
SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST



WIE ZIJN WIJ
Met bijna 200 leden is Scouting Brigitta de grootste scoutinggroep van Haarlem. Scouting is 
samen spelen, bouwen, leren, sporten, quizzen, stoeien, koken, kortom:  jezelf ontwikkelen en 
grenzen verleggen, onder leiding van goed getrainde vrijwilligers, die zelf ook ooit scout zijn ge-
weest. Vrijwel alle leden zijn afkomstig uit Haarlem-Noord en vormen qua diversiteit en sociaal- 
economische achtergrond een afspiegeling hiervan. Scouting Brigitta biedt in haar huidige ge-
bouw (De Krocht) ook onderdak aan de volgende buurtactiviteiten:

•	 SKOS: buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen van de basisscholen uit de buurt; 
•	 Servicepaspoort: gymnastiek voor ouderen;
•	 ORO-werelddans: volksdansgroep voor alle leeftijden;
•	 Sportsupport: valpreventiecursus voor ouderen;
•	 Harmonie De Spaarnebazuin: muziekvereniging voor jong en oud, die in 2019 90 jaar bestaat. 

HET PROBLEEM
Clubhuis De Krocht is oud en versleten het knelt aan alle kanten. Voor Brigitta is het allang te klein. Het gebouw is moeilijk te onderhouden en nauwelijks goed te 
verwarmen. Het voldoet in geen enkel opzicht aan de eisen die we vandaag de dag stellen aan een goed gebouw. Verder ontbreekt het aan een fatsoenlijke buiten-
ruimte voor BSO- en scoutingactiviteiten. Maar het grootste probleem is: de verhuurder heeft laten weten dat de huur binnen 2 tot 5 jaar wordt beëindigd. Dan komen 
de huurders op straat te staan en voor Brigitta is dit het nachtmerriescenario. De ervaring leert dat een scoutinggroep zonder clubgebouw ten dode opgeschreven is.

DE KANS
Het vlakbij gelegen stadspark het Schoterbos wordt opgeknapt. In de gebiedsvisie Schoterbos Jan Gijzenvaart (2012) zijn de problemen van het Schoterbos uit-
eengezet: haperende waterhuishouding, achterstallig onderhoud en sociale problemen. Het Haagse Buro Sant en Co heeft een onderhoudsplan gemaakt, waarin 
uitbreiding van de waterpartijen en een herinrichting van functies van het park centraal staan. Het plan biedt ook ruimte aan de komst van Brigitta naar het park. De 
gemeente steunt dit en ook in de directe parkomgeving is er een breed draagvlak voor. Tussen 2018 en 2022 wordt het Schoterbos opgeknapt.

DE OPLOSSING
Scouting Brigitta gaat het Schoterboshuis bouwen in het stadspark. Het Schoterboshuis wordt een ambitieus gebouw, 100% circulair, met low tech-oplossingen, natuur- 
inclusief, én voor de buurt, ingepast in de prachtige historische parkomgeving. Een gebouw bedoeld voor de hele buurt, dat mensen inspireert, uitnodigt en verbindt, 
kortom: een gebouw dat mensen enthousiast maakt. De geplande openingsdatum is 1 januari 2022.

DE MAKERS
De oplossing is ontstaan uit de unieke samenwerking van drie partijen: initiatiefnemer Scouting Brigitta samen met Puister Deneke Architecten, beide uit Haarlem, en 
de onderzoeksgroep Circulair Bouwen van het programma Urban Technology van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Wij beschouwen het bouwproject als een 



bewonersinitiatief; de gemeente biedt ruimte en ondersteuning om het te realiseren. Het Schoterboshuis wordt 
meer dan een scoutinghuis alleen. Het wordt:

1. de ontmoetingsplek van de buurt (participatie)
2. een rijke leeromgeving (educatie)
3. een proeftuin voor innovatie (innovatie)

