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1.

Inleiding & leeswijzer

Tussen het Spaarne en de Zuid Schalkwijkerweg, ter
hoogte van de Europaweg, is tussen 1959 en 1962 de
Schouwbroekerplas ontstaan. Er is zand gewonnen
dat nodig was voor de ophoging van het te ontwikkelen Schalkwijk. De gemeente Haarlem heeft hiervoor
land aangekocht van de gebroeders Vink. De plas heet
in de volksmond nog altijd de Put van Vink.
In de ontstane waterplas is na 1962 aan de noordzijde
afval gestort. In de jaren negentig is geconstateerd
dat hier kwalijke stoffen en materialen tussen zitten.
Het gebied is in 1992 afgesloten voor toegang door
mensen. Sinds die tijd gaat de natuur er zijn gang: die
wordt niet belemmerd door wat er in de bodem zit.
De laatste jaren komen er geregeld marktpartijen bij
de gemeente langs die ideeën hebben om het gebied
te ontwikkelen. Het gaat hierbij vooral om woningbouwprojecten. Ook in het kader van Schalkwijk
2000+ is naar het gebied gekeken. De kansen van het
gebied zijn met al die plannen wel aardig in beeld
gebracht.
Het gebied heeft echter niet te onderschatten risico’s:
niet alleen het afval in de bodem, maar ook bijvoorbeeld de geluidsoverlast van de Schouwbroekerbrug
en de verkeersdruk op de Noord- en Zuid Schalkwijkerweg zijn niet weg te cijferen randvoorwaarden.
En tenslotte heeft het gebied ook grote ruimtelijke
kwaliteiten die om aandacht vragen.

lende ontwikkelmogelijkheden en in de kosten en
opbrengsten.
Deze ontwerp-gebiedsvisie is het resultaat van het
onderzoek naar de randvoorwaarden, de kansen en
de risico’s.
Nog niet alle onderzoeken zijn uitputtend gebeurd,
maar B&W is van mening dat op basis van deze rapportage een ontwerp-gebiedsvisie gepresenteerd kan
worden.
De intensiteit van de onderzoeken die nog gedaan
moeten worden, is sterk afhankelijk van het toekomstig gebruik. Een woonfunctie vraagt een intensiever
en kostbaarder onderzoek dan een natuurfunctie.
Het college brengt de gebiedsvisie in de inspraak om
de ideeën van omwonenden en geïnteresseerden te
vernemen. Die gegevens verwerkt het college en zal
dit betrekken bij haar afweging over de ontwikkeling
van de plas, mede in relatie tot de andere ontwikkelingen en ruimtelijke vraagstukken in Europawijk en
Molenwijk.

Leeswijzer
In deze ontwerp-gebiedsvisie treft u in de eerste
hoofdstukken een beschrijving van de historie en een
analyse van de huidige situatie aan.
In de volgende hoofdstukken worden de randvoorwaarden vanuit onder andere milieu, verkeer, wonen,
stedenbouw en landschap beschreven
In hoofdstuk 14 wordt ingegaan op de verschillende
programma’s die zijn onderzocht: wonen, intensieve
en extensieve recreatie en natuur. Er wordt vervolgens inzicht gegeven in alle facetten van de verschillende programma’s.
In hoofdstuk 15 wordt ingegaan op het communicatie
en participatie traject.

Op basis van de uitkomsten van de inspraak zal B&W
een voorkeur voor ontwikkelvisie uitspreken en deze
ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad.

De gebiedsvisie wordt opgesteld ter uitvoering van
raadsbesluit 011/2007 “krediet programmamanagement Schalkwijk voor periode 2007/2008. Voor het
opstellen van een gebiedsvisie moet inzicht verkregen
worden in alle randvoorwaarden die van invloed zijn
op het gebied, in de kansen en risico’s van verschil-
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2.

Samenvatting

De noordelijke oever van de Schouwbroekerplas ligt
er al tientallen jaren afgesloten en verlaten bij. Nadat
begin jaren zestig op het land van de gebroeders Vink
zand is gewonnen om Schalkwijk te kunnen bouwen,
is een deel van de ontstane plas volgestort met afval.
Het is onbekend wat er allemaal in gegooid is. De
bovenste laag van de waterbodem is schoon. Vlak
daaronder zijn stoffen aangetroffen die risico’s opleveren voor de volksgezondheid. Wat er in de diepere
lagen ligt is moeilijk te onderzoeken door de grote
hoeveelheden steen en puin die hier ook gestort zijn.
De natuur heeft geen last van de kwalijke stoffen in
de bodem: planten en bomen groeien weelderig en
door het hek en de ruige begroeiing biedt het gebied
alle rust voor een keur aan vogels en andere dieren.
Het gebied ligt echter als een blokkade in het landschap, weliswaar groen, maar ook zonder functie.
Door de jaren is er in Schalkwijk gevraagd om het
Spaarne via dit gebied beter te ontsluiten.
Op de stadsplattegrond is het gebied een witte vlek.
Een uitdaging voor allerlei partijen die vooral locaties
zoeken voor het ontwikkelen van woningen.
In de afgelopen jaren hebben plannenmakers de kansen van het gebied wel goed in beeld gebracht. Het
gebied heeft echter niet te onderschatten risico’s. Die
waren onvoldoende in beeld gebracht.
De gemeente Haarlem vindt dat het tijd wordt om
keuzes te maken. Er moet wat gebeuren, het gebied
kan er niet zo bij blijven liggen. De vraag is met welk
perspectief je hier gaat investeren? Wat zijn de consequenties van de bodemvervuiling voor nieuwe
plannen? Zijn er eventuele nieuwe technische ontwikkelingen die kansen bieden? En, wat gaat dat allemaal
kosten? Staan daar opbrengsten tegenover?
De ontwerp-gebiedsvisie geeft inzicht in de vele randvoorwaarden die het gebied heeft en de kansen en
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risico’s van ontwikkeling van activiteiten op het gebied van wonen en recreatie.
Randvoorwaarden
Bodem: er zijn stoffen aangetroffen die risico’s opleveren voor de volksgezondheid. Het terugkerende
onderzoek van de diepere grondwaterstromen laat
geen toename van kwalijke stoffen zien. De risico’s
zijn bij beperkte toegankelijkheid door mensen te
overzien. Bij intensiever gebruik, bijvoorbeeld wonen
of recreëren moet er gesaneerd worden: de bovenste
meter van de bodem moet schoon zijn. Dit zijn kostbare ingrepen.
Water: het water heeft dezelfde kwaliteit als dat van
het Spaarne. De bovenste laag van de waterbodem is
schoon. Daaronder is ook afval gestort.
Geluid: het autoverkeer op de Schouwbroekerbrug
levert zoveel lawaai dat woningbouw op het hele
wateroppervlak alleen maar kan met een ontheffing
en bouwkundige voorzieningen in de woningen. Ingrepen om de geluidsoverlast te beperken zijn kostbaar.
Verkeer: de Noord- en Zuid Schalkwijkerweg kan een
beperkte extra hoeveelheid autoverkeer aan. Bij een
sterke toename van autoverkeer is een extra ontsluiting bij de Europaweg nodig. Dit is verkeerstechnisch
en ruimtelijk lastig en kostbaar.
Stedenbouw en landschap: het gebied maakt deel uit
van de groene zoom. De kwaliteit van het landelijke
karakter van de Schalkwijkerweg, met de kenmerkende afwisseling van woningen en groen, moet behouden blijven. Uitbreiden van het aantal woningen kan,
maar in zeer beperkte mate, maximaal twee clusters
van acht (drijvende) woningen. De ontwerpers stellen
voor om het gebied een eigen, groen karakter te geven, onderscheidend van het Engelandpark.

Programma’s
Wonen: er zijn vooral kansen voor drijvende woningen. De kosten van sanering van het gebied ten behoeve van wonen is hoog. De ontwikkeling van een
beperkt aantal woningen biedt weinig financiële armslag om het terug te verdienen. In deze visie zijn onderstaande woonvormen onderzocht.
- Woontoren
-

Drijvende woningen in de plas

-

Drijvende woningen in de noordelijke vaart

-

Grondgebonden woningen aan de Zuid
Schalkwijkerweg

Intensieve recreatie: het gebied is interessant voor
intensieve recreatie. Dit zijn activiteiten waarvoor
veel voorzieningen nodig zijn en waaraan veel mensen tegelijkertijd op dezelfde plek deelnemen. Bijvoorbeeld een jachthaven, camping, roeivereniging,
scouting.
De Schouwbroekerplas heeft potentie voor waterrecreatie. De huidige brug tussen plas en Spaarne is te
laag voor de meeste boten en de plas is slecht beleefbaar vanaf het Spaarne. Gewenste ingrepen zijn een
nieuwe, hogere (ophaal)brug en verbreden van de
waterverbinding tussen Spaarne en Schouwbroekerplas zodat de relatie tussen Spaarne en plas verbeterd
wordt. De saneringskosten voor een stadscamping en
de aanlegkosten voor een jachthaven zijn hoog.
Extensieve recreatie: de Schouwbroekerplas vormt
het knooppunt van twee hoofdgroenstructuren en
twee waterstructuren. Deze kwaliteit kan beter benut
worden, bijvoorbeeld door het verbinden van wandelroutes. De plas is in de huidige situatie vanaf de Zuid
Schalkwijkerweg nauwelijks zichtbaar. Dat kan eenvoudig verbeterd worden.
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Voor delen van het gebied dat voor menselijke betreding geschikt gemaakt moet worden zal er een laag
grond van één meter dik aangebracht moeten worden. Het grootste deel van de begroeiing zal verdwijnen. Indien het hele terrein heringericht en gesaneerd
zou worden, worden de kosten geraamd op 2 miljoen
euro.
Natuur: het gebied heeft op dit moment een beperkte
ecologische waarde. Onder andere door eenzijdige
begroeiing. De ecologische waarde kan op eenvoudige
wijze versterkt worden.
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Situatie tot 1959 (Topografische kaart 1961)
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Situatie Topografische kaart 1969
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3.

