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Cultuurhistorische analyse WC Schalkwijk, Haarlem II blad  28 

 
 

 
Opening van het winkelcentrum in 1971 (Noord Hollands Archief Hrlm-20065 en Hrlm-

20059). 

 
 

 
Entree bij de Hema, aan de westzijde van het winkelcentrum, circa 1971 en het 

parkeerterrein aan de oostzijde (op de voorgrond de V&D) in 1974 (Noord-Hollands 

Archief Hrlm-22058 en Hrlm-20054). 
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Impressies van het winkelcentrum in 1978, boven het oostelijke parkeerterrein, 
beneden één van de binnenpleinen in zuidelijke richting (Noord-Hollands Archief 
JosF19780622-25 en JosF19780622-27). 

 
Winkelcentrum, westzijde, bij entreegebied Hema, in 1978 (Noord-Hollands Archief 
JosF19780622-28). 

 
Winkelcentrum vanaf de Europaweg in noordoostelijke richting, 1980 (Noord-Hollands 
Archief Hrlm-20043).  



Winkelcentrum Schalkwijk – de jaren 70

Centrum Schalkwijk - Een nieuw Stadsdeelhart



Winkelcentrum Schalkwijk – de jaren 90

Centrum Schalkwijk - Een nieuw Stadsdeelhart
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Visie en positionering CentrumSchalkwijk

Monofunctioneel en regionaal 
verzorgend winkelcentrum

Multifunctioneel centrumgebied 



Centrum Schalkwijk in ontwikkeling –
Fase 0-1-2

Centrum Schalkwijk - Een nieuw Stadsdeelhart
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Centrum Schalkwijk - Een nieuw Stadsdeelhart

Fase 1
Woningen : 122   stuks

Zorgwoningen : 36     stuks

Supermarkt : 4750 m2

Commerciële ruimte : 1000 m2

Horeca : 530   m2

Parkeerplaatsen : 600   ppl.

Realisatie : opgeleverd



Centrum Schalkwijk - Een nieuw Stadsdeelhart

Ceylonpoort
Woningen : 162 stuks
Commerciële ruimte : 400 m2

Parkeerplaatsen : 107 ppl. (92 in garage)
Realisatie : 2022 t/m 2024



Centrum Schalkwijk - Een nieuw Stadsdeelhart

Glazenhuis
Commerciële ruimte : 1700 m2

Realisatie : opgeleverd



Centrum Schalkwijk - Een nieuw Stadsdeelhart

Foodhal
Commerciële ruimte : 200 m2

Horeca : 600 m2

Realisatie : 2023-2025



Centrum Schalkwijk - Een nieuw Stadsdeelhart

Fase 2
Woningen : 1150   stuks
Commerciële ruimte : 2550   m2

Horeca : 2270   m2

Maatschappelijk : 1700   m2

Parkeerplaatsen : 500     ppl.
Realisatie : 2023 -2026



Centrum Schalkwijk - Een nieuw Stadsdeelhart

Fase 3 en verder
Woningen : 1000 – 1500 stuks
Retail en horeca : 27750 m2

Diensten : 2000   m2

Cultuur & sport : 8000   m2

Gezondheid : 2500   m2



Centrum Schalkwijk in ontwikkeling

Centrum Schalkwijk - Een nieuw Stadsdeelhart
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Ruimtelijke Visie



Projectie ”nieuw op oud”

Circa 60 eigenaren



Positie CVvE als “collectief”

Parkeerexploitatie 
JV met gemeente 
(52%)

7.713 m2 = passage

4.884 m2 = garage





Herontwikkelingsgebied
“Oost”

- Mentonpassage
- P-garage CVvE
- Oude AH
- Huidige Deka (?)