HOE GAAT HET ER UIT ZIEN?
Het Schoterboshuis krijgt een informele, uitnodigende uitstraling. Het is veilig én zonder al te veel beperkingen. 
De groepsruimtes liggen hoofdzakelijk op de begane grond en hebben grote raampartijen en deuren, zodat de 
kinderen	direct	naar	buiten	kunnen.	Het	gebouw	wordt	flexibel	en	kan	tegen	een	stootje.	De	ruimtes	zijn	afge-
stemd op het scoutingspel en eenvoudig aan te passen aan andersoortig gebruik. Hierdoor zal het gelijktijdig 
gebruikt kunnen worden door verschillende huurders. Bovendien kan een deel van het gebouw gebruikt worden 
zonder dat het hele gebouw in bedrijf is. 
Een belangrijke regel in de scoutingwet luidt: een scout zorgt goed voor de natuur. De band met de natuur komt 
in het Schoterboshuis tot uitdrukking in de vormgeving en het materiaalgebruik: grote raampartijen (binnen/bui-
ten) en veel (duurzaam) hout en andere natuurlijke materialen. Met nestkasten, insectenhotels etc. wordt het 
Schoterboshuis plant- en diervriendelijk, zodat de parkdieren in de directe omgeving van het gebouw tot bloei 
zullen komen.

De overtuiging
Alles wat wij doen is erop gericht om de wereld een beetje mooier te maken en een plek van waarde achter te 
laten.

1.  De ontmoetingsplek van de buurt (participatie)
Het Schoterboshuis biedt ruimte aan een rijk verenigingsleven. Alle huidige medehuurders van De Krocht willen 
meeverhuizen. Daar komt bij: Haarlem-Noord is het grootste stadsdeel van Haarlem en er wonen relatief veel 
jongeren (een kwart is jonger dan 20). Voor hen moeten er voldoende voorzieningen zijn: in de Buurtmonitor 2015 
wordt vermeld dat jongeren tussen 13 en 17 jaar ‘veel attentie’ behoeven. Enkele van de sociale problemen die 
de bewoners ervaren, komen voort uit deze categorie. Het Schoterboshuis wil ruimte bieden aan verschillende 
vormen van buurt- en jongerenwerk. Voor een scoutinggroep is het overduidelijk dat jongerenwerk heel belangrijk 
is. Daarvoor zet het Schoterboshuis de deuren open. Verder biedt het gebouw ruimte voor inspraakorganen, zoals 
de Adviescommissie Onderhoud en Beheer Schoterbos. Ook andere buurtgerichte activiteiten kunnen vanuit het 
Schoterboshuis worden georganiseerd, bij voorkeur met de hulp van de vrijwilligers van Brigitta. Wij denken al 
aan een Schoterbosdag, de Buitenspeeldag, Burendag en Nederland Schoon.



2.  Een rijke leeromgeving (educatie)
Het Schoterboshuis biedt volop ruimte om te leren. Niet alleen via Brigitta zelf, maar bijvoorbeeld ook via SKOS 
(BSO). Daarnaast heeft Natuur- en Milieueducatie (NME) Haarlem al laten weten belangstelling te hebben voor het 
nieuwe gebouw. De schooltuinen liggen naast het Schoterboshuis. Het Schoterboshuis gaat verder ruimte geven 
aan innovatieve vormen van leren, nieuwe vormen van burgerparticipatie en nieuwe vormen van privaatpublieke 
samenwerking. Ten slotte moet het Schoterboshuis een kweekvijver worden voor talent, door het gebouw zelf 
als onderzoeksonderwerp aan te bieden aan het afstudeeratelier Smart Buildings en het onderzoeksprogramma 
Circulair Bouwen van de HvA. Bij de bouw wordt ook het Haarlemse praktijkonderwijs betrokken. Zo wordt het 
Schoterboshuis een ruimte om te leren, waar educatie, het opvoeden tot maatschappelijke verantwoordelijkheid, 
emancipatie, inclusiviteit, creativiteit, liefde voor de natuur en innovatie een plaats krijgen. 