Historie gebied

In opdracht van het gewestelijk Milieubureau ZuidKennemerland is in 1994 de historie van de voormalige zandwinput en vuilstortplaats Schouwbroekerplas
onderzocht door Ingenieursbureau Tauw. Het onderzoek had ten doel mogelijke bodemverontreiniging in
kaart te brengen, teneinde in een volgend stadium de
lokale bodemkwaliteit op een efficiënte wijze te kunnen onderzoeken. De uitkomsten zijn vastgelegd in het
rapport Historisch onderzoek Put Vink, Haarlem /
oktober 1994.
De informatie in dit hoofdstuk komt grotendeels uit dit
onderzoek.
Tussen de Zuid Schalkwijkerweg en het Spaarne ligt
de Schouwbroekerplas. Deze plas is tussen 1959 en
1962 ontstaan door het winnen van zand voor de
ophoging van de nieuwe woonwijk Schalkwijk. De
gemeente Haarlem heeft hiervoor land aangekocht
van de gebroeders Vink. De plas heet in de volksmond
nog altijd de Put van Vink.
De geplande zuigdiepte voor de Schouwbroekerplas is
20 meter. Het is onbekend of deze diepte ook daadwerkelijk de einddiepte is geweest.
Na beëindiging van de zandwinning in 1962 is in de
plas grond (veen) gestort die afkomstig was van de
aanleg van Rijksweg 6.
In 1962 krijgt de Eerste Haarlemse Centrale Ophaaldienst (EHCO) mondelinge toestemming van de gemeente om de zandwinplas als vuilstort te exploiteren. Vanaf 1962 tot 1969 worden de zandwinput en
het terrein langs de noordelijke oever gebruikt als
stortplaats van afval, in de brede zin van het woord. In
de eerste jaren wordt afval vanaf schuiten op de bodem van de plas gestort. Er wordt ook afval over de
weg aangevoerd. Dit wordt langs de noordelijke oever
gestort, waarbij een deel op het talud blijft liggen en
de rest in het water terechtkomt. Hierdoor verschuift
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de oever langzaam maar zeker in zuidelijke richting.
Dit gebied is in 1969 beplant met bomen en wordt nu
aangeduid met de naam ‘bosperceel’.
Tussen 1962 en 1969 is zeer waarschijnlijk afval gestort van de gemeente, ziekenhuizen, grafische industrieën, de Nederlandse Spoorwegen en garagebedrijven. Daarnaast is zeer veel bouwafval en -puin alsmede afval van particulieren op de stortplaats terechtgekomen. Ooggetuigen melden de stort dan wel de
aanwezigheid van o.a. ziekenhuisafval (lege ampullen,
injectiespuiten, verband, röntgenfoto’s, laboratoriumafval), vaten met logo’s van bedrijven, vaten zonder logo, vaten met oliedrab (gedregd uit sloten waarin olievaten werden gespoeld), oliefilters, asfaltgranulaat, smeerafval en vetten van de werkplaats van de
NS, die ook logen, afbijtmiddelen, verf en benzeen
zouden bevatten, rioolslib en baggerslib, ijskasten,
fornuizen, afvalcontainers van fabrieken en bedrijven,
bankstellen. Er is zelfs sprake dat er complete karkassen van schepen tot zinken zijn gebracht.
Uit meerdere bronnen blijkt dat in de jaren ’60 niet
alleen aan de noordzijde maar overal langs de oever
afval werd gestort, met name door particulieren. Ook
werd afval direct langs de Zuid Schalkwijkerweg gestort, tussen de put en de weg.
Vastgesteld is dat het storten van het afval tussen
1962 en 1969 zonder controle heeft plaatsgevonden.
Vanaf januari 1969 ligt de exploitatie van de stortplaats in handen van de gemeente Haarlem, de dienst
Openbare Werken. Tot mei 1971 wordt er grof vuil en
bouwpuin gestort. Het nieuw gevormde terrein verkrijgt stevigheid, doordat laagsgewijs puin over het
gestorte afval wordt aangebracht. In deze jaren ontstaat het zogenaamde ‘wervengebied’.

In 1971 wordt gestart met de bouw van de Schouwbroekerbrug. In datzelfde jaar wordt het wervengebied in gebruik genomen door Openbare Werken, als
opslagplaats van bestratingsmateriaal en puin. Waarschijnlijk is in deze periode echter nog regelmatig grof
vuil gestort. Een beheerder uit die tijd heeft aangegeven dat “hier kinderkopjes en stenen op gegooid werden om het grof vuil te laten zakken”.
Vanaf 1981 tot 1994 wordt het wervengebied gebruikt voor de opslag en compostering van organisch
materiaal, afkomstig uit de gemeentelijke plantsoenen. Er wordt in deze jaren ook bestratingsmateriaal
opgeslagen en tevens een partij verontreinigde grond.
Deze partij wordt in 1992 weer afgevoerd.
In 1983 is het terrein opgehoogd met puin in verband
met drassigheid. Tot 1992 zijn mogelijk nog regelmatig hoeveelheden puin, waaronder ook wegenafval,
op het wervengebied gestort.
Vanaf 1992 is het noordelijke deel van het gebied –
het bosperceel en het wervengebied - niet meer in
gebruik bij de gemeente en met hoge hekken afgesloten, om vrije toegang tegen te gaan en te voorkomen
dat illegale praktijken zouden worden ontplooid.
Gesteld kan worden dat de geschiedenis met betrekking tot de Schouwbroekerplas over de periode vanaf
de jaren tachtig alom bekend is: bij de gemeente
Haarlem zijn uitgebreide dossiers aangelegd. Deze
periode is voor wat betreft de vervuiling van ondergeschikt belang aan de periodes daarvoor.
De aard van het gestorte afval in de periode 1962 –
1980 is echter niet afgebakend. Hierin is dan ook niets
uit te sluiten.

Officieel wordt in deze periode een aantal zaken uitgesloten van storting, maar het is onduidelijk in hoeverre hier de hand aan gehouden is.
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Luchtfoto uit 1968 | een nog afgesloten Schouwbroekerplas met afval drijvend op het water
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4.

Historie planontwikkeling

Spaarneplan
In 1995 heeft de gemeenteraad van Haarlem de Structuurvisie Spaarne vastgesteld. Deze structuurvisie is
uitgewerkt in het beeldkwaliteitsplan ‘het Spaarneplan’.
De Schouwbroekerplas en omgeving is één van de
deelplannen in deze structuurvisie.
Voor een gesaneerde Schouwbroekerplas waren de
ambities een toplocatie voor woonschepen en kleinschalige waterrecreatie.
Schalkwijk 2000+
In het Uitvoeringplan Schalkwijk 2000+ is voor de
Schouwbroekerplas de visie van het Spaarneplan
overgenomen: woonschepenlocatie en dagrecreatie.
De Schouwbroekerplas maakt geen onderdeel uit van
het voor Schalkwijk bedachte watersysteem.
In Schalkwijk 2000+ was de locatie van het heempark
ten zuiden van Europawijk aangewezen als locatie
voor de ontwikkeling van woningen. Bewoners van
Europawijk hebben zich hier fel tegen verzet. Door de
betreffende bewoners is voorgesteld om de woningen
in en om de Schouwbroekerplas te ontwikkelen.
In het kader van een ideeënwedstrijd is de suggestie
aangedragen om ten noorden van de plas een begraafplaats aan te leggen. Het idee is al snel uit beeld
verdwenen omdat de oppervlakte te beperkt is om
een gezonde financiële exploitatie mogelijk te maken.
Structuurplan Haarlem 2020
In het Structuurplan 2020 is de Schouwbroekerplas en
omgeving vastgelegd als water en landelijk gebied. De
locatie geldt als zoekgebied voor een stadscamping.
Hierbij wordt vooral gedacht aan de watertoerist.
Daarnaast is aangegeven dat deze locatie kansen
biedt voor wonen op water. Hierbij wordt gedacht
aan nieuw te ontwikkelen waterwoningen, maar ook
ontwerp-gebiedsvisie Schouwbroekerplas
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aan ruimte voor elders uit de gemeente te verplaatsen woonboten. Tenslotte is in het Structuurplan
vastgelegd dat er aandacht moet komen voor de oevertoegankelijkheid van het Spaarne ter hoogte van
de Schouwbroekerplas voor voetgangers en fietsers.
Molen De Eenhoorn
Rondom molens geldt een zogeheten ‘molenbiotoop’.
Dit houdt in dat rond een bepaalde afstand rond de
molen geen nieuwe bouwwerken en/of beplantingen
mogen worden geplaatst of aangebracht die de molen
kunnen belemmeren in zijn windvang.
In de tekst van het bestemmingsplan wordt aangegeven dat vanaf volgens de molenbiotoop op een afstand van 270 meter van de molen een nokhoogte
van 8 meter is toegestaan. Voor de bebouwing aan de
noordzijde is deze voorwaarde niet haalbaar.
In het bestemmingsplan wordt gesteld dat De Eenhoorn hinder ondervindt van de boombeplanting bij
de Schouwbroekerplas. De beplanting aan de noordzijde van de Schouwbroekerplas ligt binnen een afstand van 270 meter van de molen. Als deze voorwaarde van het molenbiotoop ook geldt voor de beplanting, dan betekent dit dat het gebied open moet
blijven en er weinig tot geen hoog opgaande beplanting mag staan.
Kansenkaart Watertoerisme
Op de kansenkaart Watertoerisme Haarlem van maart
2008 staat de Schouwbroekerplas aangegeven als
locatie voor jachthaven / steiger pleziervaart. Langs
de oever van het Spaarne zou ruimte moeten komen
voor een passantenhaven voor zeil- en motorboten.

het Schouwbroekerplaspark. De bestaande situatie is
vastgelegd in o.a. een hoogtemeting. Verder zijn er
een ontwerp, technische tekeningen en sfeerschetsen. Er is een globale technische omschrijving en een
kostenraming.
Het is niet duidelijk waarom het plan niet tot uitvoering is gekomen. Verder redenerend lijkt het toevoegen van een stadscamping dit programma te versterken. Er zijn meerdere voorbeelden in Nederland van
deze combinatie, waarbij met name het gezamenlijk
gebruik van sanitaire voorzieningen interessant is.
In de loop der jaren is een aantal ideeën voor de
Schouwbroekerplas aangedragen, vooral voor woningen. Er zaten zo op het eerste oog wel aantrekkelijke
plannen bij. Bij nadere bestudering bleken ze toch
niet realistisch.
Bij het plan van een ontwikkelaar om op het water
van de Schouwbroekerplas 300 drijvende woningen te
ontwikkelen is onvoldoende gekeken naar de impact
van zo’n aantal woningen op de omgeving. De vraag is
wat er over blijft van de huidige kwaliteiten van de
locatie qua groen, rust en ruimte. Ruim de helft van
het wateroppervlak zou afgedekt zijn door drijvende
woningen met negatief effect op de waterkwaliteit.
Daarnaast zou eenzesde deel van het huidige gebied
nodig zijn aan parkeerruimte voor auto’s (ca anderhalve auto per woning, totaal al gauw 500 auto’s). Dat
zou leiden tot minstens duizend autobewegingen per
etmaal over de Zuid Schalkwijkerweg. Dat kan dat
smalle weggetje niet aan. Er is dus een kostbare extra
auto-ontsluiting nodig aan de zuidzijde van de Europaweg. Ook is er geen rekening gehouden met de
geluidsbelasting van de Schouwbroekerbrug.

Overige ideeën
Begin jaren tachtig is er door de dienst Hout en Plantsoenen gewerkt aan plannen voor het inrichten van
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5.

Stedenbouw en landschap

STAD EN REGIO - ANALYSE

A.

A. De Schouwbroekerplas ligt direct aan het Spaarne, één van de belangrijke aders van het waterrecreatienetwerk in dit deel van Noord-Holland.
Het Spaarne is onderdeel van de staande-mastroute en staat in verbinding met de Kaag, via de
Ringvaart, en met het Noordzeekanaal via de sluis
bij Spaarndam.

B.

De Schouwbroekerplas ligt in de landschappelijke
groenstructuur die als begeleiding van het Spaarne diep het stedelijk weefsel binnendringt.
Ter plaatse van de Schouwbroekerplas gaat de
tweezijdige groene begeleiding van het Spaarne
over naar een éénzijdige begeleiding (oostzijde).

C.

De Schouwbroekerplas vormt een overgangszone
tussen het stedelijk gebied van Heemstede en
Haarlem en schept als zodanig lucht in het stedelijk weefsel. Over de Schouwbroekerplas loopt
een brug die Heemstede met Haarlem verbindt;
rijdend over de brug heb je het gevoel dat je even
de stad uit bent: een sterke kwaliteit in de dichtbebouwde regio.
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SCHALKWIJK – ANALYSE

D. De Schouwbroekerplas maakt onderdeel uit van
de Groene Zoom rond Schalkwijk

E.

De Schouwbroekerplas is één van de drie zandwinputten die in de Groene Zoom liggen en staat
(net als de Molenplas) in open verbinding met de
boezem.

F.

De stedenbouwkundige hoofdopzet van
Schalkwijk bestaat uit: 4 wijken rond een centrum; de wijken zijn van elkaar gescheiden door
groen/waterstructuren; rond Schalkwijk ligt de
Groene Zoom als groen uitloopgebied voor de
wijken.
De Schouwbroekerplas vormt het knooppunt van
twee hoofdgroenstructuren: de EuropavaartHeemparkzone en de Groene Zoom.

B.

C.

blad 10 van 37
15 december 2009

D.

E.

