lijnen langs het 
spoor. Het markeert het begin van de binnenstad.  
Het gebouw neemt in hoogte toe van vijf lagen aan de 
Harmenjansweg tot acht lagen aan het Spaarne. Op de 
daken bevinden zich dakterrassen, mos sedum daken en 
zonnepanelen. 

Architect Joeri van Ommeren is ver- 
antwoordelijk voor het ontwerp van  
De Scheepmaker. Het gelijknamige 
architectenbureau is in Amsterdam 
gevestigd. Hij is opgegroeid in Haarlem 
en vertelt graag over zijn inspiratie  
voor het ontwerp.

architect
Joeri
van Ommeren 
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De stoere industriele gebouwen vormden een sterke 
inspiratie.

Joeri: “De architectuur langs het Spaarne is heel her- 
kenbaar als een spel van sprekende gebouwen, veelal 
uitgevoerd in baksteen. Het Scheepmakerskwartier 
wordt ontwerptechnisch gezien ingeklemd door twee 
stedenbouwkundige ‘boekensteunen’, namelijk  
De Scheepmaker en molen de Adriaan. De Scheepmaker 
markeert de overgang naar het noordelijk gelegen 
industrielandschap. Daar introduceren de monumentale 
fabrieksgebouwen van Droste en Figee een grotere 
schaal.  
Die robuustheid aan de ene kant en dan de individuele 
grachtenpanden en woningen aan de andere kant, 
maakt dat De Scheepmaker een dubbelpositie heeft, 
namelijk die van gebouw en bouwblok. Het gebouw 
bestaat voornamelijk uit een baksteen-raamwerk,  
waarbinnen verschillende invullingen van puien en 
metselwerk elkaar afwisselen. Dit zie je veel bij vroegere 
industriële gebouwen, zoals ontworpen door architect 
Gropius, de oprichter van de beroemde Duitse ontwerp- 
stroming Bauhaus.” 

”In het hart van het gebouw maakt het zware metsel-
werk plaats voor staal, glas, pergola’s en daktuinen.  
En in het gevelontwerp is veel aandacht besteed aan de 
detaillering, met een sprekend reliëf in het metselwerk, 
puien van grote afmetingen en verfijnde verbindingen 
tussen binnen en buiten. Dat maakt De Scheepmaker  
tot een hoogwaardig woongebouw.”

De Scheepmaker kent diverse duurzame toepassingen. 
Zo is er plek voor deelauto’s gereserveerd, bestaat de 
dakbedekking uit mos sedum en wordt energie 
gewonnen uit warmteterugwininstallaties en zonne- 
panelen. 

Joeri: “De beleving van de woning door de bewoner is 
het uitgangspunt. We ontwerpen van binnenuit.  
Dat betekent dat lichtinval optimaal moet zijn en dat  
we zoveel mogelijk de woningen om het uitzicht heen 
leggen. Een royale buitenruimte is voor een bewoner  
heel belangrijk. Een balkon moet lucht geven en ruimte 
bieden om iets te vieren, of te ontspannen.”

Van Ommeren zag veel enthousiasme op de kick-off, 
tijdens gesprekken tussen interieurarchitecten en 
belangstellenden:  

 “Een kwaliteit die wonen in De Scheepmaker biedt is de 
grote flexibiliteit om de woning naar wens in te delen. 
We willen niet dat iemand moet verhuizen, omdat de 
levensfase of huishoudenssituatie verandert. De woning 
moet zich daaraan kunnen aanpassen. Het gevelont-
werp houdt daar rekening mee. De gevel biedt veel 
aanleidingen om met niet-dragende binnenmuren te 
schuiven en naar wens kamers toe te voegen of weg te 
halen. Dat is een heel belangrijke kwaliteit die niet zo 
vanzelfsprekend is. Ook een flexibel indeelbare woning is 
een aspect van duurzaamheid. We vinden het gebouw 
en de plek geweldig en willen dat je in De Scheepmaker 
moet kunnen blijven wonen zo langs als je wilt. Dat is 
uiteindelijk waar je het voor doet: het geluk van een 
bewoner in een door jou ontworpen gebouw.”
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Aan de overkant van de Catharijnebrug vind je een 
leuke en altijd verrassende concept store waar je 
winkelt op trend. 

Bij Trendrecipe slaag je altijd. Catwalk en street style 
bloggers worden er door Sandra op de voet gevolgd 
en vertaald in een betaalbare look.

In het miniwarenhuis aan de Koudenhorn vind je 
funky accessoires op het gebied van fashion en  
lifestyle.

Verwen jezelf met een home made coffee aan de bar, 
of laat je verleiden door een nieuwe outfit. 

hotspot
trend
recipe

Sandra
Verkooy
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"De beleving van de 
woning door de bewoner 
is het uitgangspunt. 
We ontwerpen van 
binnenuit."
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Druk
je
eigen
stempel

Een woning in De Scheepmaker biedt 
alle flexibiliteit om in te spelen op 
unieke woonwensen, nu en in de 
toekomst. De bakstenen penanten in 
de gevel zijn zo slim gepositioneerd 
dat nieuwe tussenmuren erop kunnen 
worden aangehaakt. Met behoud van 
toetredend daglicht. 

Nu een extra slaapkamer voor de 
kinderen en straks een enorme living? 
Een logeerkamer willen kunnen 
maken of een aparte ruimte voor 
werken aan huis? Spelen of studeren? 
De opzet van De Scheepmaker biedt 

die mogelijkheid, omdat geen be- 
woner hetzelfde is en geen woning 
hetzelfde hoeft te zijn. 