Lunee/Trebbe
(vh V&D)

Nieuwe Parkeergarage

Floridablok
- AH
- Aldi
- Horeca

Evert
Haverkortplein

Nelson/
Amres

Nardinc
(vh H&M/Blokker)

Ceylonpoort

Kinepolis

Markthal
Cobraspen
(Febo)

Herontwikkelingsgebied
“Noord”

- Rivieradreef West
- Action/C&A
- Andalusië

Herontwikkelingsgebied
“Midden-West”
“Midden-Oost”

- Rivieradreef Zuid
- P-Europaweg

Glazen Huis

Variant 
(Hoorne HBB)

Ontwikkelingen en toekomstige ontwikkelingsgebieden 



DE UITDAGINGEN VAN DE CVVE

Duurzaam winkelcentrum (DTNP)

- Sanering 

- Goede functionele ruimtelijke structuur

Uniforme en eerlijke exit-regeling (KPMG)

- Grond

- Exploitatie

- Waardebestanddelen

- Toekomstige samenwerking / financiële bijdrage

Haalbare deelplannen (FAKTON)

- Grondprijs

- Programma

- Omvang + functies

- Financiering maatschappelijke  functies 

- Woningdifferentiatie (40-20-20 ?)

- Parkeren

Distributie Planologie

Accountancy

Project Ontwikkeling



Duurzaam winkelcentrum

- Saneren

- Structuur



Coöperatieve Vereniging van Eigenaren in het Winkelcentrum Schalkwijk U.A.
Floridaplein 13
2037 AK Haarlem
t.a.v. de heren H. Weidema en A.J. Hoogland

21 mei 2021 
CONCEPT

Geachte heren, 

Overeenkomstig onze opdrachtbrief gedateerd 27 augustus 2020 en de bijlagen 
erbij (onze “Opdrachtbrief”) doen wij u hierbij ons rapport met betrekking tot 
[omschrijf opdracht)] toekomen. [Middels onze Opdrachtbrief hebt u verklaard dat 
dit definitieve schriftelijke rapport voorrang zal krijgen boven alle voorafgaande 
mondelinge, voorlopige of tussentijdse adviezen, rapporten en presentaties, alsook 
dat u zich uitsluitend op eigen risico op dergelijke mondelinge, voorlopige of 
tussentijdse adviezen, rapporten en presentaties verlaten kunt.] 
De disclaimer, zoals aan het einde van deze rapportage opgenomen, dient gelezen 
te worden in samenhang met deze brief.
In het hierna volgende geven wij beknopt onze analyse en bevindingen weer. Deze 
finale rapportage is opgesteld om u te ondersteunen bij de keuze van mogelijke 
scenario’s, inzicht te geven in de impact en consequenties voor de leden en het 
definiëren van een mogelijk uittredingskader in het geval van uittredende leden. 

Laan van Langerhuize 1

1186 DS Amstelveen 

Tel:            +31 (0)20 656 7052

Fax:           +31 (0)20 656 7400

KPMG Corporate Finance

Postbus 74500

1070 DB Amsterdam

Nederland

Ons rapport is uitsluitend bestemd voor en ter informatie van de geadresseerden en 
mag niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming worden gekopieerd. Er 
mag tevens niet naar worden verwezen en ook mag het niet geheel of gedeeltelijk 
worden verspreid anders dan overeenkomstig onze Opdrachtbrief is toegestaan. 
Geadresseerden hebben ingestemd met de strekking van onze werkzaamheden ten 
behoeve van dit rapport zoals weergegeven in de Opdrachtbrief en wij aanvaarden 
voor zover wettelijk toegestaan geen enkele verantwoordelijkheid of 
aansprakelijkheid jegens andere partijen ten aanzien van ons werk of het rapport.
Mocht er verdere toelichting benodigd zijn, dan zijn wij uiteraard meer dan bereid om 
deze te geven. 

Hoogachtend,

KPMG Advisory NV

F. Mulders 
Partner

© 2020 KPMG Advisory N.V., een naamloze vennootschap en lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Limited, een Engelse entiteit.Alle rechten voorbehouden.