G. De Schouwbroekerplas ligt ingeklemd
tussen twee historische linten: de lintbebouwing van de Zuid Schalkwijkerweg en
het Jaagpad langs het Spaarne.
De Zuid Schalkwijkerweg heeft een landelijk karakter dat, ondanks een toename van
de bebouwing in de afgelopen jaren, toch
nog steeds wordt gekenmerkt door een
afwisseling van woningen en groen.
De Schouwbroekerplas is vanaf de Zuid
Schalkwijkerweg in de huidige situatie
slecht zichtbaar.
Het Jaagpad is alleen voor voetgangers
toegankelijk. Er liggen veel woonboten die
het zicht op het Spaarne vanaf het Jaagpad
belemmeren.
De Schouwbroekerplas grenst aan de oostzijde aan het Engelandpark (onderdeel van
de Groene Zoom) aan de noordzijde aan
een volkstuinencomplex, aan de westzijde
aan het Spaarne en aan de zuidzijde aan
het veenweidegebied van de Verenigde
Polders.

F.

Aan de noordkant staat molen De Eenhoorn, de Schouwbroekerplas maakt onderdeel uit van het molenbiotoop van deze
molen.
Schalkwijk heeft aan de westkant ter hoogte van Europawijk een hele heldere stadsrand (flats Engelandlaan). Bij Molenwijk is
de stadsrand diffuser met een sportveld,
school, appartementencomplex en villa’s.

OMGEVING SCHOUWBROEKERPLAS - ANALYSE

ontwerp-gebiedsvisie Schouwbroekerplas
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SCHOUWBROEKERPLAS

Oppervlakten:
Water ca. 6 ha
Afgesloten gebied ca. 6 ha

ontwerp-gebiedsvisie Schouwbroekerplas
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6.

Bestemmingsplan

In het ontwerpbestemmingsplan Schalkwijkerweg is
de locatie aangeduid met de bestemming water en
landschappelijke doeleinden en recreatieve waarden.
Er is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het
gebied. Uit het bestemmingsplan:
“Uitgangspunt is de ruimtelijke kwaliteiten van de
Schouwbroekerplas en de directe omgeving veilig te
stellen met aandacht voor groen, ruimte en recreatie.
Er zal slechts beperkt ruimte zijn voor woonvormen.
Gedacht wordt aan het creëren van ligplaatsen drijvende waterwoningen. Het Spaarneplan biedt aanknopingspunten voor de na te streven beeldkwaliteit.
Rekening houdend met het karakter van de Groene
Zoom mogen in het gebied maximaal 20 woonobjecten gecreëerd worden, bestaande uit drijvende waterwoningen en maximaal twee grondgebonden woningen. De benodigde parkeerplaatsen bij de ligplaatsen voor de drijvende waterwoningen in de vaart
mogen op maaiveldniveau worden opgelost, het parkeren bij de drijvende waterwoningen in de plas dient
inpandig te worden opgelost. Het gebied kan worden
ontsloten via de Noord- en de Zuid-Schalkwijkerweg.
Gezien de ligging van het gebied langs twee recreatieve routes en een belangrijke route voor doorgaand
verkeer, leent het gebied zich ook goed voor toeristisch/recreatieve ontwikkeling. Zoals aangegeven in
het Structuurplan kan hierbij gedacht worden aan een
kleine stadscamping, voorzien van bijvoorbeeld trekkershutten. Maar ook het toegankelijker maken van
de plas voor waterrecreatie en watersportverenigingen is hierbij denkbaar. Het realiseren van ligplaatsen
voor pleziervaartuigen met een kleinschalige horecavoorziening behoort tot de mogelijkheden.
Een ontwikkeling van de Schouwbroekerplas e.o. is
niet zondermeer mogelijk. De (aanpak van de) aanwezige bodemverontreiniging is bepalend voor de wijze
waarop het gebied heringericht kan worden. Met
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name aan het gebruik van de oevers zal in dit kader
aandacht besteed moeten worden. Daarbij dient het
te dempen oppervlak geheel te worden gecompenseerd. Daarnaast zal 15% van de toename aan verhard
oppervlak gecompenseerd moeten worden in de
vorm van oppervlaktewater.
Vanaf de Schouwbroekerbrug is molen de Eenhoorn
niet meer zichtbaar door hoogopgaande beplanting.
Aangezien het hier gaat om een rijksmonument met
cultuurhistorische waarde, is het voor wat betreft de
zichtbaarheid van de molen gewenst om vanuit zuidelijke richting zichtlijnen te creëren.
Tijdens de opstelling van dit bestemmingsplan is eengebiedsvisie opgesteld voor dit gebied. In deze –
gebiedsvisie wordt inzicht gegeven in alle randvoorwaarden die van invloed zijn op het gebied, in de
kansen en risico’s van verschillende ontwikkelmogelijkheden en in de kosten en opbrengsten. Deze gebiedsvisie is in deze fase van het bestemmingsplan
nog niet vastgesteld. Daarom is uitgangspunt dat de
bestaande situatie positief bestemd wordt. Alle beoogde ontwikkelingen worden planologisch niet onmogelijk gemaakt. In hoofdstuk 6 wordt hier nader op
ingegaan.
ARTIKEL 35: WIJZIGINGSBEVOEGDHEID (W4)
Bestemming: Lid 1:
Burgemeester en wethouders kunnen de gronden
met de bestemming Landschappelijke doeleinden,
recreatieve waarden (Lr) en Water (Wa) wijzigen in
Woondoeleinden, Woonschepenligplaats, Verkeer en
Verblijfsgebied, Groenvoorzieningen, Landschappelijke doeleinden, recreatieve waarden, Water en Recreatieve doeleinden (waaronder begrepen een stadscamping en jachthaven), ondergeschikte horeca onder de volgende voorwaarden:
1. Veldonderzoek wordt gedaan naar bestaande flora
en fauna;

2. dempen van water ten behoeve van de herinrichting van de Schouwbroekerplas is toegestaan, mits het
gedempte oppervlak elders in het peilgebied gecompenseerd wordt en onderdeel vormt van het boezemwaterstelsel;
3. 15% van de toename van verhard oppervlak dient
gecompenseerd te worden in de vorm van oppervlaktewater, dat in verbinding staat met het boezemwater;
4. in het gebied mogen maximaal 20 woonobjecten
worden gecreëerd, waaronder drijvende waterwoningen ( maximaal 18) en woningen ( maximaal 2).
5. voor het parkeren gelden de normen van de Haarlemse Bouwverordening
6. het gebied wordt ontsloten via de Noord- en ZuidSchalkwijkerweg
7. Indien kwetsbare of beperkt kwetsbare functies
worden toegevoegd binnen de op de plankaart aangegeven 150 meter contour van het groepsrisico, dient
het groepsrisico bepaald te worden en dient verantwoord te worden of een toename van het risico aanvaardbaar is.
Procedurevoorschriften: Lid 2:
a. Een ontwerp-besluit tot wijziging, waarbij toepassing wordt gegeven aan artikel 11 van de Wet, ligt, met
bijbehorende stukken, gedurende 2 weken ter inzage.
b. Burgemeester en wethouders geven van de nederlegging te voren in een of meer dag-, nieuws- of huisaan-huisbladen, of op een andere geschikte wijze kennis.
c. De kennisgeving houdt mededeling in van de bevoegdheid tot het indienen van bedenkingen.
d. Gedurende de onder a. genoemde termijn kunnen
belanghebbenden bij het college van burgemeester en
wethouders schriftelijk bedenkingen indienen tegen
het ontwerp-wijzigingsbesluit.“

blad 14 van 37
15 december 2009

7.

Milieu: bodem en water

In vervolg op het historisch onderzoek van 1994 is in
2000 door Tauw bodemonderzoek gedaan. Het doel
van dit onderzoek was het vaststellen of er sprake is
van bodemverontreiniging en zo ja, of de ernst van de
verontreinigingsituatie noopt tot een nader bodemonderzoek. De uitkomsten zijn neergelegd in het rapport Integraal bodemonderzoek put Vink te Haarlem,
24 januari 2000. Het rapport geeft inzicht in de aard,
mate en plaats van voorkomen van de mogelijke verontreiniging van grond en grondwater.

Van de waterbodem is slechts de bovenste 20 centimeter onderzocht. Deze toplaag is matig tot sterk
verontreinigd door met name enkele zware metalen
en DDT. Verondersteld wordt dat de dieper gelegen
sliblagen sterker verontreinigd zijn. De toplaag die
bemonsterd is, is een relatief schone sliblaag die in de
afgelopen jaren ontstaan is, jaren waarin geen vuil
meer in de put gestort is. De kwaliteit van het slib in
het Spaarne is bepaald op klasse 2. Dit is matig verontreinigd, dus min of meer vergelijkbaar.

Het onderzoek naar de kwaliteit van de grond heeft
zich voornamelijk toegespitst op de bovenste 1,5
meter in verband met contactrisico’s en de onmogelijkheid om dieper te boren, door de aanwezigheid
van een ondoordringbare puinlaag.
Uit het onderzoek blijkt dat de bovengrond op alle
deellocaties licht verontreinigd is met zware metalen,
PAK en minerale olie. Plaatselijk worden sterk verhoogde concentraties lood en zink en matig verhoogde concentraties koper aangetroffen.
De ondergrond bevat plaatselijk sterk verhoogde
concentraties zware metalen, zink en lood, PAK en
minerale olie en matig verhoogde concentraties koper.
Het grondwater tot 4 meter onder maaiveld is over
het algemeen licht verontreinigd met zware metalen
en aromaten. Plaatselijk wordt een sterke verontreiniging geconstateerd met minerale olie, PAK, koper en
zink.
Het diepere grondwater van 10 tot 25 meter onder
maaiveld is over het algemeen licht verontreinigd met
chroom. Overige componenten worden niet in concentraties boven de streefwaarde aangetroffen.
De uitstroom van verontreinigingen in de diepere
grondlagen wordt regelmatig onderzocht. Er is tot nog
toe geen toename van de verontreiniging geconstateerd.

De waterkwaliteit van de Schouwbroekerplas is gelijk
aan die van het Spaarne.
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Uit de risicobeoordeling blijkt dat er een actueel risico
berekend wordt voor de volksgezondheid ten gevolge
van de hoge concentraties aan lood in de grond ter
plaatse van het bosperceel en het perceel tussen
Europaweg, Zuid Schalkwijkerweg en Europavaart.
Gezien de heterogene samenstelling van de stort
dient ook voor de overige locaties rekening gehouden
te worden met eventuele humane risico’s. Het gebied
ten noorden van de plas, bosperceel en wervengebied
was in 1992 al dichtgezet om vrije toegang tegen te
gaan. Het openbare perceel tussen Europaweg, Zuid
Schalkwijkerweg en Europaweg is niet afgezet, omdat
het berekende humane risico ter plaatse als gering
wordt ingeschat. Het berekende humane risico bestaat uit frequent hand-mondgedrag van verontreinigde bodem. Dit frequent hand-mondgedrag wordt
ter plaatse niet waarschijnlijk geacht.
Er is geen actueel risico aanwezig voor het ecosysteem.
Bureau Bodem van de afdeling Milieu constateert op
basis van de informatie die de bodemonderzoeken
heeft opgeleverd dat voor wat betreft de gestorte