Bekijk bijvoorbeeld het verschil tussen 
de standaardindeling van type G  
en de door interieurarchitecen ont- 
worpen variant. Deze en veel andere 
varianten zijn getekend op basis van 
de ideeën die we tijdens de kick-off 
verkregen. Bezoekers hebben  
met hun eigen ideeën de architecten  
tot verschillende indelingen op 
oorspronkelijke plattegronden 
geïinspireerd.  

Op de website hebben we deze 
varianten per woningtype op- 
genomen, als inspiratie.

Ook in de keuze van de afwerking 
wordt alle ruimte geboden, passend 
bij het beschikbare budget en 
passend bij de eigen woonideeën. 

Klassiek of modern, in romantische  
of in industriële stijl. Er is heel veel 
mogelijk. Druk je eigen stempel. 
Vraag de makelaar naar de 
mogelijkheden.
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Voorbeeld- 
plattegrond 
woningtype G

Interieurimpressie woningtype G

Standaardindeling

Variant indeling



In de oude Droste chocoladefabriek zit Frisk.  
Een heerlijke plek aan het Spaarne voor ontbijt, 
lunch, diner of borrel. 
 
De Scandinavische inrichting heeft veel hout,  
planten en kleur. Het menu is gebaseerd op de 
Nordic Kitchen: puur, simpel en smaakvol. Proef  
eens smørrebrød of de lekkere zachtgegaarde zalm.  

Ook leuk: elke zondagochtend is hier Smörgåsbord. 
Een soort buffet bestaande uit koude en warme 
gerechten zoals wafels, brood, fika’s (zoet), eitjes, 
fruit en meer.

Het uitzicht over het Spaarne is hier eindeloos.
Er is ook een enorm terras met weids uitzicht  
over het water.

hotspot
frisk

Frank
van Baaren

kick
off

Draaien, keren, spiegels kijken en recht op de stelton-
platen blijven. In de vroege ochtend van zaterdag 15 juli 
2017 wordt de SkyWatch geïnstalleerd. Een spectaculaire 
tribune aan een enorme hijskraan die binnen een halve 
minuut 24 mensen naar de hoogte van verdieping acht 
kan brengen. Met een spectaculair uitzicht! Over het 
Spaarne, de stad, de oostkant en het spoor. 

Meer dan duizend bezoekers mochten we verwelkomen. 
Na een geslaagd participatietraject met de buurt eind 
2016 kregen buurtbewoners als eerste de gelegenheid om 
een wandeling over het feestelijke festivalterrein te maken 
en het ontwerp te bekijken. Om elf uur gingen de poorten 
voor alle belangstellenden open.

Bezoekers konden met post-it's op de plattegronden 
reageren en feedback delen met interieurarchitecten, een 
schaalmodel van het gebouw bekijken en alle informatie 
van het voltallige makelaarsteam in ontvangst nemen.
De kinderen vermaakten zich op een speelkussen en in  
de knutselhoek.

Om de veelvoudige kwalititeiten van de locatie te laten 
beleven, lag er voor belangstellenden een sloep om het 
Spaarne op te gaan en stond de spectaculaire SkyWatch 
aan de kade om de hoogte in te gaan. 

Al met al een fantastische kennismakingsdag die veel 
inspiratie heeft opgeleverd om de woningplattegronden 
nog verder te verfijnen en het gebouw te verrijken. 
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Denk aan Brooklyn. Detroit. 
Londen. Maar lofts ontstonden 
vooral in de New Yorkse wijk 
SoHo in Manhattan. Warhol, 
Basquiat, Lichtenstein.  
Het waren de hoogtijdagen van 
de pop-art, de toegankelijke 
kunststroming die ontstond als 
reactie op het veel serieuzere 
abstract-expressionisme.

Kunstenaars die vanwege hun grote doeken be- 
hoefte hadden aan hoge plafonds trokken in oude 
industriële gebouwen en creëerden er imposante 
ateliers en interessante woonplekken. Nog steeds 
trekken lofts een artistiek type bewoner, op zoek 
naar individuele expressie. 

Bijna alle woningtypen in De Scheepmaker bieden de 
vrijheid om de plattegrond zo leeg mogelijk te vegen. 
Door een huis in te richten als één grote ruimte ont- 
staat een heel bijzondere beleving. Met daarin 
meubels als echte zichtobjecten, opvallende kunst  
of zomaar een vintage racefiets aan de muur. 

Binnen de woning kunnen ook de aansluitingen voor 
nutsvoorzieningen nog worden versleept. Met enkele 
vaste punten zoals de schachten in het gebouw zijn 
de mogelijkheden heel groot. Living in a loft.  
Grenzeloos wonen.
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Andy Warhol 
aan het werk in 
zijn loft ‘The 
Factory’.

Dromen
over
 een
loft

Interieurimpressie woningtype H



“We zitten in een buurt waar veel gebeurt. 
Stadsstrand De Oerkap, de Fietzfabriek en 
nu met de ontwikkeling van De 
Scheepmaker. Binnenkort transformeert 
ook de Dantumalocatie en natuurlijk De 
Koepel die een nieuwe bestemming krijgt. 
Dat vraagt om goede communicatie met 
ons als bewoners.” 

Aan het woord is John van Putten, voor-
zitter van de bouwcommissie van de 
Wijkraad, en in het verleden directeur van 
De Koepel toen die als gevangenis nog in 
gebruik was. Samen met een aantal 
buurtbewoners heeft hij actief mee-
gedacht over het definitieve ontwerp  
van De Scheepmaker. 

