
 

Onaangepasten en daklozen in plaats van herstel 17e eeuwse boerderij? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Boerderij Noord-Akendam in beter tijden. 

 

Er is een streep gehaald door het plan voor restauratie van en nieuwbouw bij de 

monumentale boerderij Noord Akendam aan de Vergierdeweg.  De grootschalige 

nieuwbouw en de stedelijke uitstraling ervan vormt volgens het college van B en W een 

ernstige aantasting van de cultuurhistorische en landschappelijke waarden van deze zeer 

bijzondere en landelijke plek. Het ernstig vervallen boerderijcomplex, is eigendom van 

Recreatieschap Spaarnwoude. Het bureau Huibrechtse & Koster Consultants heeft het 

plan Nieuw Akendam gemaakt voor de herbouw en het hergebruik van de boerderij. Die 

zou weer tot leven komen als fraaie buitenplaats met onder meer een restaurant met 

terras. Daarnaast zou er ruimte komen voor een medisch kleuter dagverblijf en 

dagbesteding voor mensen met een beperking. 

B en W weigeren de vereiste vergunning af te geven. ’De hoge cultuurhistorische waarden 

op deze plek kunnen onmogelijk overeind blijven bij dergelijke grootschalige 

herontwikkeling’, zo beargumenteert het college de weigering. De twee nieuwe gebouwen 

worden te massaal en met hun moderne vormgeving met veel glas zullen veel 

lichtvervuiling geven in de nachtelijke uren. De horeca zou overlast voor de omgeving op 

kunnen gaan leveren. De gemeente heeft de massale nieuwbouw, met Griekse zuilen en 

brede zijvleugels van crematorium Sterrenheuvel, die in schril contrast staat met het 

agrarische boerderijtje en de hele omgeving domineert destijds wel goedgekeurd.  

Het betreft een plek met een hoge kwetsbaarheid, stelt het college, waarbij de boerderij 

met bijgebouwen en erf en de landelijke omgeving een onlosmakelijk agrarisch geheel 

vormen. ’Het zeer oorspronkelijke en idyllische landschap vormt de verstilde groene 

biotoop van de boerderij, die hier al sinds de 17de eeuw staat en uiterst bijzonder 

genoemd mag worden. Het complex is in de Haarlemse context volstrekt uniek’, meent het 

college, dat voorziet dat de omvangrijke nieuwbouw ’de subtiele samenhang tussen 

bebouwing en omringend landschap dreigt te verstoren’. 



Inmiddels heeft de gemeente 

Haarlem nabij de monumentale 

boerderij in hetzelfde 

beschermde gebied plannen voor 

de mogelijke bouw van huizen 

voor mensen die moeilijk 

plaatsbaar zijn en die door 

overlast diverse malen uit hun 

woning zijn gezet. Zogenaamde 

Skaeve Huse. Er komen 

milieubakken en een 

fietsenstalling bij. Wijkraad 

Vondelkwartier wijst deze 

plannen af. Hier is geen sprake 

van een afgelegen gebied. Er zijn 

twee uitvaart centra, 

begraafplaatsen, een Hockey  

                                                                                                            vereniging en verderop ligt de       

           Tekening van de gemeentelijke plannen                    Velserbroekplas met restaurant  

                                                                                                            Villa Westend.  

De Vergierdeweg is ook een doorgaande route voor schoolkinderen uit Spaarndam en 

voor sporters  op weg naar het Van der Aart Sportpark. Dat wil men op deze kwetsbare 

plek niet. De vraag is waar de dakloze verslaafden hun drugs en drank gaan kopen en hoe 

ze aan het geld komen.  

 

Zullen uitvaarten worden verstoord door verward geschreeuw en ander lawaai?  Dat is 

niet gewenst op deze plek. En wat gebeurt er verder met de oude boerderij? 

  