stoffen in en rond de Schouwbroekerplas niets is uit
te sluiten. Dat betekent dat ingrijpen in de plas en de
omliggende terreinen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zal moeten gebeuren.
In 2009 blijkt de bodemsituatie van de Schouwbroekerplas al vele jaren stabiel te zijn. Het lijkt erop dat
de vervuiling goed ingekapseld is. Bij de afdeling Milieu wordt deze stabiliteit als een belangrijk gegeven
beschouwd. Ontgraven van delen van de voormalige
stort kan de stabiliteit verstoren.
Als over saneren van de bodem gesproken wordt dan
wil dat niet zeggen dat de hele locatie wordt leeggehaald en weer opgevuld met schoon materiaal. Saneren betekent wel dat de vervuiling op de locatie op
zo’n wijze wordt afgeschermd die past bij de intensiteit van het gebruik, zodat gezondheidsrisico’s worden uitgesloten.
Algemeen geldt dat de saneringsingrepen intensiever
moeten zijn naar mate menselijk verblijf van langere
duur is. Voor natuur, geen toegang voor mensen, zijn
de ingrepen minimaal. Voor ontwikkeling van woningen, 24-uursverblijf zijn de meest intensieve ingrepen
nodig.
Als de locatie opengesteld wordt voor mensen dan is
het al gauw noodzakelijk dat een leeflaag wordt aangebracht. Het aanbrengen van een leeflaag brengt
hoge kosten met zich mee en daarna regelmatig kosten voor onderhoud.
Bureau Bodem adviseert om met een onderzoekstechniek met radarstraling op het terrein toe te passen om een beter inzicht te krijgen in de omvang en
aard van het stortmateriaal dat in de bodem aanwezig
is. Met deze techniek wordt de bodem niet verstoord.
Op basis van de uitkomsten kunnen specifieke locaties
gerichter worden onderzocht en kan de sanering
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doelmatiger worden uitgevoerd. Daarnaast moet de
locatie worden onderzocht op o.a. de aanwezigheid
van asbest.
De kosten voor deze onderzoeken worden geraamd
op € 140.000,-.
Uit deze onderzoeken kan naar voren komen dat de
risico's beperkter zijn dan in de beschikking van deze
locatie is opgenomen.
Na de uitgevoerde onderzoeken moet worden afgewogen worden welke inspanning verricht gaat worden om de locatie robuust af te dekken of om materialen af te voeren, vanwege ongewenste geotechnische invloed. Het is verleidelijk om vanwege de kosten
bij beperkte gezondheidsrisico’s slechts een dunne
leeflaag aan te brengen. De ervaringen van het Reinaldapark leren dat goedkoop uiteindelijk duurkoop
is.
Aandachtspunt is de aanwezigheid van behoorlijke
hoogteverschillen in het terrein. Uit een hoogtekaart
uit 1983 blijkt dat er terreindelen waren die zo’n twee
meter boven het waterpeil lagen. Na 1983 is er nog
veel puin en wegenbouwmateriaal op het terrein
gestort.
Recente visuele opname wijst uit dat deze hoogteverschillen nog steeds in het terrein aanwezig zijn.
Als voor sanering een leeflaag van een meter dik
wordt aangebracht zullen in het terrein plekken ontstaan die ongeveer drie meter boven het waterpeil
komen te liggen. Met name aan de randen levert dit
problemen op. De sanering zal daar niet beperkt kunnen blijven tot het aanbrengen van de leeflaag, maar
er zal ook ontgraven moeten worden. Een intensievere ingreep die ook hogere kosten met zich mee zal
brengen.
Geluid: voorkeursgrenswaarde 47 dB
vanaf Schouwbroekerbrug
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8.

Milieu: geluid en lucht

GELUID
Volgens de milieuregelgeving voor geluid in de stedelijke omgeving heeft vrijwel het hele wateroppervlak
van de Schouwbroekerplas een zo hoge geluidsbelasting dat voor het ontwikkelen van woningen voldaan
moet worden aan de regelgeving Ontheffing Hogere
Geluidswaarden en het Bouwbesluit. Slechts een
beperkt deel van de oever aan de noordzijde ligt buiten de zogeheten Voorkeursgrenswaarde van 47dB.
De geluidsbelasting van de Schouwbroekerbrug is
groot omdat hij hoger ligt. Daarnaast draagt het gladde wateroppervlak geluid over een grotere afstand
voort, in tegenstelling tot een begroeide bodem. De
beleving van het geluid wordt versterkt doordat de
geluidsbron prominent zichtbaar is.
Een ontheffing Hogere Geluidswaarde kan verleend
worden als aan een of meer gestelde voorwaarden
voldaan wordt:
De geluidsbelasting van de brug is terug te dringen
door fysieke ingrepen aan de constructie. Een voor de
hand liggende ingreep is het aanbrengen van geluidsabsorberend asfalt, ZOAB. Daarvoor moet een extra
waterafvoerende asfaltlaag aangebracht worden. Dit
betekent extra gewicht. Het wegdek gaat omhoog. Als
gevolg daarvan zullen ook de trottoirs omhoog moeten. Het is nog maar de vraag of dit technisch mogelijk
is.
Het aanbrengen van geluidsschermen is een andere
mogelijkheid. De constructie van de brugrand is echter niet berekend op het bevestigen van een geluidsscherm. Aanpassen is een kostbare ingreep. Vanuit de
beleving van fietsers en voetgangers is een geluidsscherm op de rand van de brug ongewenst.
Een andere optie is een laag scherm op de grens van
fietspad en rijbaan. Dit zal echter ten koste gaan van
de reeds beperkte ruimte voor fietsers en voetgangers of van twee rijbanen. Los van de verkeerskundige
ontwerp-gebiedsvisie Schouwbroekerplas
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problemen die dit allemaal oplevert – samen met de
gemeente Heemstede op te lossen – is ook het wegdek van de brug niet ontwikkeld op het bevestigen
van een geluidsscherm dat bestand is tegen bijvoorbeeld een aanrijding met een auto.
Er is een idee geopperd om evenwijdig aan de brug
een met bomen begroeid schiereiland aan te leggen
om de brug vanaf de noordoever gedeeltelijk aan het
zicht te onttrekken en de geluidsbelasting via het
wateroppervlak te verkleinen. De afdeling Milieu
denkt dat het aanleggen van een schiereiland waarop
bomen moeten groeien problematisch is vanwege de
slappe bodem van de plas: hij is in de loop der jaren
gevuld met o.a. veen en bagger. Het lijkt een zeer
ingewikkelde ingreep met weinig effect.

LUCHT
Er worden geen moeilijkheden verwacht met betrekking tot de luchtkwaliteit. Het project zal waarschijnlijk afgedaan kunnen worden als een NIBM geval (Niet
in betekenende mate). Wanneer de definitieve invulling van het gebied bekend is en het wijzigingsplan in
procedure wordt gebracht kan de luchtkwaliteit getoetst worden.

Verwarrend in de geluidsparagraaf van de Milieuwet
is het feit dat woonboten niet beschermd worden
door deze regelgeving. Voor het bestemmen van een
locatie voor een woonboot is geluidsoverlast geen
beperkende factor. De regelgeving voor drijvende
villa’s is tot op heden gelijk aan die van woonboten.
Ook die kunnen dus zonder beperking in een geluidsbelaste omgeving ontwikkeld worden. Maar deze
woningen moeten weer wel voldoen aan het Bouwbesluit. De in het Bouwbesluit opgenomen maximale
geluidsniveaus voor in de woning zijn in deze zwaar
geluidsbelaste omgeving alleen haalbaar met stevige
bouwkundige voorzieningen.
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9.

Milieu: omgevingsfactoren | LPG-opslag

Het benzinestation aan de Europaweg heeft een
LPG-reservoir dat is ingeterpt. De doorzet is ca.
520 m3 per jaar. In maart 2007 zijn in de Regeling
externe veiligheid voor inrichtingen de afstanden
voor het plaatsgebonden risico van LPGtankstations aangepast. Voor het tankstation aan
de Europaweg is de minimale afstand van de opslag tot kwetsbare objecten 25 meter. De afstand
van het vulpunt tot kwetsbare objecten is 35 meter. De bij deze afstanden behorende risicocontour
heeft geen invloed op de ontwikkelingen rond de
Schouwbroekerplas.
Daarnaast geldt voor de LPG-opslag een zogeheten
groepsrisico. Dit risico geldt voor het gebied in een
straal van 150 meter rondom de LPG-opslag. De
oostelijke oever van de Schouwbroekerplas valt
binnen deze straal en de eerste honderd meter
van de noordelijke oever. (zie figuur) De invloed
van dit groepsrisico op de ontwikkeling van woningen is niet zo maar aan te geven omdat de
regelgeving bijzonder complex is. Inschakeling van
een extern adviesbureau zal noodzakelijk zijn om
inzicht te krijgen in het groepsrisico van de LPGopslag .
Het zuidoostelijke deel van de oevers van de plas,
bij de Zuid Schalkwijkerweg ter hoogte van de
Europaweg, valt binnen de hindercirkel van het
groepsrisico van de LPG-opslag van het nabij gelegen benzinestation. Deze locatie is daardoor lastig
te ontwikkelen voor activiteiten waar veel mensen
tegelijkertijd aanwezig zijn. Het risico wordt versterkt doordat bij een calamiteit vluchten alleen
mogelijk is via het water. Vluchten via land betekent dat mensen eerst dichter naar de LPG-opslag
moeten gaan, voordat ze er weer verder van weg
kunnen komen.
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10.

Milieu: natuurwaarden

In de loop der jaren is er op de oostelijke oever van
het Spaarne minder ruimte voor natuur gekomen,
met name voor bloeiende planten, vlinders en broedvogels. De beplanting van het Engelandpark heeft
sinds de renovatie te weinig kwaliteit en massa om de
standaardnatuurwaarden te leveren.
Het voor mensen afgesloten terrein ten noorden van
de Schouwbroekerplas is een steeds belangrijker
toevluchtsoord voor de fauna geworden. Naast de
grote aantallen zangvogels, zijn er in de afgelopen
jaren broedende (roof)vogels gesignaleerd, afwisselend een Buizerd en een Boomvalk. Er huizen fazanten
en ook is er meerdere malen een ree gesignaleerd.
Het is mogelijk dat in de oudere bomen kolonies
vleermuizen zitten.
Een groot deel van het bosperceel bestaat uit populieren. Waar de populieren een monocultuur vormen is
de natuurwaarde minder interessant.
Alleen de ontoegankelijkheid voor het publiek is een
kwaliteit voor de storingsgevoelige broedende
(roof)vogels en het ree. Voor andere dieren en wat
betreft de plantengroei en de voedselvoorziening
voor zangvogels is de groep populieren contraproductief. Een soortenrijke menging van struiken en
bomen zou veel productiever zijn.
De noordoever daarentegen is ecologisch waardevol
door de kleinschalige variatie in typen beplanting:
oeverbegroeiing, half vrijstaande struiken, hoge kruiden en verspreid staande jonge bomen. De oever ligt
in de volle zon en biedt de ideale basis voor oeverbegroeiing, vooral van drassige bodems. Hier broeden
o.a. veel zangvogels. De stadsecoloog kenmerkt de
locatie als brongebied. Het gebied heeft betekenis
voor veel diergroepen, die zich vanuit dit gebied in
(heem)parken in de omgeving kunnen vestigen. De
Schouwbroekerplas heeft extra betekenis voor de
zangvogels in de rest van Schalkwijk. Direct na het
ontwerp-gebiedsvisie Schouwbroekerplas
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uitvliegen van de jongen vertrekken zangvogels uit de
leeg gegeten parken naar de Schouwbroekerplas waar
nog wel voedsel is.
Vogelliefhebbers uit Schalkwijk houden alleen de
vogelstand in dit gebied bij en melden verstoringen bij
de stadsecoloog. Van de plantengroei en de andere
diergroepen dan vogels is nu geen volledige inventarisatie beschikbaar.

een kalenderjaar uitgetrokken moeten worden om
alle soortengroepen goed in beeld te krijgen.