John: “Aanvankelijk waren we niet blij  
met het gebouw. Het liefst hadden we er 
laagbouw gehad, zeg maar eengezins-
woningen. Dus toen we de eerste 
voorstellen zagen van het uiteindelijke 
plan vonden we het te hoog en massaal. 
Toen we vervolgens gedurende vier 
maanden met de gemeente en de 
ontwikkelaar in gesprek gingen, zag je  

dat er over en weer meer begrip kwam.  
Je doorloopt een traject van horen, 
luisteren en vervolgens verstaan.”

“Ik heb er wel respect voor hoe de 
architect, Joeri van Ommeren, bijna live 
werkte aan zijn ontwerp. Wat wij in 
bijeenkomsten als buurt aangaven, werd 
door hem snel verwerkt.” 

Het proces dat doorlopen is, leidde 
gelukkig niet tot een gebouw dat een 
gedwongen compromis is geworden in  
de ogen van Van Putten: “Ik vind het 
esthetisch juist een mooier gebouw 
geworden. Dat hielp ook mee om onze 
weerstand weg te nemen.”

Wat hem en andere bewoners betreft is  
de manier waarop het overleg over De 
Scheepmaker is verlopen een voorbeeld 
voor andere bouwprojecten. “De gemeente 
en ontwikkelaars moeten ter harte nemen 
dat als je in de stad gaat bouwen je begint 
met het informeren en betrekken van de 
omwonenden. Dat voorkomt een hoop 
gedoe.”

"Esthetisch is het 
een mooier gebouw 
geworden"

John van Putten
is een buurt-
bewoner

Aan het woord:
Inez van Rijn →
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Buurt heeft
mee gedacht

Interieurimpressie woningtype C



“Voor heel veel bezoekers op de kick-off was het een 
eye-opener toen ze met de SkyWatch het uitzicht op 
de hogere verdiepingen zagen. Je hebt niet alleen de 
kant van het Spaarne, maar aan alle kanten een 
geweldige blik op de stad. En het water is eigenlijk 
vanuit de meeste woningen te zien, bijvoorbeeld ook 
vanuit type J, wat mensen vooraf niet door hadden.” 

Aan het woord is interieurontwerper Inez van Rijn. 
Tijdens de kick-off van 15 juli adviseerde zij geïnteres-
seerden over de indelingsmogelijkheden van hun 
droomwoning. “Van die gesprekken werd ik zelf ook 
heel enthousiast”, vertelt Inez. “Het is niet alleen een 
fijne plek, maar het is ook de veelheid aan woning-
types in het gebouw dat echt heel tof is.” 

Voor Inez was de kick-off een drukke dag. “Ik heb 
non-stop met geïnteresseerden gesproken over hun 
vragen en ideeën. Zo ontdekten geïnteresseerden 
tijdens de gesprekken dat de balkons en daktuinen in 
het echt veel groter zijn dan dat ze op zo’n getekende 
plattegrond lijken. Op alle balkons kun je ruim met z’n 
vieren zitten. En omdat ik van veel mensen hoorde dat 

het uitzicht belangrijk is, heb ik de ontwikkelaar voor-
gesteld om bij bepaalde woningen te werken met een 
soort vouwpuien. Door de pui weg te vouwen kun je 
op mooie dagen de woningen en het balkon bij elkaar 
betrekken.”

“Bij De Scheepmaker kun je als koper je ideale  
woningindeling kiezen”, vertelt Inez. “En dan blijkt 
een loft-uitvoering ook heel aantrekkelijk. Een loft 
oogt heel ruimtelijk en is echt onderscheidend.  
Maar ik sprak ook verschillende mensen met uit- 
wonende kinderen die juist een extra slaapkamer aan 
de woonkamer willen, omdat dat handig is als combi-
natie van werkkamer, logeerkamer en een plek waar 
je bijvoorbeeld speelgoed van kleinkinderen opbergt.  
De kick-off was niet alleen voor de toekomstige 
bewoners, maar ook voor ons als interieurarchitecten 
een buitenkans om mee te denken over de woon- 
mogelijkheden binnen dit gebouw.” 

Aan het woord:
Inez van Rijn

in
een
kade
woning

10
kadewoningen 
van 107 tot
170 m2

Ruimte
wandeling
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Tien tweelaagse kadewoningen met een speelse 
entresol en bijzonder hoge plafonds op de begane 
grond voor een geweldige ruimtelijke beleving in  
de woning. 

In De Scheepmaker liggen twee van de tien 
kadewoningen aan de Spaarnezijde, vier aan de 
Windasstraat en vier aan de Harmenjansweg. 
Dankzij een speelse, maar zeker ook praktische 
indeling biedt de kadewoning uitgebreide gebruiks-
mogelijkheden. Niet alleen voor stedelijke gezinnen is 
de kadewoning dankzij de eigen entree op de begane 
grond en het zicht op straat vanuit de woonkamer 
een fijne manier van wonen. Ook voor werken aan 
huis heeft de woning dankzij de flexibele indeel-
baarheid en voordeur aan de straat veel te bieden.

Dankzij de entresol kun je een kadewoning onder-
scheidend inrichten en gebruiken. Denk aan 
plafondhoge kunst dat dankzij de hoge ruimte  
echt tot zijn recht komt. En hoe fijn is zo'n grote 
leefkeuken met kookeiland en eettafel waar het 
dagelijks leven aan plaatsvindt?

