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2001-2007
opdrachtgever: AM Wonen
programma: 49 appartementen, 9 eengezinswoningen,
bedrijfsruimte, parkeervoorziening, BVO: 10.900 m²
onze rol: architect
status: opgeleverd 2008

trianGel, haarlem

situatie

De Triangel is een woningbouwproject op een driehoekig stuk grond, 

gelegen aan de Amsterdamse Vaart. Deze historische verbinding 

tussen Amsterdam en Haarlem is in het verleden altijd als lineair 

element benadrukt.

De Triangel is een woningbouwproject op een driehoekig stuk grond, 

gelegen aan de Amsterdamse Vaart. Deze historische verbinding 

tussen Amsterdam en Haarlem is in het verleden altijd als lineair 

element benadrukt: door een ritme van bomen, van telegraafpalen, 

van schoorstenen van kledingblekerijen en uiteindelijk van trampalen. 

In de jaren zeventig is het water van de Amsterdamse Vaart gedempt 

en is het een brede rijweg voor autoverkeer geworden. Sindsdien is er 

geen concept meer voor de bebouwing en is er een ratjetoe van maat 

en schaal ontstaan, waarin het ritme niet is terug te vinden. 

planopzet en programma

Voordat aan de concrete invulling van het gebied is begonnen, is eerst 

gezocht naar de stedebouwkundige randvoorwaarden waaraan het 

plan dient te voldoen. Met de invoeging van een reeks hogere volumes 

wordt het schaalverschil en de onregelmatigheden van de bestaande 

bebouwing gerelativeerd en wordt een nieuw ritme geïntroduceerd. 

Door de onderling gelijke afstand tussen de hoge volumen wordt de 

Vaart weer lineair begeleid. Tegelijkertijd benadrukken deze hoogte-

accenten zijstraten en belangrijke plekken in de Amsterdamse 

buurt. Het grondgebied van de Triangel bevat twee hoogte-accenten. 

De belangrijkste is die aan de Nagtzaamstraat: het volume op de 

hoek begeleidt de entree tot de buurt en de zwarte schijf erachter 

vormt samen met de toren aan de overzijde van de straat een poort 

tot de Amsterdamse Buurt. Op de andere hoek accentueert de 

Hildebrandtoren de Nicolaas Beetsstraat.

Voor de uitwerking van de bebouwing was het hoofddoel om het 

bestaande straatprofiel af te maken en alle woningen rondom een 

gemeenschappelijke binnenhof te groeperen. De straatgevels bestaan 

uit een warme kleur baksteen die bij de omgeving passen, terwijl de 

wanden aan het hof juist licht zijn en het karakter van een veranda 

hebben.

Het programma bestaat uit 58 woningen en circa 350 m2 

bedrijfsruimte. De woningen zijn gericht op de straat en liggen 

tegelijkertijd aan het half verhoogde binnenhof waaronder een 

halfverdiepte parkeergarage ligt. Door zoveel mogelijk woningen op 

straatniveau te situeren, geeft het project een bewoond en gezellig 

straatbeeld.