De Schouwbroekerplas is het schakelpunt voor veel
natuurwaarden in de westrand van Schalkwijk. Wanneer door ingrepen in het groen soorten tijdelijk niet
meer kunnen overleven, kunnen zij vanuit de
Schouwbroekerplas herkoloniseren. Dit geldt de komende jaren voor het herstel van de natuurwaarden
in het gerenoveerde Engelandpark en voor het herstel
van de vlinderstand in het heempark langs de Europavaart.
Drastische ingrepen in dit gebied, zoals het verwijderen van begroeiing, het aanbrengen van een leeflaag,
het ontwikkelen van woningen, zal gevolgen hebben
voor de natuurwaarden van het zuidelijk stroomgebied van het Spaarne.
De roofvogels en de vleermuizen zijn wettelijk beschermde diersoorten op basis van de Flora- en faunawet.
Bij ingrijpende beheersmaatregelen en bij herinrichting van het gebied moet een ontheffing worden
aangevraagd.
Voorzien wordt dat deze ontheffing verleend zal worden, wanneer kan worden aangetoond dat de functieverandering van park /natuurgebied onontkoombaar
is. Voorafgaand aan die ontheffingaanvraag zal er een
deugdelijke inventarisatie van de flora en fauna in het
gebied gemaakt moeten worden en zal een compensatievoorstel voor de natuurwaarden moeten worden
opgesteld. Voor een acceptabele inventarisatie zal
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11.

Verkeer

De Noord- en Zuid Schalkwijkerweg zijn een belangrijke schakel in het netwerk voor fietsrecreatie van de
regio. Het landelijke karakter pleit voor zo min mogelijk extra auto’s op deze weg. Met name in het deel
ten noorden van de Europaweg zal extra autoverkeer
de kwaliteit van deze route doen afnemen.
Voor het noordelijk deel geldt dat behalve de Noorden Zuid Schalkwijkerweg ook de Belgiëlaan als enige
toevoerweg beschikbaar is.
Als voor de locatie Schouwbroekerplas functies ontwikkeld worden die veel autoverkeer aantrekken, zal
hiervoor een extra ontsluiting aan de zuidkant gemaakt moeten worden.
Dit is ruimtelijk en technisch een lastige opgave en
kostbaar.
Ontsluiting via de Zwemmerslaan betekent dat de
fietstunnel onder de Europaweg verhoogd en verbreed moet worden. Ook de fietsbrug over de Europavaart moet aangepast aan zwaarder verkeer.
Een nieuwe ontsluiting vanaf de Europaweg zal bij de
kruising Engelandlaan moeten komen. Daar is in de
huidige structuur eigenlijk geen ruimte voor een extra
afslag. Als er een rotonde aangelegd zou worden zou
het nog kunnen. Maar de kans daarop is klein. Vervolgens is er achter het benzinestation geen ruimte voor
een aparte rijbaan voor auto’s. Hier zal een gecombineerde rijbaan voor auto’s en fietsers gemaakt moeten worden. Een vreemde situatie in de verder vrijliggende fietspaden. Tenslotte zal de fietsbrug over de
Europavaart vervangen moeten worden door een
zwaardere brug die geschikt is voor autoverkeer. De
ruime draaicirkels die nodig zijn voor nooddiensten en
de vuilniswagen zullen het groene karakter van deze
hoek aantasten. De vermenging van fiets- en autoverkeer lijkt niet bij te dragen aan een grote verkeersveiligheid.
Tenslotte is gekeken naar een aparte aansluiting vanaf
de Engelandlaan dwars door het Engelandpark. Deze
ontwerp-gebiedsvisie Schouwbroekerplas
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route gaat altijd over uitgegeven grond. Medewerking
van grondeigenaren is dus nodig. Daarnaast is de
vraag of een ontsluiting tussen garages door wel zo
veel kwaliteit heeft. Daarnaast is auto’s dwars door
het Engelandpark laten rijden niet wenselijk. Deze
ontsluiting is wellicht beter betaalbaar, maar sterk
afhankelijk van de medewerking van grondeigenaren
en van omwonenden.
Een extra ontsluiting aan de zuidkant kan sluipverkeer
tot gevolg hebben. Om dat te voorkomen zal een
afsluiting gerealiseerd moeten worden. De huidige
autoknip in de Zuid Schalkwijkerweg ter hoogte van
de Europavaart moet naar het noorden verplaatst
worden. De nieuwe afsluiting zal nooit de logica van
de huidige knip krijgen. Hij moet zo gesitueerd worden dat er keermogelijkheid is voor auto’s. Ook moet
onderzocht worden of de nood- en hulpdiensten akkoord gaan met een vaste afsluiting, vanwege het
opknippen van de bereikbaarheid van de woningen
aan de Noord en Zuid Schalkwijkerweg. Een beweegbare afsluiting is kostbaar en lastig te beheren.

blad 20 van 37
15 december 2009

12.

Referentieprojecten

Begin jaren tachtig werd Nederland opgeschrikt door de
ontdekking van lekkende vaten met giftige stoffen onder
redelijk nieuwe woningen in Lekkerkerk. Er was gebouwd
op een oude vuilstort. Men was zich niet bewust geweest van de schadelijke stoffen die er gestort waren.
Sinds die tijd zijn er geen woningen meer gebouwd op
stortlocaties.
In het project Belvédère in Maastricht wordt voor het
eerst weer gewerkt aan de ontwikkeling van woningen
op een voormalige vuilstort, in het deelgebied Bellevue.
Het gaat om een plan om woningen te bouwen op drie
oude vuilstorten. De drie storten zijn respectievelijk
gevuld met afval van wegenbouw (puin, stenen, grond,
riolering, trottoirbanden, etc.), afval van SphinxCéramique (grof afval gestort, keramisch slib, puin, gipsen vormen, kleipoeder, kleirokken, ketelas, scherven
van aardewerk en porselein, afvalhout, papier, etc.) en
huisvuil van particulieren. Het gebied van de vuilstorten
is ongeveer 12,5 ha groot.
Er zou geen sprake zijn dat er chemisch afval gestort is.
Onderzoek wordt gedaan naar het vrijkomen van Methaangas, de stabiliteit van de bodem en de kwaliteit van
het grondwater. Het gebied Bellevue lijkt minder zwaar
vervuild te zijn dan de Schouwbroekerplas en in is die zin
geen goede referentie. Ook is er geen sprake van een
afvalstort in open water.
De woningbouw die hier ontwikkeld wordt omvat appartementengebouwen, geen eengezinswoningen. De gebouwen worden gebouwd op grote ‘tafels’ die over de
vuilstort heen gebouwd worden. Direct rondom de
woongebouwen is geen contact met de onderliggende
vuilstort mogelijk.
De situatie wijkt sterk af van de Schouwbroekerplas.
Een ander project dat in het kader van wonen op een
afvalstort wordt genoemd is de woonwijk Roomburg in
Leiden. Het gaat hier echter om een kleine stort die
geheel afgegraven is voordat de woningen gebouwd
werden.
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In de provincie Brabant is in 2003 – 2004 onderzoek
gedaan naar het ontwikkelen van woningen op oude
storten. De conclusie van het provinciale bestuur is in
2004 als volgt verwoord: “gezien de emoties die het
wonen op stortplaatsen kan oproepen, zal het provinciebestuur op dit moment terughoudendheid betrachten. In
de beleidsnota is aangegeven dat bij wonen op/tegen
stortplaatsen in het hergebruiksplan specifieke aandacht
moet worden geschonken aan psychosociale factoren en
de inhoud en vorm van de communicatie daarover naar
betrokkenen. Bij de overige hergebruikfuncties zoals
bedrijventerrein, sport en recreatie, en natuur is niet of
nauwelijks sprake van psychosociale factoren die het
gebruik van gesloten stortplaatsen belemmeren”.
Verder is onderzoek gedaan naar een aantal juridische
obstakels. Zo vormt het dogma van schuldig eigenaar in
de Wet bodembescherming een grote drempel voor
initiatiefnemers om voormalige stortplaatsen voor hergebruik aan te kopen. In de gewenste situatie zou het
risico van schade, als later alsnog bodemverontreiniging
van de stortplaats ontstaat, niet alleen op de eigenaar
afgewenteld moeten worden. In de beleidsnota is hierover nu opgenomen dat de provincie Noord-Brabant in
interprovinciaal verband en in de richting van de staatssecretaris de nodige initiatieven zal gaan ontplooien om
te komen tot mogelijke oplossing van dit probleem (afzwakking of zo mogelijk afschaffing van het principe van
schuldig eigenaar bij voormalige stortplaatsen).
Verder is het noodzakelijk dat er meer duidelijkheid
komt in welk juridisch kader (Wet milieubeheer en/of
Wet bodembescherming) hergebruik en nazorg van
stortplaatsen moet worden geplaatst.
In 2007 heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
een rapport uitgebracht over ‘Nieuwe terpen van baggerspecie’. In dit onderzoek wordt zijdelings aandacht
besteed aan het bouwen op een vuilstort. De teneur is
dat het technisch niet zo moeilijk is en dat de risico’s
vaak te overzien zijn. Het gezondheidsrisico van het
wonen in een dichtbebouwde stad is misschien wel

risicovoller. Gevoelens overheersen deze rationele gegevens echter: mensen blijken emotioneel niet toe te zijn
aan het wonen op een vuilstort.
In dit zelfde rapport van V&W wordt ook verwezen naar
een onderzoek van Bouwfonds MAB Ontwikkeling en de
Universiteit Utrecht: ‘hoe gaan makelaars en taxateurs
om met bodemverontreiniging bij waardebepaling en
(ver)koop van woningen?’
Uit het onderzoek blijkt onder andere dat bouwkundigen
van gemeenten en provincies de gevolgen voor de verkoopbaarheid van de woning positiever inschatten dan
vastgoedprofessionals. Het verschil in perceptie tussen
beide groepen geeft de verontreinigingsparadox aan:
makelaars en taxateurs tillen zwaar aan de gevolgen van
bodemverontreiniging, terwijl inhoudelijk deskundigen
het belang ervan sterk relativeren.
De onderzoekers pleiten voor een nuchtere aanpak van
en omgaan met bodemverontreiniging. Het gaat volgens
hen vooral om de beleving van risico’s. De maatschappelijke perceptie van bodemverontreiniging is maatgevend
voor waarde, prijs en verkoopbaarheid van vastgoed op
verontreinigde grond en daarmee ook de haalbaarheid
van het daadwerkelijk bouwen op verontreinigde grond.
Informatievoorziening rondom bodemverontreiniging is
volgens de onderzoekers daarbij essentieel.
Op verscheidene plaatsen in het land zijn bedrijfsterreinen ontwikkeld op vuilstorten. Zo heeft NV Afvalzorg een
bedrijfsgebouw ontwikkeld op hun vuilstort Nauerna in
Assendelft. De beleving van ‘werken op een vuilstort’
blijkt sterk af te wijken van ‘wonen op een vuilstort’.
Voor alle referenties geldt dat nergens gesproken wordt
over vuilstorten waarvan onbekend is wat er gestort is.
De risicobepaling van de Schouwbroekerplas zal veel
lastiger te bepalen zijn dan bij vuilstorten waarbij helder
is dat er geen directe risico’s voor de volksgezondheid
aanwezig zijn.
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13.

Overige eisen en wensen

Naast de technische en juridische randvoorwaarden
zoals hierboven omschreven, zijn er vanuit de verschillende afdelingen van de gemeente ook ruimtelijke en programmatische eisen en wensen geformuleerd. Een belangrijk aspect in het totale onderzoek
was de financiële haalbaarheid van de verschillende
programmaonderdelen.

en de Europavaart. Het is wenselijk dat er een extra
verbinding komt tussen Zuid Schalkwijkerweg en
Spaarne.
Er mogen niet meer woonschepen langs het Jaagpad
komen. Het karakter van het Jaagpad kan versterkt
worden.