De tien kadewoningen beginnen bij 107 m² 
woonoppervlak en lopen op tot 170 m².  
Een kadewoning bestaat uit twee woonlagen  
met entresol en telt twee tot vier slaapkamers.  
De kadewoningen hebben privé buitenruimtes van 
6 tot 20 m². Plafondhoogtes op de begane grond 
liggen tussen de 4,40 en 5.20 meter.  
Kopers beschikken over diverse afwerkings-
mogelijkheden en indelingsmogelijkheden.  
Alle kadewoningen beschikken over minimaal  
één parkeerplaats.
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dagm.900

beton i.h.w.g.

lichte scheidingswand 100 mm (vochtbestendig)

beton (prefab)

kalkzandsteen

lichte scheidingswand 100 mm(geluidwerend)

lichte scheidingswand 100 mm

dubbele (ontkoppelde) metalstudwand
(woningscheidend)

houten stijl-en regelwerk v.v.
isolatie en gevelbekleding

metselwerk

isolatie

hardhouten kozijn met dagmaat 880

hardhouten kozijn
brandwerend en zelfsluitend

cv-ketel

WTW-unit

RENVOOI

opstelplaats wasmachine

opstelplaats wasdroger

ruimte voorzien van vloertegels

ruimte voorzien van vloerbedekking / schoonloopmat

opstelplaats keuken met opstelplaats kooktoestel

aluminium gevelkozijn
draaiend deel / vast glas

prefab beton (oppervlak met n.t.b. antislip-motief)

draaicirkel rolstoel Ø 15001050

INSTALLATIES
· voor bouwbesluitberekeningen zie rapporten adviseur [Viac]
· hemelwater platte daken (door schachten woningen) conform nadere uitwerking installatieadviseur [Viac]
· hemelwater- en vuilwaterafvoer conform NEN 3215 conform nadere uitwerking installatieadviseur [Viac]
· elektrische installatie conform NEN 1010 conform nadere uitwerking installatieadviseur [Viac]
· rookmelders uitvoeren conform NEN 2555
· algemene noodverlichting en vluchtwegaanduidingen conform NEN 6088
· verlichtingsterkte besloten ruimte waardoor rookvrije vluchtroute voert en liftkooi volgens afdeling 6.1, BBS 2012
· drinkwater en warmwatervoorzieningen n.t.b. conform nadere uitwerking installatieadviseur
· noodoverstorten (afmeting, aantal en positie) n.t.b. i.o.m. constructeur [Pieters bouwtechniek]
· riolering conform nadere uitwerking installatieadviseur [Viac]
· lift aan Spaarnezijde uitvoeren als brandweerlift
· brandveiligheidsvoorziening parkeergarage conform rapportage [Viac]

ALGEMEEN
· Peil = 0.94+ N.A.P. (exacte hoogte vast te stellen i.o.m. gemeente)
· hoofddraagconstructie 120 minuten brandwerend m.b.t. bezwijken, vlgs art. 2.10 BBS 2012
· voor constructies zie tekeningen en berekeningen constructeur [Pieters bouwtechniek]
· schachtwanden en betonvloeren 60 minuten WBDBO
· balustraden conform NEN 6702 (berekeningen, bevestigingen en constructies)
· extra beschermde vluchtroutes voldoen aan brandvoortplantingklasses conform NEN-EN 13501-1
· overige constructieonderdelen voldoen aan brandvoortplantingklasses conform NEN-EN 13501-1
· gevelbekledingen voldoen aan brandvoortplantingklasses conform NEN-EN 13501-1
· rookdichtheid conform NEN 6066
· algemene- en vluchttrappen conform tabel 2.33 en de artikelen 2.33 t/m artikel 2.36 BBS 2012
· trappen wokkeltrappenhuis; prefab beton leuning aan betonwand
· trappenhuis en corridor uitvoeren als extra beveiligde vluchtroute
· geluidwering uitwendige scheidingsconstructies 20db volgens afdeling 3.1 BBS 2012
· geluidwering tussen ruimten van verschillende gebruiksfuncties volgens artikel 3.17 BBS 2012
· geluidwering tussen ruimten van dezelfde gebruiksfunctie volgens artikel 3.15 BBS 2012
· geluidsabsorptie gemeenschappelijke verkeersruimte conform eisen BBS afdeling 3.3, artikel 3.13
· vrije doorgang van toegangen van de diverse ruimten conform artikel 4.22 BBS 2012
· politiekeurmerk Veilig Wonen is van toepassing. Bouwplan wordt uitgevoerd conform keurmerk eisen.
· inbraakwerendheid kozijnen conform NEN5096 klasse 2)
· vloer badkamer en toilet v.v. tegelwerk, wanden badkamer v.v. tegelwerk tot plafond en toiletruimte tot 1200+vl.

dbl

#

$

deur in vluchtrichting zonder sleutel te openen

deur te openen bij nood d.m.v. knop achter breekglas

niet-ioniserende rookmelder conform NEN 2555

droge blusleiding

dagm.880

 geisoleerde brandwerend woningtoegangsdeur
 (zelfsluitendheid volgens plattegronden)

aluminium gevelkozijn
schuifpui

platdak uitvoeren als 'mos-sedum dak'  (uitvoering n.t.b.)

buitenruimte afwerking met betontegels of triflex  (oppervlak met n.t.b. antislip-motief)

aluminium gevelkozijn
draai-kiepodeel / vast glas

de scheepmaker
omgevingsvergunning

doorsnede
A - A
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ALLE MATEN IN HET WERK CONTROLEREN

CONTACT:

