
 
 
 

PERSBERICHT 
Mooie stap in de herontwikkeling van de Gonnetbuurt te Haarlem 

‘HBB GROEP huisvest DOPPER’ 
 
HBB GROEP heeft op vrijdag 30 augustus 2019 het Monumentale HAL-gebouw aan de Gonnetstraat 
overgedragen aan DOPPER. Martijn van de Poll (HBB Groep) en Merijn Everaarts (Dopper) tekenden 
voor de overdracht. 
 
Het monumentale voormalige Haarlemse Allergenen Laboratorium (HAL) wordt getransformeerd naar een 
werkgebouw voor creatieve en innovatieve bedrijvigheid. Dit lijkt op de huid van Dopper geschreven, waardoor 
HBB Groep het dan ook met bijzonder veel plezier aan haar overdroeg. De huidige (niet oorspronkelijke) 
dakopbouw zal worden vervangen door een glazen huis, dat straks een magnifiek uitzicht over Haarlem biedt. 
 
Directeur Martijn van de Poll: “Wij zijn zeer verheugd dat wij zo’n mooi bedrijf als Dopper hebben mogen 
betrekken bij onze plannen voor de Gonnetbuurt. In het verlengde van onze kernwaarden waar wij ons onder 
andere richten op ‘het ontwikkelen en bouwen van duurzame producten voor de huidige en toekomstige 
generaties’ is het meer dan bijzonder dat wij zo’n duurzaam bedrijf als Dopper onderdeel kunnen laten zijn van 
het totale plan.”. 
 
Achter en naast het HAL-gebouw komen twee ranke woontorens, ontworpen door ENZO architectuur & 
interieur, met aantrekkelijke geluidsluwe binnentuinen en terrassen. Deze worden grotendeels groen ingericht 
met diverse grassoorten, drachtbloemen en fruitboompjes. Hittestress wordt zo voorkomen en het waterbergend 
vermogen vergroot. 
 
Ook de daken worden groen ingericht. Het wordt een tweede ‘maaiveld’ waar de hoogteaccenten het silhouet 
van Haarlem verrijken en daarmee de Gonnetbuurt uit haar isolement halen. In dat tweede groene maaiveld 
komen terrassen, zonnepanelen, insecten- en vogelkasten. 
 
In de twee woontorens komt een grote variëteit aan woningen. Naast werkateliers en atelierwoningen komen er 
sociale huur- en koopappartementen, middel dure koopappartementen en luxe appartementen en penthouses. 
De horeca met werkruimte en wasserette, het aardgas loos bouwen en het mobiliteitsplan dragen verder bij aan 
de duurzaamheid van het project. 
 
“HBB Groep maakt duurzame plekken om te zijn, afgestemd op de mens en haar omgeving. Met passie creëren 
we, vaak door buiten de gebaande paden te denken en te dromen, ruimte voor leven en ontwikkelen.” aldus 
Van de Poll. 
 
Merijn Everaarts ontwikkelde samen met de TU Delft de herbruikbare en duurzame fles bekend als Dopper, dat 
het drinken van kraanwater stimuleert en de wegwerpcultuur ter discussie stelt. De voor de fles gebruikte 
materialen kunnen na hun leven hergebruikt worden in een ander product. Dopper wil mensen bewuster maken 
en inspireren om zelf een verandering in gang te zetten. 
 
Na de verbouwing van het HAL-gebouw zal er naast Dopper ook plaats zijn voor andere bedrijven. In een nieuw 
concept getiteld ‘Oceans’ wordt een circulaire en gezonde leef-/werkstijl gecreëerd, waar mensen en ideeën 
elkaar versterken. Er komt een vegetarisch restaurant: “Onze inspiratieplek wordt het proeflokaal van de nieuwe 
wereld, waar je heerlijk kunt eten”, aldus Everaarts. 
 
Eerst moet er nog heel wat worden verbouwd, Dopper wil een goede werkplek voor iedereen en een duurzaam 
pand, dat klaar is voor de komende 100 jaar. Pas in augustus 2020 betrekt Dopper het pand aan de 
Gonnetstraat 26, de bouw van de woontorens zal dan naar alle waarschijnlijkheid in volle gang zijn. 