STEDENBOUW & ONTWERP

Deze ontwerp-gebiedsvisie is op 8 september 2009 in
de ARK besproken.
De commissie onderschrijft de ruimtelijke analyse en
kan zich vinden in de wens geen grote aantallen woningen in het gebied te ontwikkelen. Het versterken
van de ruimtelijke kwaliteit door de natuurwaarde te
verbeteren heeft ook instemming. Het landelijke en
informele karakter van het gebied moet behouden
blijven. Daarin passen eerder woonschepen dan watervilla’s. Een enkele woning op een vrije kavel langs
de Zuid Schalkwijkerweg is goed mogelijk. Om niet
nog meer ‘boerderettes’ te krijgen, vraagt zo’n kavel
wel om een stevige welstandsvisie.

door het verbinden van wandelroutes. De plas is in de
huidige situatie vanaf de Zuid Schalkwijkerweg nauwelijks zichtbaar. Dat kan eenvoudig verbeterd worden.
De Schouwbroekerplas grenst aan het Engelandpark.
Het Engelandpark is na de renovatie voornamelijk een
wandel- en recreatiepark, met speel- en verblijfsplekken. De natuurwaarde is matig. Uitbreiding van deze
functies lijkt niet nodig: een complementaire ontwikkeling lijkt eerder wenselijk. De kwaliteit van De
noordoever van de Schouwbroekerplas is dat de natuurwaarde op eenvoudige wijze verbeterd kan worden, ook door de meer geïsoleerde ligging. Het aanleggen van een wandelpad tussen Engelandpark en
Spaarne, met hier en daar een bankje, geeft de plek al
een enorme meerwaarde. Het grootste deel van het
gebied zal voor ontwikkeling van natuur beschikbaar
kunnen blijven.
Een jachthaven in de Schouwbroekerplas zou de aantrekkelijkheid van het gebied ook voor wandelaars
vergroten: een extra attractie voor een ommetje.

RECREATIE OP HET WATER

WOONLOCATIES EN WOONVORMEN

De Schouwbroekerplas heeft potentie voor waterrecreatie. Te denken valt aan een eenvoudige jachthaven, een passantenhaven, plek voor een roeivereniging en scouting.
De huidige brug tussen plas en Spaarne is te laag voor
de meeste boten en de plas is slecht beleefbaar vanaf
het Spaarne.
Gewenste ingrepen zijn een nieuwe, hogere (ophaal)brug en verbreden van de waterverbinding tussen Spaarne en Schouwbroekerplas zodat de relatie
tussen Spaarne en plas verbeterd wordt.

Binnen de afdeling Stedenbouw & Ontwerp was de
behoefte om ook onderzoek te doen naar een aantal
woonconcepten die misschien niet voor de hand liggen, maar waarvan het wel goed is om ze in dit onderzoek mee te nemen.
Zo is er gekeken naar de mogelijkheid van het ontwikkelen van een woontoren in de Groene Zoom, bij de
Schouwbroekerbrug, als markering van de stadsentree.

ALGEMEEN
De Schouwbroekerplas maakt onderdeel uit van de
grote doorgaande groenstructuur van het Spaarne en
de Groene Zoom van Schalkwijk. Het is van groot
belang de groene uitstraling te handhaven. Als op
deze locatie veel woningen worden ontwikkeld zal het
effect zijn dat het noordelijke deel van de Groen
Zoom gescheiden wordt van het zuidelijke deel. Een
intensieve bebouwing zoals bij Scholenaer is hier niet
wenselijk.
Bebouwing kan wel, maar in zeer beperkte mate, in
twee clusters van maximaal acht woningen. De woonclusters zullen ondergeschikt moeten zijn aan het
groene karakter van het gebied. Een punt van zorg is
het op een goede manier inpassen van parkeerruimte
voor auto’s.
Langs de Zuid Schalkwijkerweg kunnen één tot enkele
woningen toegevoegd worden. Deze dienen ingepast
te worden in het ritme en de dichtheid van de historische lintbebouwing.
Fietsend en lopend op de Schouwbroekerbrug ervaar
je het open landschap, even het gevoel dat je buiten
de stad bent. Dat is een grote kwaliteit. Het Spaarne,
de Schouwbroekerplas en de veenweidegebieden
bieden een prachtige panorama. De zichtbaarheid van
het omringende landschap vanaf de brug moet gehandhaafd blijven.
De aangename wandelroute langs het Jaagpad sluit
slecht aan op de wandelpaden van het Engelandpark
ontwerp-gebiedsvisie Schouwbroekerplas
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ADVIESCOMMISSE RUIMTELIJKE KWALIEIT

RECREATIE OP HET LAND
De Schouwbroekerplas vormt het knooppunt van
twee hoofdgroenstructuren en twee waterstructuren.
Deze kwaliteit kan beter benut worden, bijvoorbeeld

NATUUR
De door verwaarlozing afnemende bestaande natuurwaarde van de Schouwbroekerplas kan op eenvoudige wijze hersteld worden. Met name de noordoever
van de plas en het bos daarachter bieden veel kansen
voor een gevarieerde biotoop.
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Uit ecologisch oogpunt is het aan te bevelen om de
meeste populieren te kappen en door een ander beplanting te vervangen, vooral door struikvormen. Dat
levert meer dierenleven op, meer nestelgelegenheid
en voedsel voor zangvogels. Het is aan te raden om
ook op andere plekken het ontstaan van grote monoculturen tegen te gaan. Dat kan door plaatselijk en
gefaseerd hakhoutbeheer te voeren en door gefaseerd te maaien en het maaisel af te voeren. Extra
variatie in milieutypen kan worden gemaakt door
plaatselijk met zand op te hogen en door op andere
plekken drassige bodems te creëren. Aparte aandacht
is nodig voor het ruimte geven aan de aanwezige
eiken en het beheer van schietwilgen en knotwilgen.
Deze soorten hebben extra ecologische waarden,
vooral wanneer het oude exemplaren kunnen worden. Op deze wijze ontstaat een gebied met verschillende biotopen dat de voorwaarde zal bieden voor
een gevarieerd flora- en faunabestand. De kwaliteit
van het gebied zal blijvend veel hoger zijn en de kosten voor de (her)inrichting zullen veel lager zijn, wanneer men de bestaande situatie als basis voor de
inrichting van het gebied neemt. Beperkt recreatief
gebruik door omwonenden kan worden gecombineerd met veel natuurwaarden. Alleen de roofvogels
en het ree zullen zich niet kunnen handhaven. In een
stedelijk gebied is het voorkomen van dit type grote
dieren geen normale natuurwaarde. Het “inleveren”
van deze soorten weegt op tegen een inrichting voor
beperkt recreatief gebruik, waarbij het in stand blijven van bloemen, vlinders en andere dieren kan worden gegarandeerd.
De stadsecoloog vindt het belangrijk dat ook dit gebied toegankelijk is voor mensen. Niet voor verblijfrecreatie, wel voor wandelen en beleven van het landschap. Om optimale natuurgerichte recreatie mogelijk
te maken kan men overwegen om het gebied tijdens
het broedseizoen van zangvogels ontoegankelijk te
maken. Daarvoor zou het gebied tussen half maart en
half juli afgesloten moeten worden. Met een paar
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De Zuid Schalkwijkerweg heeft een landelijk karakter
en is een belangrijke recreatieve fietsroute. Een sterke toename van het aantal verkeersbewegingen tast
deze kwaliteit aan. Het is onwenselijk dat er ontwikkelingen komen die een sterke (auto)verkeersaantrekkende werking hebben.

verdere beslissingen genomen kunnen worden zal een
programma van eisen opgesteld moeten worden:
hoeveel boten, wat zijn de effecten van zo’n jachthaven op autoverkeer, hoeveel parkeerruimte is gewenst, is een winteropslag noodzakelijk, etc.
Een kleine jachthaven zou te koppelen zijn aan de
huisvesting van bijvoorbeeld een roeivereniging.
Daarnaast valt te denken aan combinatie met een
beperkte stadscamping voor trekkers op boten en
fietsen, eventueel met (drijvende) trekkershutten.
Het verdient aanbeveling om in een vroeg stadium
contact te leggen met de Belangenvereniging Waterrecreatie Haarlem.

WONEN

MOLEN

De afdeling Wonen is gecharmeerd van het idee van
watervilla’s, minder van woonschepen. Het lijkt erop
dat die laatste waardering vooral bepaald wordt door
de kwaliteit van de omgeving van huidige woonschiplocaties in Haarlem.
Watervilla’s leveren een bijdrage aan de diversiteit
van het woonprogramma in de gemeente Haarlem,
maar dat moet wel in een mix van middelduur en
dure sector. De afdeling staat niet afwijzend tegenover het idee om het gebied in de huidige staat te
laten of de natuurfunctie te versterken. Dat zou echter wel een gemiste kans zijn voor de uitbreiding van
het aantal en de soorten woningen in Haarlem.

De hoogopgegroeide populieren op de noordoever
van de Schouwbroekerplas belemmeren de windvang
van de molen De Eenhoorn. Daarnaast is de molen
door de omvang van de beplanting slecht zichtbaar.
Voor de verbetering van de windvang en de zichtbaarheid van de molen is het nodig dat er veel hoogopgaande begroeiing verwijderd wordt.

eenvoudige klapbruggen is dat goed te realiseren.
Deze tijdelijke afsluiting geeft niet alleen de natuur
extra kwaliteit, maar is ook van betekenis voor de
beleving van mensen: het is zo bijzonder dat je er een
deel van het jaar niet in mag!
VERKEER

WATERRECREATIE
In maart 2008 is de Kansenkaart Watertoerisme vastgesteld. De doelstelling van deze kansenkaart is het in
beeld brengen van mogelijkheden voor verbetering
van het watertoerisme en het benutten van de kansen die zich voordoen. De Schouwbroekerplas is op
deze kansenkaart aangeduid als een ontwikkellocatie
waarvoor de functie nog bepaald moet worden.
In Haarlem is grote behoefte aan een jachthaven met
ligplaatsen voor kleine boten. Op het eerste oog lijkt
de Schouwbroekerplas hier geschikt voor. Voordat

FINANCIËN
Eén van de opdrachten van het onderzoek was de
kosten en opbrengsten zo goed mogelijk in beeld te
brengen. Voor de herontwikkeling van de Schouwbroekerplas is geen budget beschikbaar. Plannen
moeten minimaal kostenneutraal zijn.
In het bodemprogramma 2010-2014 van de afdeling
milieu is de locatie Schouwbroekerplas opgenomen
om onderzoek te kunnen doen. Dit programma wordt
grotendeels gefinancierd door het ministerie van
VROM. Voor dit specifieke geval wordt vanuit de
planontwikkeling een bijdrage verwacht van minimaal
10% voor het onderzoeksdeel. Voor de duur van het
onderzoek moet rekening gehouden worden met een
jaar.
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14.