VANOMMEREN-ARCHITECTEN
KEIZERSGRACHT 126
1015CW AMSTERDAM
020-7822222

info@vo-a.nl
www.vo-a.nl

ALLE MATEN IN MILLIMETERS

30.06.2017

Wibaut projectontwikkeling

Muiderstraat 5/E
1011 PZ Amsterdam
020 421 70 84
info@wibaut.nl

© 2017

4.400+P

8.000+P

1.800+P

800-P

11.000+P

14.000+P

17.000+P

20.000+P

23.000+P

26.350+P

Peil=0

4.800+P

1713 14 15 16 18 19 20

H G F E D C B A

8400 8400 6300 7500 8100 5010 420420

Peil=0

4.800+P

2.700+P

bwnr.15
type E'

bwnr.16
type F'

bwnr.17
type G

bwnr.18
type H

P P P P P P P P

33 34 35 36 38 39 40
P P P P P P P

53 54 55 56 58 59 60
P P P P P P P

37

57

P

P

57
P

bwnr.25
type E

bwnr.26
type F

bwnr.27
type G

bwnr.38
type H

bwnr.35
type E

bwnr.36
type F

bwnr.37
type G

entreehal

8100

lift

26.300+P

bwnr.28
type H

bwnr.49
type H

bwnr.54
type H

bwnr.53
type P

bwnr.41
type K

bwnr.47
type N

Harmenjansweg
Spaarne

  1:100
0 10m5m2m

N
DOORSNEDE  A - A

SCHAAL

A

A

17.350+P

2
3

5
0

2
5

0
2

3
5

0
2

5
0

2
9

9
5

2
7

3
0

8
7

0

2
6

2
0

3
8

0
2

6
2

0
3

8
0

2
6

2
0

3
8

0

corridor

corridor

corridor

lifthal

lifthal

lifthal

entreehal

corridor

corridor

corridor

corridor

corridor

2
6

2
0

3
8

0
2

6
2

0
3

8
0

2
6

2
0

2
7

0
4

1
0

4000

bwnr.43
type H

6
0

5

3
8

0
2

2
5

Parkeren voor de bewoners in De 
Scheepmaker is binnen in het 
gebouw opgelost. Van buiten alleen 
te zien als je het weet. De inrit van 
de parkeergarage verklapt dat het 
gebouw om het parkeerdek heen  
is ontworpen. 

Het overdekte parkeren is over drie 
verdiepingen verdeeld. De onderste 
laag is vanaf de weg direct toegan-
kelijk. Een deel van de parkeer-
plekken bereik je met de autolift: 
een moderne en strakke oplossing 
om ruimte te winnen in de stad.  
De autolift werkt snel en effectief. 
Het is het meest gekozen parkeer-
systeem vanwege het lage aantal 
storingen en de hoge betrouw- 
baarheid.

In het project is ruimte gereserveerd  
voor deelauto’s. Een duurzaam en 
handig alternatief. Delen wordt ook 
wel het nieuwe bezit genoemd.

In de parkeergarage kunnen op- 
laadpunten voor elektrisch vervoer 
worden geplaatst.  
Tegenwoordig rijden niet alleen 
auto’s elektrisch of hybride.   
Ook scooters en fietsen met elek- 
trische hulpmotor zijn er steeds 
meer. En logisch, want met een 
elektrische fiets vergroot je de 
afstanden die je met de fiets kunt 
afleggen. Het strand en Amsterdam 
liggen ineens binnen handbereik.

Zo voldoet het moderne gebouw 
niet alleen aan de eisen van de tijd, 
maar is het ook voorbereid op het 
vervoer van de toekomst.
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Sssst...

De Scheepmaker ligt op het kruispunt van water en spoor. 
De spoorverbinding Haarlem-Amsterdam werd geopend  
in 1839. Het was daarmee de eerste spoorverbinding in  
Nederland. Het treinstation lag toen nog buiten de  
Amsterdamse Poort op de plek van de huidige Hoofdwerk-
plaats NS. Na de aanleg van de naastgelegen brug over  
het Spaarne werd het station in 1842 verplaatst. Toen kwam 
het prachtige station zoals we dat nu kennen binnen de 
17e-eeuwse omwalling te liggen.

Een aantal woningen in De Scheepmaker biedt uitzicht op 
de spoorlijn en het Noord Spaarne. De passerende treinen 
zie je wel, maar hoor je niet. De appartementen en kade- 

woningen zijn zeer goed geïsoleerd, zodat er in huis een 
prettig woonklimaat wordt gerealiseerd terwijl geluid buiten 
kan worden gehouden. 

Voor het gebouw en de woningen in De Scheepmaker geldt: 
duurzaamheid is vanzelfsprekend. Het resultaat is com- 
fortabel, plezierig en energiezuinig wonen. De woningen  
zijn voorzien van vloerverwarming en voor een deel van 
geavanceerde mechanische ventilatie. Op het hoogste dak 
van De Scheepmaker zijn zonnepanelen geïnstalleerd. 
Samen met de warmteterugwininstallatie dragen de zonne-
panelen bij aan de energievoorziening. 
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Een
gebouw
als de
stad
zelf

PUUR Makelaars is een van oorsprong Haarlemse 
makelaar, zo vertelt Ralf van Schagen, partner en 
makelaar bij PUUR. “Zo’n 14 jaar geleden ben ik samen 
met mijn compagnon gestart. Toen had je in Haarlem 
nog veel van die onontdekte locaties, rijk aan verborgen 
schoonheid. Daar zijn er niet zoveel meer van over.  
Maar je raadt het al. Dit was er nog zo één.  
Het Scheepmakerskwartier was een wat vergeten plek. 
Zo’n prachtige ruwe parel. Ondertussen vanwege de 
ligging en de kwaliteit van de nieuwbouw heel hard op 
weg om één van de mooiste en meest felbegeerde 
woonomgevingen van Haarlem te worden.” 