De naam KPMG en het logo zijn geregistreerde merken die onder licentie worden gebruikt door de zelfstandige ondernemingen die lid zijn van de wereldwijde KPMG organisatie.
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Bijdrage Uittreders Inflatie correctie
Bijdrage incl. inflatie Gem bijdrage
Gem bijdrage incl inflatie

Middels een lump sum betaling van gemiddelde geïndexeerde bijdragen van uittreders 
kan o.b.v. een (simplistische) methode een deel van het risico worden afgedekt

Appendix C – Sanity check 2

Sanity check 2 - Lump Sum betaling middels geïndexeerde gemiddelde bijdrage

― Conform het reeds door de Uittreders gedane voorstel is het mogelijk om de vergoeding van de blijvende exploitanten te voldoen middels een aantal keer de jaarlijkse 
bijdrage die er (naar verwachting) anders gedaan zou moeten worden door de betreffende partij.

― In dit geval is er met name gekeken naar de historische bijdrage die de betreffende partij geleverd heeft. Hierbij dient opgemerkt te worden dat deze methodiek er vanuit 
gaat dat historie representatief is voor de toekomst. Het zou de voorkeur hebben om te kijken naar de (gemiddelde) toekomstige bijdragen, daar die voor rekening komen 
van de blijvende exploitanten. Mede ingegeven door de fluctuerende bedragen en significante daling in 2020, is een meerjarig gemiddelde wenselijk. 

― In de bepaling van het meerjarig gemiddelde dient wel gecorrigeerd te worden voor het huidige prijspeil t.o.v. van de destijds vastgestelde bijdrage. Het hiervoor meest 
geijkte (en in vastgoed meest gebruikelijke) uitgangspunt is het jaarlijkse CPI cijfer. Voor de jaren 2017, 2018 en 2019 zullen respectievelijk de volgende CPI-cijfers 
gebruikt worden (conform cijfers centraal planbureau); 1,3%, 2,0% en 2,7%.

Gemiddelde bijdrage Uittreders

De gemiddelde geïndexeerde bijdrage van de Uittreders 
bedraagt � 204k

― Op basis van onze marktkennis achten wij een periode circa twee jaar 
gebruikelijk voor het “afkopen” van de verplichtingen jegens de overige 
(blijvende) exploitanten en het risico op hoger dan verwachte uitgaven in de 
nabije toekomst voor de achterblijvers.

― Deze vergoeding kan door de individuele exploitanten gebruikt worden om 
de toename in de kosten voor de korte termijn af te dekken en daarnaast 
wordt er voldoende tijd en ruimte geboden om rekening te houden met de 
(mogelijke) stijging van de (verwachte) toekomstige lasten en benodigde 
toekomstige reserveringen (t.b.v. de vermogenspositie).

― Hierbij merken wij op dat er ten behoeve van de vermogenspositie een 
voorbehoud gemaakt voor het aflopen van de ontheffing inzake de 
brandinstallatie. Gegeven dat hiermee een deel van het risico hierop 
achterblijft bij de Uittreders achten wij het redelijk dat hier tevens een 
bijdrage voor geleverd wordt door de uittreders, daar deze naar verwachting 
op korte termijn plaats zal vinden en een grote uitgave omvat waar niet 
voldoende voor gereserveerd is. 

Vergoeding voor uittreding

Twee keer de jaarlijkse bijdrage aangevuld voor de 
verwachte bijdrage t.b.v. de brandinstallatie.

2,0x � 204k � 65k � 473k

Bron: Ontvangen jaarverslagen, begroting 2021, onderliggende (Excel) bestanden & KPMG analyse

Effecten uittreding niet 
meegenomen!