Programma’s en locaties

In deze gebiedsvisie zijn verschillende programma’s
op verschillende locaties onderzocht en beschreven.
De programma’s zijn onderverdeeld in:
W
IR
ER
N

=
=
=
=

Wonen
Intensieve Recreatie
Extensieve Recreatie
Natuur

Alle programma’s en verschillende locaties bieden
een ruime staalkaart aan ontwikkelingsmogelijkheden
voor de Schouwbroekerplas. Elk programma kent een
aantal varianten die ook weer op verschillende locaties een plek kunnen krijgen. De combinatie van de
verschillende programma’s op de verschillende locaties levert een diversiteit aan ontwikkelmogelijkheden
op. Voor een haalbaar plan worden de volgende uitgangspunten voorgesteld:
respect voor de ruimtelijke kwaliteiten: de plas, het
aanwezige groen, de openheid, het Spaarne en de
Groene Zoom.
een betere bereikbaarheid van het Spaarne
het toevoegen van recreatieve functies
en minimaal kostenneutraal plan
WONEN
Binnen het programma wonen is een aantal verschillende woonvormen op verschillende locaties onderzocht.
De ruimtelijk meest ingrijpende is een hoge woontoren
naast de Schouwbroekerbrug. Daarnaast is gekeken naar
drijvende watervilla’s op de Schouwbroekerplas: bijvoorbeeld twee clusters van maximaal acht drijvende
woningen, met een variant ontsloten vanaf de noordoever en een variant met een gebouwde pier in het water
rechtstreeks vanaf de Zuid Schalkwijkerweg. Voor de
bereikbaarheid van de woningen moet de bodem gesaneerd worden of een pier gebouwd. Bij een aantal van
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dertig woningen zou een dergelijke ontwikkeling kostenneutraal te worden.
Daarnaast zijn drijvende woningen een optie in een sloot
aan de noordzijde het gebied, tegen de volkstuinen aan.
De sloot zou daarvoor verbreed moeten worden en een
directe aansluiting op het Spaarne moeten krijgen. Met
een achttal woningen is het mogelijk een aantrekkelijk
woonmilieu te creëren dat past in de omgeving. De opbrengsten en saneringskosten zijn even hoog.
Tenslotte is geconstateerd dat in de noordoosthoek van
het gebied tot in de jaren zeventig een woning heeft
gestaan. Hier is geen zand gewonnen en geen vuil gestort. Het lijkt daardoor vrij eenvoudig met beperkte
kosten voor sanering hier een of twee vrije kavel(s) te
ontwikkelen, wat goed past in het bestaande gebied.
INTENSIEVE RECREATIE
Onder intensieve recreatie worden activiteiten verstaan
waarvoor veel voorzieningen nodig zijn en waaraan veel
mensen tegelijkertijd op dezelfde plek deelnemen. In het
kader van deze ontwerp gebiedsvisie is gekeken naar de
functies jachthaven met passantenhaven, een stadscamping een roeivereniging en (water)scouting. Eén van de
aandachtspunten bij deze activiteiten is parkeerruimte,
omdat een deel van de recreanten met de auto naar de
locatie zal komen. Een programma voor intensieve recreatie ligt het meest logisch aan de zuidwestkant van de
plas, tegen het Spaarne aan, deels onder de brug. De
kosten voor sanering zijn op deze locatie laag. De Spaarneoever lijkt interessant voor de vestiging van een stadscamping, vooral in combinatie met een jachthaven, een
roeivereniging of scouting. Ook voor een camping moet
een veilige leeflaag aangelegd worden. Voor een camping is aan de zuidkant geen ruimte. Deze zou aan de
noordoever een plek moeten vinden. Consequentie van
deze locatie is echter dat een groot deel van het gebied
gesaneerd moet worden voor menselijke betreding. Een
locatie direct aan de Zuid Schalkwijkerweg vergt veel

lagere saneringskosten, maar past minder goed met de
wens om de plas beter bereikbaar te maken.

EXTENSIEVE RECREATIE
Vanuit Schalkwijk is de vraag naar een betere wandelverbinding met het Spaarne en ruimte voor recreatie. Bij
extensieve recreatie gaat het om ontspanningsmogelijkheden waarvoor weinig voorzieningen nodig zijn en
waaraan weinig mensen tegelijkertijd en op dezelfde
plek deelnemen, bijv. wandelen, fietsen, een balletje
trappen, vissen. Het is recreatie met weinig dynamiek
die nauwelijks druk uitoefent op de omgeving en er
hoeft geen of beperkt ruimte voor parkeren van auto’s
gerealiseerd te worden. Om het vervuilde gebied voor
menselijke betreding geschikt te maken zal er een laag
grond van één meter dik aangebracht moeten worden.
Het grootste deel van de huidige begroeiing zal verdwijnen. De kosten van zo’n sanering en de terreininrichting
worden geraamd op € 2 miljoen. Als het gebied als park
ingericht wordt, neemt het areaal openbaar groen toe
met 60.000 m2. Voor het onderhoud van deze locatie
moeten vanwege de bodemvervuiling jaarlijks hogere
kosten gemaakt worden dan de gemiddelde beheerskosten van het openbaar groen. Onder deze categorie is ook
gekeken naar een aanpak voor de Schouwbroekerbrug,
om deze tot een aangenamere verblijfsplek te maken.
Het zicht vanaf de Schouwbroekerbrug op de Schouwbroekerplas is immers prachtig. Wanneer de Schouwbroekbrug gedeeltelijk omgebouwd wordt tot een boulevard kan de brug onderdeel worden van een recreatieve wandelroute. Dit is een forse investering.
NATUUR
Het afgesloten deel van het onderzoeksgebied heeft,
doordat het jaren afgesloten is geweest, een natuurwaarde ontwikkeld. In dit programma is gekeken of het
mogelijk is die natuurwaarde verder te versterken en
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welke effecten dat heeft op de omgeving. Als bij deze
optie gekozen wordt voor afsluiting voor mensen, dan
hoeft het gebied maar heel beperkt gesaneerd te worden, omdat onderzoeken hebben aangegeven dat er
geen risico is voor het ecologisch systeem. Volstaan kan
worden met een deugdelijke afscherming voor mensen.
Het huidige hek voldoet echter niet aan die kwalificatie.
De kosten zijn laag, de uitstraling voor de omgeving is
groot, voor de natuur, maar zeker ook voor de beleving
van mensen. Het gebied kan met een brede vaart
rondom worden afgesloten zodat betreding door mensen tot een minimum beperkt blijft. De wens van een
betere wandelverbinding naar het Spaarne is prima in te
passen in het programma, maar menselijke betreding
van het gebied blijft beperkt. Het gebied wordt een
optimale plek voor met name vogels en voor de mensen
die daarvan willen genieten: een vogel-kijkers-eiland.
Op de volgende pagina’s worden deze programma’s
toegelicht met puntsgewijs een beschrijving van programma, ingrepen, dilemma’s, financiën en kansen.
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W1

Woontoren

Programma
 Woontoren 15 lagen, vier woningen per etage, totaal
ca. 60 woningen.
 Parkeren inpandig in parkeerkelder
Locatie
 Hoek Europaweg – Zuid Schalkwijkerweg
Ruimtelijke ingrepen
 Saneren locatie
 Aanleggen ontsluiting vanaf Europaweg
Dilemma’s
 Locatie is geluidsbelast
 LPG-opslag moet gesaneerd worden
 Wonen op een vuilstort
 Auto-ontsluiting uiterst problematisch
 Aantasting Groene Zoom: toren staat ver buiten de
stadsrand
 Afdeling S&O wil het groene en geheel eigen karakter van de Schouwbroekerplas behouden, eventuele
bebouwing en andere stedelijke functies moeten ondergeschikt zijn aan de groene uitstraling van de
plek. Een woontoren past niet in dit concept.
 Geen nieuw woonprogramma: nog meer appartementen in Schalkwijk. De vraag is of deze locatie niet
gaat concurreren met de ontwikkelingen in Schalkstad
Kansen
 Bijdrage aan toename van woningen in Haarlem
 Mooie woonlocatie
Financieel
 Een inpandige parkeervoorziening kost veel geld.
 Daarbij komen nog de kosten voor het saneren van
de bodem en het afkopen van het LPG-verkooppunt.
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W2

Drijvende woningen in de plas aan een pier

Programma
 Drijvende woningen op het water: maximaal 8 per
cluster
 Parkeren op eigen terrein
Ingreep
 Ten behoeve van 24-uursverblijf moet het gebied
intensief gesaneerd worden. Drijvende woningen
hebben een diepgang van ca. 2 meter. Onder de watervilla moet een vrije ruimte zijn van minstens een
halve meter. Op de bodem moet een leeflaag aangebracht worden van 1 meter dik. Totaal moet er ruim
3,5 meter ontgraven worden voor watervilla’s.
 Niet alleen het water op de locatie van de watervilla’s moet de noodzakelijke diepgang hebben, ook de
route naar de plek toe. De villa’s zullen via het
Spaarne ingevaren moeten worden.
 Aanleggen van toegangsweg, nutsvoorzieningen,
oeverbeschoeiing, etc.

schikt zijn aan de groene uitstraling van de plek:
maximaal 8 woningen per cluster.
Kansen
 Afdeling Wonen is gecharmeerd van het concept
watervilla’s: aanvulling op het woonprogramma in het
gebied, versterking diversiteit. Bijdrage aan de toevoeging van woningen in Haarlem, bij voorkeur een
mix van goedkope en dure watervilla's.
Drijvende woningen aan een pier
 Concept: wonen aan een gebouwde pier. Parkeren op
de pier. Kleine doorsnijding van vervuild gebied.





Advies VON-prijs van planeconoom en makelaar:
€ 400.000 – 500.000
Een ontwikkelaar ontwikkelt dit concept op een
andere, fraaier gelegen locatie: vier pieren met
ieder 10 woningen; de kleinste woning (160 m2)
moet daar € 528.000 opbrengen, de grootste (185
m2) € 728.000. Deze prijzen lijken op deze locatie
niet haalbaar. Het volume van 40 woningen is in
dit gebied ongewenst.
Project lijkt in gewenst omvang van 8 woningen
niet haalbaar.

Dilemma’s
 Plas is een geluidsbelaste locatie: woningen moeten
voldoen aan Milieuregelgeving Geluid; onduidelijk of
de locatie in aanmerking komt voor een Ontheffing
Hogere Geluidswaarde. De vraag is of deze geluidsbelaste locatie wel een woonlocatie met kwaliteit is.
 Wonen op een vuilstort
 Meer autoverkeer over Zuid Schalkwijkerweg
 Autoverkeer in het groengebied
 Marktpartijen verwachten hier hoge prijzen te kunnen realiseren. De vraag is of zij de negatieve aspecten van de locatie – geluid, vervuiling, brug - voldoende in beeld hebben.
 Afdeling S&O wil het groene en geheel eigen karakter van de Schouwbroekerplas behouden, bebouwing en andere stedelijke functies moeten onderge-
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W3

Drijvende woningen in de plas langs de oever

Programma
 Drijvende woningen op het water: maximaal 8 per
cluster
 Parkeren op eigen terrein
Ingreep
 Ten behoeve van 24-uursverblijf moet het gebied
intensief gesaneerd worden. Drijvende woningen
hebben een diepgang van ca. 2 meter. Onder de
watervilla moet een vrije ruimte zijn van minstens
een halve meter. Op de bodem moet een leeflaag
aangebracht worden van 1 meter dik. Totaal moet
er ruim 3,5 meter ontgraven worden voor watervilla’s.
 Niet alleen het water op de locatie van de watervilla’s moet de noodzakelijke diepgang hebben,
ook de route naar de plek toe. De villa’s zullen via
het Spaarne ingevaren moeten worden.
 Aanleggen van toegangsweg, nutsvoorzieningen,
oeverbeschoeiing, etc.

bebouwing en andere stedelijke functies moeten
ondergeschikt zijn aan de groene uitstraling van
de plek: maximaal 8 woningen per cluster.
Kansen
 Afdeling Wonen is gecharmeerd van het concept
watervilla’s: aanvulling op het woonprogramma
in het gebied, versterking diversiteit. Bijdrage aan
de toevoeging van woningen in Haarlem, bij
voorkeur een mix van goedkope en dure watervilla's.

Drijvende woningen langs de oever
 Concept: woningen in het water langs de oever.
Parkeren op eigen terrein.
 Advies VON-prijs van planeconoom en makelaar:
€ 300.000 – 500.000.
 Residuele grondwaarde is ca € 60.000 – 80.000
per woning.
 Sanerings- en inrichtingskosten (voor het hele
gebied) geraamd op € 2.800.000
 Tekort op saneringskosten uit andere budgetten.