 “En wat voor ons zo leuk is: we zijn al in een heel vroeg 
stadium bij dit project betrokken. De initiatiefnemers 
vroegen ons enkele jaren geleden om onze visie.  
Wij hebben natuurlijk veel contact met kopers op de 
Haarlemse markt. Die contacten vormden de eerste 
input voor een woningprogramma. We hebben vanaf  
het begin de wensen van geïnteresseerden in kunnen 
brengen in het overleg met de ontwikkelaar en de 
architect. Die stonden daar ook echt voor open, zodat 
we samen een prachtgebouw hebben kunnen maken 
met heel veel uiteenlopende woningen erin voor heel 
uiteenlopende mensen. 

Het is mooi te zien dat alle woningindelingen kloppen, 
maar tegelijkertijd niet alle woningen hetzelfde zijn.  
Ze hebben alle een eigen karakter. Je kunt nu al kiezen 
uit 27 woningtypen. Van veel woningen kunnen we 
bovendien nog een variant aanbieden. En als iemand 
nog specifieke wensen heeft, dan proberen we dat ook 
mogelijk te maken.” 

Naast Ralf is ook Brenda Boersma van PUUR Makelaars 
actief betrokken bij het nieuwbouwproject aan de 
Harmenjansweg. “Het is echt een goede mix aan 
woningen geworden die een afspiegeling is van de stad 
Haarlem. Het is een gebouw waar zo ontzettend veel 
diversititeit in zit. En vanwege de verschillende groottes 
van de woningen krijg je ook een rijke mix aan bewoners, 
in leeftijd, stijl en huishoudentype. En weet je, zo’n mix 
heeft altijd de beste woonkwaliteit. Een afspiegeling van 
de stad zelf. Je zult straks zien hoe geweldig dat tot 
leven komt.” 

Ralf van Schagen en Brenda Boersma
PUUR Makelaars

Een prachtgebouw aan het 
Spaarne met de binnenstad 
op een steenworp afstand. 
En wát een uitzichten.

023 – 541 090 5

info@descheepmaker.nl
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Mark van der Heide is stedenbouwkundige. Hij heeft 
samen met ruimtelijk ontwerper Arjan Karssen getekend 
aan het ontwerp van de openbare ruimte rondom het 
gebouw. In nauwe samenwerking met de architect. 
Gebouw en omgeving zijn onlosmakelijk gerelateerd  
aan elkaar. Hij raakt direct enthousiast als hij vertelt 
over zijn ontwerp voor de openbare ruimte rondom  
De Scheepmaker.

“Het is voor een ontwerper fantastisch om zo een 
verschil te kunnen maken. Als je een locatie echt kunt 
omtoveren en verfraaien en het zo natuurlijk kunt 
maken alsof het er altijd was. Dan heb je het goed 
gedaan. We hebben de aansluiting gezocht bij het 
Scheepmakerkwartier, maar ook gekeken naar Haarlem 
als geheel, juist omdat we zo aansluiten op de histo- 
rische binnenstad. Tegelijkertijd moet het geen museum 
worden, want we maken iets nieuws, zoals de stad zich-
zelf altijd vernieuwt. Met oog voor de identiteit. Want als 
een plek identiteit heeft, krijgt het een eigen karakter.  
En daar voelen bewoners zich bij thuis.”

Het ontwerp 
De Harmenjansweg verandert naar een straat waar de
fiets en wandelaar bepalend zijn en de auto te gast.  
De straat bestaat uit brede trottoirs en een rijloper, 
gevormd door gebakken klinkers in verschillende 
verbanden. Enkele beeldbepalende bomen blijven 
behouden, nieuwe worden toegevoegd, zodat een laan 
ontstaat. Aan de gebouwzijde baant beplanting zich 
langs stalen draden een pad omhoog.

Aan de Kelderwindkade staan straks Lindes, evenals 
verderop langs de kade en aan de Windasstraat kleine 
boompjes met een karakteristieke bloei.

In de autoluwe Windasstraat bevindt zich ook de speel-
plek voor kinderen met een stoer klimobject.  
De gebruikte materialen zijn natuurlijk, duurzaam en 
warm. De verlichting is een knipoog naar het verleden. 
Replica gaslantaarns en sierlijke straatverlichting 
vormen een historisch en herkenbaar beeld voor het 
Scheepmakerskwartier.

Mark
van der Heide 
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“Wat eerst een nogal rauwe plek 
was, is straks een prachtige plek 
om te verblijven en te flaneren.”
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Ongekende ruimte en luxe. De verspringende opzet van het 
gebouw heeft zeven prachtige penthouses gecreëerd met stuk 
voor stuk fenomenale dakterrassen en unieke uitzichten: over 
de stad, het spoor, de industriële geschiedenis van Haarlem en 
natuurlijk het Spaarne. Dankzij de grote oppervlakten en vele 
raampartijen kunnen de penthouses op verschillende manieren 
ingedeeld worden, aangepast aan het karakter en leefstijl van 
de bewoners. Of je nu geregeld de kleinkinderen of gasten te 
logeren krijgt, de wens voor werk- en hobbyruimtes hebt of 
letterlijk de ruimte om je heen wilt. De penthouses bieden met 
oppervlakten tot 207 m² bijzonder veel indelingsvrijheid.  
Alle penthouses worden luxe afgewerkt, zowel binnen de 
woning als de privé buitenruimtes.