Opgemerkt dient te worden dat 
de 2020 cijfers de begroting 

betreffen en niet de realisatie.
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De gekozen uitwerking maakt het mogelijk om middels een invuloefening een uittredings-
vergoeding te bepalen waarbij rekening gehouden wordt met de effecten van uittreding

Bevindingen en voorstel – Sanity check & formule

Bevindingen en uitkomsten

ʊ Ten behoeve van een toets op de redelijkheid van de uitgangspunten is ook de vergelijking 

gezocht met de historische cijfers. Voor de berekeningen verwijzen wij naar Appendix C.

ʊ De in de vergoeding meegenomen besparing als gevolg van de uittreding zitten (uiteraard) 

niet verwerkt in de historische cijfers. Om toch de uitgangspunten te verifiëren is er om die 

reden (ter indicatie) tevens een vergelijkbare exercitie uitgevoerd van de op de vorige 

pagina’s vastgestelde structuur zonder rekening te houden met de effecten van uittreding.

Bron: Ontvangen jaarverslagen, begroting 2021, ontvangen MJOB, onderliggende (Excel) bestanden & KPMG analyse

Voorgestelde structuur
Historische 
gemiddelde
(Sanity check 1)

Lump sum
(Sanity check 2)

Vergoeding

ʊ Om aan te sluiten bij het heden dient gecorrigeerd te 

worden voor inflatie (meer complex) en tevens hoeft het 

verleden niet representatief te zijn voor de toekomst.

Sanity check 1:
Historisch 

gemiddelde 
bijdrage 

onderhoud & 
exploitatie

ʊ Dit scenario is gebaseerd op historisch (verifieerbare)  

gemiddelde bijdragen voor onderhoud en exploitatie en 

door het gemiddelde resulteert een redelijk uitgangspunt.

+

-

Sanity check 2: 
Gemiddelde 
Lump sum

bijdrage van 
afgelopen jaar

ʊ Alternatief kan er gewoon gekeken worden naar historische 

bijdragen op totaal niveau, waardoor het op voorhand vrij 

duidelijk is welke vergoeding verwacht wordt.

ʊ De formule is daarentegen meer arbitrair en houdt geen 

rekening met toekomstige inzichten en een (mogelijk) 

naderbij komende herontwikkeling.

+

-

Voorstel

ʊ Het uitgangspunt van de vastgestelde vergoeding zou ons inziens moeten liggen in 

een verlichting van de toekomstige lasten voor de achterblijvende leden. 

ʊ Door gezamenlijk een prognose vast te stellen middels een MJOB (inclusief 

herijking), en daarnaast te kijken naar de impact van toekomstige nieuwe toetreders 

(e.g. Floridadreef), kan een vergoeding bepaald worden die recht doet aan dit 

uitgangspunt en aan nieuwe herwonnen inzichten. Voorgaande is beperkter van 

toepassing op historische uitgangspunten en (meerjarige) gemiddeldes.

ʊ Middels de goedgekeurde MJOB kan er, door te kijken naar de stemmen van een 

uittredende partij in de betreffende posten, tevens middels een simpele 

invuloefening de bijdrage voor het groot onderhoud bepaald worden. Dit betreft in 

het geval van een goedgekeurde MJOB tevens een breed gedragen uitgangspunt 

onder de leden.

Uittredingsformule

1x de verwachte exploitatie & onderhoudskosten in het jaar na 

uittreding.

+

Totale bijdrage o.b.v. stemmen aan groot onderhoud t/m 

herontwikkelingsjaar.

Voorgestelde 
structuur

ʊ Middels de (goedgekeurde) MJOB en (gecorrigeerde) 

exploitatielasten wordt er vooruit gekeken en 

meebewogen met nieuwe inzichten.

ʊ De MJOB en begroting dient (gezamenlijk) 

vastgesteld te worden en herijkt waar mogelijk en 

gewenst.

+

-

Graag merken wij op dat de berekeningen (conform appendix C) 

uitsluitend zijn opgesteld ter vergelijkingsdoeleinden. De gepresenteerde 

uitkomsten zijn beperkt toepasbaar door de ontstane aangepaste situatie 

als gevolg van de voorgenomen uittreding en de bijbehorende sloop.

