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Raadsstuk 
Onderwerp: Kredietaanvraag groot onderhoud Haarlemmerhout 

BBV-nummer: 2014/289852 

 

 

1. Inleiding  

 

De gemeenteraad heeft op 28 januari 2010 de Beheervisie Haarlemmerhout 2009 – 2020 

(2009/234898) vastgesteld, waarin de ambities en beheerdoelstellingen voor de komende 

decennia vast zijn gelegd. De beheervisie is erop gericht om de bestaande waarden van de 

Hout te behouden en het huidige gebruik voort te zetten.  

 

Vervolgens besloot B&W op 20 oktober 2012 om de beheervisie uit te werken in het 

Beheerplan Haarlemmerhout 2012 – 2020 (2012/201775). In de voordracht stond dat, na 

besluitvorming over het IP 2013 – 2016, nader invulling gegeven zou worden aan de groot 

onderhouds- en herinrichingsopgaven uit de visie.  

 

De voorliggende kredietaanvraag schept het budgettaire kader voor het realiseren van de 

opgaven uit het beheerplan.  

 
 

2. Voorstel aan de raad 

 

Het college stelt de raad voor: 

 

1. Een krediet te verstrekken ten bedrage van €650.000,- voor groot onderhoud aan de 

Haarlemmerhout. 

2. De kosten van het besluit worden gedekt uit investeringspost GOB.44.  

 

 

3. Beoogd resultaat 

 

Met het groot onderhoud in de Haarlemmerhout wordt uitwerking geven aan de eerdere 

besluiten over beheervisie en beheerplan: 

 

 Het aantrekkelijker, toegankelijker en beter bruikbaar maken van de Hout. 

 Het in stand houden van de Haarlemmerhout als rijksmonument.  

 Het versterken van de uitstraling van de Hout als stadsbos. 

 

 

4. Argumenten 

 

Instandhouden van een monument 

De Haarlemmerhout is het oudste groene rijksmonument van Nederland. De huidige 

ruimtelijke opbouw van de Hout dateert uit 1830 en is in Engelse landschapsstijl ontworpen 

door J.D. Zocher.  

 

De Haarlemmerhout omvat een aantal deelgebieden: het stadsbos de Grote Hout, het 

stadspark de Kleine Hout en het landgoed Eindenhout, bestaande uit het voorbos en het 

vogelbos. In de Haarlemmerhout zijn honderden monumentale bomen te vinden 

http://nl.wikipedia.org/wiki/J.D.Zocher
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In de Haarlemmerhout is sprake van slijtage door achterstallig onderhoud aan het groen, de 

paden en de monumenten. De Monumentenwet geeft de gemeente een instandhoudingsplicht. 

Om de Hout in goede staat te krijgen en te houden zijn naast het dagelijks onderhoud extra 

herstelmaatregelen nodig.   

 

Uitwerking beheervisie en beheerplan  

In het beheerplan staat een reeks van beheermaatregelen opgesomd, waar het afgelopen jaar 

al een begin mee gemaakt is, te denken valt aan het ontwikkelen van de biodiversiteit. 

Daarnaast bevat het plan ontwerpopgaven voor de volgende locaties:  

 

 de omgeving van Dreefzicht 

 de zichtas Kleine Hout / Grote Hout 

 het voorbos van Eindenhout 

 de omgeving van de Hertenkamp  

 de herkenbaarheid van de entrees  

 

De kredietaanvraag richt zich op het voorbereiden en realiseren van deze ontwerpen. 

 

Participatie 

De Adviescommissie Haarlemmerhout & Frederikspark is actief betrokken bij de 

aanpassingen in het stadsbos. De commissie adviseert zowel over de beheermaatregelen als 

over de ontwerpopgaven. Ook worden de effecten van al genomen maatregelen met de leden 

van de commissie besproken. 

 
 
5. Risico’s en kanttekeningen 

 

Bezwaren 

De Haarlemmerhout heeft een monumentenstatus, omvat een groot gebied en leeft sterk bij 

de Haarlemmers. Dit betekent dat er naast de adviescommissie nog belanghebbenden zijn die 

bezwaar kunnen indienen tegen aan te vragen vergunningen waardoor er vertraging in de 

uitvoering kan ontstaan.    

 

Beperkte middelen 

In het Investeringsplan 2014-2019 (GOB.44)  is €769.000,- opgenomen voor de 

Haarlemmerhout, verdeeld over €254.000,- in 2014 en €515.000,- in 2015. In 2014 is 

€119.000,- besteed. Dit bedrag was doorgeschoven vanuit IP 65.18 Grootschalig groen en al 

beschikbaar gesteld (vaststelling IP kadernota 2014). Het resterende bedrag uit 2014 wordt 

doorgeschoven naar 2015.  

 

De ambities uit de beheervisie en het beheerplan liggen hoog, terwijl de financiële middelen 

begrensd zijn. Dit kan betekenen dat bij het voorbereiden van de ontwerpen deze ambities 

naar beneden bijgesteld moeten worden. 

 

 

6. Uitvoering 

 

Voor de verschillende ontwerpen zal een afzonderlijk inspraaktraject doorlopen worden. 

Daarnaast worden ze doorgesproken met de adviescommissie.  
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De uitvoering van de ontwerpen wordt zoveel mogelijk in één keer aanbesteed, in de 

verwachting hier meer resultaat mee te kunnen behalen. 

 

De Adviescommissie Haarlemmerhout zal na de besluitvorming over dit krediet 

geïnformeerd worden en de media krijgen een persbericht.  

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 

 

Raadsbesluit 
 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit: 

 

1. Een krediet te verstrekken ten bedrage van €650.000,- voor groot onderhoud aan de 

Haarlemmerhout. 

2. De kosten van het besluit worden gedekt uit investeringspost GOB.44.  

 

Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie) 

 

De griffier    De voorzitter 

 