De zeven penthouses zijn beschikbaar met oppervlakten tussen 
de 120 en 207 m² en worden standaard aangeboden met mini-
maal twee slaapkamers. Buitenruimtes bestaan uit dak- 
terrassen tot 65 m². Enkele penthouses hebben tevens een 
balkon. Het aantal slaapkamers kan uitgebreid of verminderd 
worden. Kopers kunnen kiezen uit diverse indelingsvarianten en 
afwerkingsmogelijkheden. Luxe Bulthaup-keukens en sanitair 
zijn inbegrepen. Alle penthouses beschikken over minimaal één 
parkeerplaats op de begane grond. De woningen zijn per lift  
en het trappenhuis bereikbaar.

Buiten
leven

zeven penthouses 
met dakterrassen 
tussen de 29 en  
65 m²
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Impressie dakterras penthouse P

Impressie dakterras penthouse M

met een
ongekend
dakterras



Genieten
van het
uit
zicht

Op het Spaarne vindt onder meer het 
Spaarneconcert plaats, wordt actief gesupt 
en ontspannen gevaren. Kijk je vanuit je 
Spaarne-appartement vrijuit richting het 
noorden dan zie je Haarlems erfgoed trots 
langs de kade staan. Kijk je door de 
plafondhoge ramen over het water heen 
dan heb je zicht op het oudste station van 
Nederland en de prachtige, historische 
binnenstad. 

Enkele woningtypen hebben de buiten-
ruimte op de hoek voor een extra beleving. 
Het uitzicht vanuit een Spaarne- 
appartement verveelt nooit! 
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Wie wil dat niet? De dynamiek van 
het Spaarne aan je voeten. Vanuit 
je woonkamer heb je zicht op de 
karakteristieke rivier die oorspron-
kelijk het IJ met het Haarlemmer-
meer verbond en die nog steeds 
belangrijk is voor de stad én bepa-
lend voor het beeld van Haarlem. 

Elke zijde van De 
Scheepmaker heeft  
zijn eigen uitzicht met 
bijzondere kwaliteit. 
Welk uitzicht past bij 
jou?

Impressie van buitenruimte woningtype Q



Keuken
badkamer
Maatwerk design keukens en luxe sanitair. Kopers in  
De Scheepmaker hebben veel keuze en vrijheid om de 
woning naar wens en budget vorm te geven.

Aan de afwerking van de woningen is in De Scheep-
maker uiterste zorg besteed. Bij elke woning is de keuken 
op maat ontworpen. Een keuken in een hoek, een L-vorm 
of een rechte keuken. De ervaren keukenontwerpers van 
Eigen Keukens in het nabijgelegen Hoofddorp hebben in 
samenwerking met de architect gekeken naar loop-
routes, zichtlijnen en natuurlijk lichtinval. Verkeersruimte 
in een keuken is van groot belang, net als de lengte van 
het werkblad én wat vaak vergeten wordt: de hoogte 
van het werkblad.

Kopers krijgen alle mogelijkheden om een keuken naar 
wens samen te stellen. Toch iets anders? Dan wordt de 
prijs van de gekozen keuken verrekend met de stelpost 
die in de verkoopstukken is vermeld.

De penthouses en appartementen in het hogere segement 
worden uitgevoerd met een Bulthaup-keuken. Inspiratie 
ligt om de hoek. In de showroom van Bulthaup aan de 
Zijlsingel in Haarlem zijn veel stijlvolle uitvoeringen en 
opstellingen te vinden. Slimme oplossingen, duurzame 
kwaliteit en een tijdloos design kenmerken dit Duitse 
merk dat al sinds 1949 bestaat.

Al sinds 1959 is Sjartect niet alleen leverancier van 
prachtig design sanitair. De interieurarchitecten 
van Sjartec ontwerpen in samenspel met bewo-
ners en architecten maatwerk badkamers.  
De geweldige showroom in Leiden is een ervaring 
op zich. Sjartec is de geselecteerde partner voor 
de penthouseappartementen en woningen in het 
hogere prijssegment.

Nog meer geschiedenis heeft Dick’s, sanitair 
specialist in Haarlem. Deze speciaalzaak bestaat 
al sinds 1908 en heeft in ruim honderd jaar 
enorme ervaring verkregen, uit liefde voor het 
vak. En als het even kan in samenwerking met 
andere specialisten, zoals architecte Judith 
vanMourik en merken als Not Only White en 
Dornbracht. Bekijk de prachtige badkamers in  
de grootste showroom van Kennemerland, op de 
Werfstraat 10 in Haarlem, op 5 minuten van  
De Scheepmaker.
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Bij Eigen Huis in 
Hoofddorp hebben de 
ontwerpers keukens 
op maat ontworpen

Duurzame kwaliteit 
en een tijdloos design 
kenmerken de keukens 
van het Duitse 
Bulthaup

Dichtbij De Scheep-
maker vind je de 
laatste sanitair trends 
bij Dick’s

Laat je inspireren door 
het stijlvolle sanitair 
van Sjartec in Leiden

Met symmetrie zorg je 
voor harmonie

Interieurimpressie woningtype B



Boven de hoofdingang 
komt een kunstwerk  
van Marte Röling. Het 
kunstwerk is gemaakt  
als een embleem van 
bladgoud en roestvrij 
staal.