Sanity checks (zie tevens Appendix C)

6
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De balans van de CVvE omvat met name voorzieningen t.b.v. toekomstige uitgaven aan 
de parkeergarage, brandmelding en vloeren waarvoor liquiditeit aangehouden wordt

Huidige situatie

― De CVvE houdt zich uitsluitend bezig met het beheer van het winkelcentrum. Als zodanig is de CVvE verantwoordelijk voor de aan de winkelcentrum verbonden 
exploitatielasten en noodzakelijk onderhoud aan de faciliteiten, welke op jaarlijkse basis uitgevoerd worden (in opdracht van de CVvE).

― Ten behoeve van het groot onderhoud dat plaats dient te vinden aan het winkelcentrum worden er voorzieningen getroffen op de balans. Bij de opbouw van deze 
voorziening wordt rekening gehouden met de totale verwachte uitgaven in de toekomst en de periode waarover deze plaats dienen te vinden. Hierbij is het uitgangspunt 
dat de opgebouwde voorziening op het moment van de daadwerkelijk uitgave dezelfde omvang heeft als de kosten. De aanwezige liquide middelen binnen de CVvE
dienen op basis van voorgaande methode in essentie gelijk te zijn aan de opgebouwde voorziening. 

― Voorgaande zaken worden op een jaarlijkse basis vastgesteld, waarbij de leden van de CVvE conform het door hen gehouden stemmen (zie hiervoor tevens de volgende 
pagina) een bijdrage leveren aan de jaarlijkse exploitatielasten & onderhoud, maar ook een jaarlijkse bijdrage leveren ten behoeve van het groot onderhoud. 

Toelichting op de balans

€ 417k 

€ 411k 
€ 341k 

€ 179k 

€ 186k 

€ 149k 

€ 38k 

Parkeergarage Brandmelding
Vloeren Schilderwerk
Luifels Dakbedekking
Overig

� 1,722k

Overzicht eigen vermogen/voorzieningen 2019

Notitie (*): Opgemerkt dient te worden dat het exploitatieresultaat niet (volledig) is aan te sluiten op de op de balans weergegeven cijfers. KPMG 
heeft begrepen dat dit met name het gevolg is van een verrekening in de BTW (positie).

Bron: Ontvangen jaarverslagen, begroting 2021, onderliggende (Excel) bestanden & KPMG analyse

Exitregeling
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Uittredende partijen
Appendix A - Historie

Bron: Begroting 2021, onderliggende (Excel) bestanden & KPMG analyse

Uitredende partijen overzicht -  Aantal stemmen

Partij 17010-01 17010-02 17010-03 17010-04 17010-05 17010-06 17010-07 17010-08

Amres Winkelfonds B.V. 38 38 4 38 38 - 38 4
Breedvast BHM B.V. 49 49 2 49 49 - 49 2
Lunee Vastgoed 27 27 1 27 27 - 27 1
Lunee Vastgoed 237 - 2 - 237 - 237 2
Lunee Vastgoed 25 - 1 - 25 - 25 1
Breedvast BHM B.V. 25 25 1 25 25 - 25 1
HB Capital Real Estate B.V. 9 9 1 9 9 - 9 1
Breedvast BHM B.V. 51 51 1 51 51 - 51 1
De heer W. van Driest 1 - - - 1 - 1 -
Totaal uittreders 462 199 13 199 462 - 462 13

Huidige stemmen 2,617 1,725 113 1,725 2,617 100 3,522 127
Stemmen Intreders - - - - - - 905 14
Totaal na intreding (en voor uitreding) 2,617 1,725 113 1,725 2,617 100 4,427 141
Uitreders als percentage totaal (na intreding en voor uitreding) 18% 12% 12% 12% 18% - 10% 9%

Verdeelsleutel



Centrum Schalkwijk

9

Ruimtelijke uitgangspunten

De afbeelding hiernaast toont de fasering op basis van de vorige slide maar dan voor het 
toekomstige plan. 