3.  Een proeftuin voor innovatie (innovatie)
Het Schoterboshuis fungeert als voorbeeldproject. Bij moderne nieuwbouw ligt de focus vaak op ingewik-
kelde, dure technieken om het gebouw op milieuvriendelijke wijze te klimatiseren. In het Schoterboshuis 
gaan het onderzoeksprogramma Circulair Bouwen en het afstudeeratelier Smart Buildings van de HvA 
onderzoeken of er ook andere, eenvoudigere manieren zijn om een gebouw op nóg milieuvriendelijker wijze 
te voorzien van energie en een comfortabel binnenklimaat. Hiermee wordt het Schoterboshuis een proef-
tuin voor innovatie, creativiteit, energie, nieuwe werkvormen en educatie. Een plek waar grenzen worden 
verlegd. Vanuit het standpunt dat een goede scout het terrein schoner achterlaat dan dat hij het aantrof. 
 

cOMITÉ VAN AANBEVELING
De volgende personen hebben hun naam verbonden aan onze plannen:

•	 Jaap Boot – voorzitter Scouting Nederland;
•	 Brigitte Kaandorp – cabaretière, voormalig scoutinglid;
•	 Khalid Boutachekourt – directeur Publinc, voorzitter RvT Fonds Cultuurparticipatie;
•	 Margo Slot – voormalig Teamleider Nationaal Park Kennemerduinen;
•	 Cees Vervoorn – Oud-Olympiër, lector Topsport en Onderwijs UvA/HvA, voormalig scoutinglid; 
•	 Ezra	Zadelhoff	–	jurist,	cultureel	ondernemer.



DE KOSTEN
De kostenraming komt uit op ruim € 750.000,-. Dit is gebaseerd op kengetallen en richtlijnen van Scouting Nederland, met als prijspeil 2015. Veel kosten zijn nog 
ongewis,	daarom	zijn	we	bij	de	berekening	uitgegaan	van	gebruikelijke	vaste	percentages.	Bij	de	financiële	dekking	gaan	wij	er	nu	nog	van	uit	dat	de	helft	door	ons	zelf	
wordt ingebracht (via eigen geld en een hypotheek). Hieraan ligt een uitgebreid dekkingsplan ten grondslag. Het overige wordt bijeengebracht via fondsen, sponsors, 
crowdfunding, subsidies, speciale acties en zelfwerkzaamheid. De gemeente Haarlem steunt het project met raad en daad,  maar ziet vooralsnog geen mogelijkheden 
om	het	rechtstreeks	te	financieren.
  

TOT SLOT
Wij geloven in ons project. Het is onze droom dat Haarlem-Noord binnen enkele jaren beschikt over een prachtig gebouw op een geweldige locatie. Een gebouw 
waar ieder kind Scouting kan beleven met een hoofdletter, met liefde voor de natuur, waar het bruist van de activiteiten voor en door de buurt, waar nieuwe sociale 
en educatieve arrangementen groeien en mensen naartoe komen met belangstelling voor duurzaam bouwen om te kijken hoe het óók kan. Niet alleen voor Brigitta, 
Spaarnebazuin, ORO, SKOS, Sportsupport en Servicepaspoort, maar voor iedereen; jong en oud. Samen proberen wij deze droom te verwezenlijken. Kunt u ons 
daarbij helpen?

MEER WETEN?
U kunt ons altijd mailen via nieuwbouw@scoutingbrigitta.nl, ter attentie van Albert Jan Bloemendal.
Maar neem vooral ook een kijkje op onze website, www.scoutingbrigitta.nl/nieuwbouw. Hier vindt u tevens een link waarmee u zich kunt aanmelden voor de nieuwsbrief 
en automatisch op de hoogte gebracht wordt van de meest recente ontwikkelingen.

mailto:nieuwbouw%40scoutingbrigitta.nl?subject=
http://www.scoutingbrigitta.nl/nieuwbouw


BOUWT U MEE?