"Voor mij was dit altijd al een bijzondere plek. 
Jaren geleden liep ik hier al en vond ik het zo’n 
bijzonder deel van de stad. De omgeving was 
toen nog een beetje spannend, maar de 
ligging top. Aan het Spaarne en dicht bij  
de stad." Ernest van der Meijde, van ontwik-
kelaar Wibaut, speelde al lang met het idee 
van een woongebouw aan het Spaarne bij de 
Harmenjansweg.
"Toen ik informeerde van wie de locatie was, 
bleek dat een gepensioneerde autohandelaar 
te zijn. Die ben ik met een zekere regelmaat 
gaan bellen. Totdat fase 1 echt tot ontwikke-
ling kwam en hij het een mooi moment vond 
de locatie te verkopen. We zijn toen nog wel in 
concurrentie geweest, maar ik denk dat onze 
vasthoudendheid de doorslag heeft gegeven."

Van der Meijde realiseert De Scheepmaker samen met 
Jan Jaap van Kampen van ontwikkelaar AIVM. Van 
Kampen kent Haarlem op zijn duimpje uit zijn periode 
als makelaar. "Zo’n kans krijg je niet vaak. Dat zijn 
Ernest en ik me goed bewust. Daarom hebben we 
tussentijds een peiling gehouden naar de woonwensen 
van mensen die hier willen wonen. Dat leverde heel veel 
nuttige informatie op, net als de reacties van mensen 
tijdens de kick-offbijeenkomst van 15 juli. Dat is verwerkt 
in het plan zoals dat er nu ligt." Ernest van der Meijde 
vult aan: "Dit is een plek die je ook moet ontdekken. Wat 
heel leuk was dat mensen er tijdens de kick-off achter 
kwamen hoe dynamisch de omgeving is met het 
Spaarne, het spoor en de brug er achter. In je woning 
hoor je door de bouwmethode en isolatiematerialen 
helemaal niets van dat alles, maar het zicht naar alle 
kanten is echt prachtig."

Ze kozen bewust voor Joeri van Ommeren als architect. 
"We hadden al eerder goede ervaringen met hem.  
Wat ons aanspreekt is dat hij een getalenteerde jonge 
architect is, die ook grotere gebouwen als De Scheep-
maker goed aankan. En hij heeft een goed gevoel voor 
het maken van aantrekkelijke woningplattegronden" 
zegt Jan Jaap van Kampen. "Daarnaast is hij is in 
processen met omwonenden heel goed. Tijdens het 
overleg met de buurt zie je dat hij niet per sé aan zijn 
eerste ontwerp vasthoudt, maar goed luistert. Hij past 
het gebouw aan, zonder concessies te doen aan de 
kwaliteit, dat is knap" vindt Ernest van der Meijde. 

Kwaliteit
toevoegen
aan
Haarlem

"Zo’n kans
krijg je niet
vaak"

Ernest van der Meijde en
Jan Jaap van Kampen zijn de

initiatiefnemers van De Scheepmaker
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De verkoop van De Scheepmaker ligt in handen van  
het makelaarskantoor PUUR Makelaars.  
De oorsprong van het kantoor ligt in Haarlem en
inmiddels heeft PUUR ook vestigingen in Bloemendaal
en Amsterdam. Ralf van Schagen en Brenda Boersma  
zijn enthousiast over het project.

Brenda: “Na de start verkoop begint een spannende, in- 
tensieve, maar vooral leuke tijd voor zowel de inschrijvers 
als voor ons. We proberen zoveel mogelijk mensen hun 
eerste voorkeur te geven. Lukt dat niet, dan proberen we 
de tweede of derde voorkeur. Als het moet, wordt er 
geloot. Vervolgens gaan we met de mensen in gesprek.”

Ralf: “Er komt vaak een overvloed aan informatie op de 
koper af. Het is aan ons om alles zo eenvoudig en helder 
mogelijk met de koper te communiceren, zodat de beslis-
sing om voor De Scheepmaker te kiezen nog eenvoudiger 
wordt. En wat natuurlijk nog leuker is: het doornemen  
van de indelingstekening die op tafel komt. Want dan 
ontstaan de leukste ideeën.”

Ralf en Brenda willen graag nog een advies delen met  
de lezer:
“Wij kunnen heel veel vertellen over de voordelen van 
nieuwbouw en met name ook deze locatie en het gebouw. 
Je moet het echt zelf ontdekken, door op pad te gaan in 
de buurt en een kopje koffie te drinken bij een van de 
leuke buren zoals De Oerkap of Zuidam.  
Via de Catharijnebrug een wandeling naar de binnenstad 
te maken en door de oogharen naar de toekomst te kijken 
van deze veelbelovende buurt. Een nieuwe parel voor 
Haarlem. We wensen iedereen veel succes met het maken 
van de keuze welk appartement het best past. We kijken 
uit naar de inschrijfperiode en ontmoeten de inschrijvers 
straks graag aan tafel.”
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Disclaimer
Alle perspectieftekeningen en afbeeldingen in deze 
brochure geven een impressie weer en dienen als illustratie. 
Ondanks alle zorgvuldigheid die we hebben nagestreefd, 
kunnen aan deze tekeningen en afbeeldingen geen rechten 
worden ontleend. De afbeeldingen komen van de hand van 
een illustrator en worden daarom met recht “artist impres-
sions” genoemd. De werkelijke kleuren van de gevels, het 
schilderwerk en de dakbedekking kunnen hiervan afwijken. 
Ook de plattegronden in deze brochure kunnen opties 
bevatten, welke door de aannemer niet aangeboden 
worden. De plattegronden, alsmede de afmetingen van 
sanitair en keuken van alle in deze brochure opgenomen 
woningen zijn indicatief. Hier is dus geen leveringsplicht 
aan verbonden. Deze brochure maakt geen deel uit van de 
contractstukken. Tijdens een eerste gesprek bij de makelaar 
worden de contractstukken van de woning verstrekt.
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