Dilemma’s
 Plas is een geluidsbelaste locatie: woningen moeten voldoen aan Milieuregelgeving Geluid; onduidelijk is of de locatie in aanmerking komt voor
een Ontheffing Hogere Geluidswaarde. De vraag
is of deze geluidsbelaste locatie wel een woonlocatie met kwaliteit is.
 Wonen op een vuilstort
 Meer autoverkeer over Zuid Schalkwijkerweg
 Autoverkeer in het groengebied
 Marktpartijen verwachten hier hoge prijzen te
kunnen realiseren. De vraag is of zij de negatieve
aspecten van de locatie – geluid, vervuiling, brug voldoende in beeld hebben.
 Afdeling S&O wil het groene en geheel eigen
karakter van de Schouwbroekerplas behouden,
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W4

Drijvende woningen in de vaart

Programma
 Drijvende woningen in de noordelijke verbrede sloot: maximaal acht stuks
 Parkeren op eigen terrein
 Toegangsweg
Ingreep
 Ten behoeve van 24-uursverblijf moet het gebied intensief
gesaneerd worden. Drijvende woningen hebben een diepgang van ca. 1,5 meter. Onder de woonschepen moet een
vrije ruimte zijn van minstens een halve meter. Op de bodem moet een leeflaag aangebracht worden van 1 meter
dik. Totaal moet er ruim 3 meter ontgraven worden. .
 Niet alleen het water op de locatie moet de noodzakelijke
diepgang hebben, ook de route naar de plek toe. De woningen zullen via het Spaarne ingevaren moeten worden: aanleg verwijderbare brug.
 Aanlegplaatsen voor woningen; eigen grond met tuin en
parkeren.
 Aanleggen van toegangsweg, nutsvoorzieningen, oeverbeschoeiing, etc.
Dilemma’s
 Wonen op een vuilstort
 Meer autoverkeer over Zuid Schalkwijkerweg
 Autoverkeer in het groengebied
 Minder rust voor volkstuinders
Kansen
 Met een beperkt aantal woningen is het mogelijk een aantrekkelijk woonmilieu te creëren dat past in de omgeving.
Financieel
 Geschatte VON-prijs voor een eenvoudige drijvende woning
op deze locatie maximaal € 400.000;
 Opbrengsten en saneringskosten even hoog. Programma
lijkt kostenneutraal. Geen bijdrage voor sanering grotere
gebied.

ontwerp-gebiedsvisie Schouwbroekerplas
Gemeente Haarlem

blad 29 van 37
15 december 2009

W5

Vrije kavel aan de Zuid Schalkwijkerweg

In de noordoosthoek van het gebied heeft tot in begin
jaren zeventig een woning gestaan. Hier is in ieder
geval geen zand gewonnen en niet grootschalig afval
gestort. Als deze vooronderstelling klopt, zou hier
eenvoudig een bouwkavel uitgegeven kunnen worden.
Programma
 Uitgeven een vrije kavel 1.000 m2 of twee van
700 m2.
Locatie
 Zuid Schalkwijkerweg nr. 9
Ruimtelijke ingrepen
 Locatie ligt buiten vuilstort
 Kavelafscheiding aanbrengen d.m.v. brede watergang
Dilemma’s
 Geen
Kansen
 Past binnen het landelijke beeld van de Zuid
Schalkwijkerweg.
 Mooie woonlocatie
 Geen verkeersproblemen
Financieel
 Op dit moment staan er diverse bouwkavels te
koop langs de Zuid Schalkwijkerweg. De gemiddelde vierkante meterprijs is € 650,00. Ze worden
op dit moment voor deze prijs niet verkocht.
 Voor deze locatie lijkt een vierkante meterprijs
van € 500,00 reëel.
 Opbrengst € 500.000 – 700.000
 Kosten: nihil
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IR 1

Jachthaven – passantenhaven – roeivereniging - scouting

Programma
 Jachthaven voor ca. 200 kleinere boten, ligplaatsen 4 x 8 m; helft zonder hoge mast;
 Passantenhaven
 Beperkte sanitaire voorzieningen en bedrijfsruimte;
 Onderzoek naar kansen voor beperkt horeca;
 Autotoegang via Zwemmerslaan;
 Uitbreiding parkeren;
 Plas en Spaarne beter met elkaar verbinden;
 Geen ruimte voor werf;
 Geen ruimte voor winterstalling op land;
 Loodsen, kantines, kleedkamers en sanitair voor
roeivereniging en/of waterscouts




Opbrengsten = beheerkosten
Financiering buiten dit project

Ingreep
 Nieuwe ophaalbrug
 Aanlegsteigers passantenhaven
 Aanlegsteigers jachthaven
 Parkeervoorziening uitbreiden
 Overige noodzakelijke voorzieningen te onderzoeken
Dilemma’s
 Meer autoverkeer aan zuidzijde
 Parkeren goed oplossen
 Is ontwikkeling in de hand te houden?
Kansen
 Ruimtelijke kwaliteit
 Activiteit in het gebied
 Oplossen van vraag naar ligplaatsen kleine boten
 In te passen in programma waterrecreatie Provincie Noord Holland
Financieel
 Realisatiekosten ca. € 1,4 miljoen
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IR 2

Stadscamping

Programma



Stadscamping: 5000 m2, tenten voor trekkers,
voornamelijk fietsers en wat auto’s
Passantenhaven: steiger met aanlegplekken; sanitaire voorzieningen met stadscamping

Ingreep




Kampeerterrein inrichten
Sanitaire ruimtes aanleggen en aansluiten
Autotoegang en parkeerruimte aanleggen

Dilemma’s








Wie gaat beheren?
Autoaantrekkende functie: kan de Zuid Schalkwijkerweg dit aan?
Als de doelgroep watertoeristen is, zal de autoaantrekkende werking minder zijn.
Locatie ligt ruim. twee meter boven waterpeil; afgraven van terrein en saneren is noodzakelijk > zeer hoge kosten
Autoverkeer in het park
Bij de Veerplas zijn plannen voor het ontwikkelen
van een stadscamping.

Kansen


Leuk nieuw programma

Financieel


Hoge kosten, nauwelijks opbrengsten
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ER 1 Wandelen, zitten, spelen, vissen
Programma
 Wandelpaden
 Banken
 Speelplek
 Trapveldje
 Vissteiger
Ingreep
 Leeflaag aanbrengen
 Oevers saneren
 Begroeiing deels of helemaal verwijderen
 Paden, grasvelden, zitplekken, etc. aanbrengen
Dilemma’s
 Forse ruimtelijke ingreep.
 Kaalslag, risico dat alle begroeiing verdwijnt.
 Het effect is een groter Engelandpark. De vraag is of
daar behoefte aan is.
Kansen
 Schalkwijk/Engelandpark beter verbinden met
Spaarne
 Extra recreatieruimte voor Schalkwijk / Europawijk
 Ook ruimte voor nieuwe natuur
Risico’s
 Grote hoogteverschillen in het gebied maken sanering waarschijnlijk toch complex en nog kostbaarder;
Financieel
 Kosten ca. € 2,8 miljoen
 Opbrengsten € 0
 Forse uitbreiding openbaar groen: verhoging onder
houdsbudget openbare ruimte
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ER 2 Flaneren op de brug
Programma




Brug ombouwen tot boulevard
Brug en Spaarneoever beter verbinden
Horeca op de brug

Ingreep



Rijstroken omzetten in parkeren en voetgangersgebied
Trappen verbeteren

Dilemma’s





Verkeerskundig nauwelijks bespreekbaar
Samenwerking met gemeente Heemstede vereist
Aanleiding om de brug te nemen voor een ommetje op zondagmiddag blijft twijfelachtig
Forse investering voor wat?

Kansen



Van autosnelweg naar boulevard: extra aanleiding
om naar het Spaarne te wandelen;
Vanaf de brug naar de bootjes kijken;

Risico’s



Verkeer / groei automobiliteit
Is er een horecaondernemer te vinden? dure
locatie

Financieel



Kosten ca. € 2 miljoen
Opbrengsten nihil
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N

Vogel-kijkers-eiland

Programma
Het gebied dat nu afgezet is met een hek wordt rondom afgesloten met een brede watergang. Het gebied is niet toegankelijk
voor mensen. Flora en fauna houden de hoofdrol. De kwaliteit
van het ecologisch scharnierpunt tussen Spaarne en Europavaart en in de Groene Zoom wordt versterkt.
Ingreep
Watergangen graven
Klein deel vuilstort afgraven; kan de uitkomende grond in
het gebied blijven?
 Nieuw voetpad van Engelandpark naar Spaarne over dijkje;
 Extra brug over extra waterverbinding met Spaarne
 Drijvende balken in plas om eiland af te schermen voor
schepen;
 Natuurwaarden versterken: populieren grotendeels verwijderen, beplanting toevoegen voor versterking bestand
zangvogels; landschappelijke elementen aanleggen die vogelstand positief beïnvloeden
 Vogelkijkplekken aanleggen (steigers)
 Verblijfsplekken aanleggen: banken, vissteiger, etc.
 Als de gezondheidsrisico’s van de bodem geen probleem
zijn voor beperkte betreding door mensen, heeft het de
voorkeur een natuurobservatiepad aan te leggen, dat in het
broedseizoen niet toegankelijk is door ophaalbruggen.
Dilemma’s





Minder rust voor volkstuinders

Kansen



Ecologische hotspot op de grens van stad en land
Intensief saneren kan altijd nog

Financieel



Kosten ca. € 500.000
Beperkte uitbreiding onderhoudsbudget openbaar groen
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15.

Communicatie en participatie

Gerealiseerde communicatie:

Communicatie ten behoeve van inspraak:

1.
Op 2 april 2008 is tijdens een avond van de
wijkraad Europawijk een korte presentatie gegeven
over de vier mogelijke scenario’s voor de Schouwbroekerplas: wonen, intensieve recreatie, extensieve
recreatie en een nulscenario, niet ingrijpen. De aanwezigen is gevraagd om aan te geven naar welk scenario de voorkeur uitging. Veruit de meerderheid van
de aanwezigen koos voor de optie extensieve recreatie.

4.
Na vrijgave inspraak door het college zal er via
de reguliere kanalen melding gemaakt worden van de
inspraak over de ontwerp-gebiedsvisie. De ontwerp
gebiedsvisie wordt gedurende 6 weken in de inspraak
gebracht.

2.
Op 8 juni 2009 is in het reguliere overleg van
de vier wijkraden van Schalkwijk een presentatie
gegeven van de voorlopige uitkomsten van dit onderzoek. De aanwezigen gaven aan blij te zijn dat er een
visie voor de Schouwbroekerplas komt. Ze stemden in
met het voorstel om de rapportage in de inspraak te
brengen.
3.
Aan de beheerders van de molen De Eenhoorn
en het bestuur van de volkstuinvereniging Het levende land is meegedeeld dat er een aparte informatieavond komt voor hen en andere omwonenden. Tevens is gemeld welke eisen voor de molenbiotoop zijn
opgenomen.
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5.
In de krant ‘Schalkwijk in uitvoering’ van najaar
2009 wordt informatie gegeven over de ontwerpgebiedsvisie voor de Schouwbroekerplas
6.
Bij de direct omwonenden van het plangebied
en bewoners aan de overzijde (Heemstede) is een
informatiefolder huis-aan-huis verspreid. Dat gebeurt
ook in het westelijk deel van Molenwijk en Europawijk
Zuid.
7.
Er zal een informatieavond georganiseerd
worden tijdens de inspraakperiode.
8.
De direct omwonenden van het plangebied en
andere direct betrokken partijen worden uitgenodigd
voor een aparte informatieavond daaraan voorafgaand.
9.
Middels een persbericht zullen de media benaderd worden over de inspraak van de ontwerpgebiedsvisie.
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Geraadpleegde literatuur















Historisch onderzoek Put Vink, Haarlem, oktober
1994, Tauw;
Integraal bodemonderzoek put Vink te Haarlem,
24 januari 2000, Tauw;
Spaarneplan 1995;
Uitvoeringsplan Schalkwijk 2000+;
Structuurplan Haarlem 2020;
Ontwerpbestemmingsplan Schalkwijkerweg versie maart 2007.
Put van Vink, voorstel voor transformatie tot
recreatie en woongebied, NV Afvalzorg, 2 april
2007
Hergebruik van stortplaatsen – Provincie Brabant
– congresverslag 2004
Website Belvedère-Maastricht (www.belvederemaastricht.nl / tabblad projecten / wonen op de
belt)
Nieuwe terpen van baggerspecie / een onderzoek
van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
2003 – 2007
Ministerie van VROM: dossiers LPG en Externe
Veiligheid.
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