De tabel hieronder geeft weer hoeveel vierkante meter bebouwd oppervlak aanwezig is per fase en 
hoeveel de resterende meters aan openbare ruimte er is.

Fasering – Toekomstvisie

 Fase gemeente  Fase JCAU Bebouwd oppervlak m² kavel Buitenruimte m² kavel  Start fasering
 Fase 2B  Fase 7A 1.376 478 2024
 Fase 2C  Fase 6D 760 404 2026
 Fase 3A  Fase 8 4.996 1.410 2025
 Fase 3B  Fase 4 7.328 5.132 2027
 Fase 4  Face 6C 2.702 1.681 2026
 Fase 5  Face 9 2.099 2.197 2027
 Fase 6  Fase 11B 5.879 3.525 2029
 Fase 7  Fase 10 2.683 3.555 2030
 Fase 8  Fase 11A 3.576 3.462 2031
 Totaal 31.400                                            21.843                               

 Toekomstvisie

Overzicht fases & kavels conform nummering Gemeente
weergegeven over toekomstig plan
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OFFERTE 

Kenmerk 

Onderwerp 

 

Datum  

 

107274.1/o 

CVVE Schalkwijk - Haalbaarheidsstudie herontwikkeling 

winkelcentrum Schalkwijk 

Rotterdam, 21-06-2021 

 

Geachte heer Hoogland, beste Albert, 

 

Op donderdag 17 juni spraken wij elkaar in een online meeting inzake de grootschalige herontwikkelingsplannen 

die voorliggen voor winkelcentrum Schalkwijk in Haarlem. Aan dit overleg nam tevens de gemeente Haarlem 

deel. U vertegenwoordigt de coöperatieve vereniging van eigenaren (CVVE) en vraagt aan Fakton een 

haalbaarheidsstudie op te stellen op basis van de herontwikkelingsplannen. Daarnaast vraagt u ons een advies te 

geven over wat de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie (kunnen) betekenen voor de CVVE in de toekomst. In 

deze offerte beschrijven wij de situatie, uw vraagstelling, welke aanpak wij voorstellen, welk product/output wij 

leveren en welk opdrachtbudget wij hierbij aanbieden. 

Situatiebeschrijving 
De CVVE Schalkwijk bestaat uit een grote groep ondernemers die één of meerdere winkelunits binnen het 

bestaande winkelcentrum bezitten. Het winkelcentrum staat voor een grote saneringsopgave, welke door 

adviesbureau DTNP enkele jaren geleden gekwantificeerd is. Het winkelcentrum kent een hoge mate van 

leegstand en is niet toekomstbestendig. De gemeente Haarlem onderzoekt in nauw overleg met de CVVE de 

herontwikkelingsmogelijkheden van het winkelcentrum. Door Jo Coenen is namens de gemeente een 

masterplan opgesteld waarin de herontwikkelingsmogelijkheden zijn weergegeven, waarbij de benodigde 

sanering van winkeloppervlak conform het rapport van DTNP als input is meegenomen. In het zuidelijke deel van 

het winkelcentrum (de ‘Zuidstrook’) zijn al verschillende ontwikkelingen in gang gezet. Daarnaast is een nieuwe 

bioscoop gerealiseerd en wordt het Floridablok spoedig opgeleverd. De verwachting is dat het resterende deel 

van het winkelcentrum gefaseerd zal worden herontwikkeld in de komende jaren. Binnen de herontwikkeling 

wordt een uitgebreide mix van functies voorzien, bestaande uit wonen, commerciële ruimte, maatschappelijke 

ruimte, parkeren en andere functies.  

Haalbare Deelplannen



Toekomst van de CVvE: Lange Termijn

Groot aantal eigenaren met één 
gezamenlijk openbaar gebied 

Verzameling VVE’s + 
Parkmanagement



DANK VOOR UW AANDACHT


