
In bijlage 2 van het Groenbeleidsplan is het volgende opgenomen: 
 
"Het opwaarderen van bermen en twee weilandpercelen aan de Zuid-Schalkwijkerweg, zuidelijk 
van de Schouwbroekerplas en oostelijk van de volkstuinen, tot potentiegebieden (P14)" 
 
Met de bermen wordt ook bedoeld de locatie waar Stichting Leven op Water (LOW) in samenwerking met de 
wijkraden Molenwijk, Europawijk en de gemeente Haarlem de toegangsweg en de fietsparkeerplaatsen voor 
het burgerinitiatief Schalks een de Plas (SAP, drijvende horecapaviljoen en terras) wil realiseren. 
 
LOW heeft een concept stedenbouwkundig plan opgesteld en wanneer dit groenbeleidsplan ongewijzigd wordt 
vastgesteld dan kan dit plan mogelijk geen doorgang vinden. Dit zal veel ongenoegen en onrust in de omgeving 
geven omdat wij al 4 jaar zorgvuldig de omgeving bij het project hebben betrokken en groot draagvlak en 
ambassadeurs hebben gecreëerd. 
 
Wij verzoeken de commissie de volgende zin in de bijlage op te nemen. 
 
"Het opwaarderen van bermen ten zuiden van de Schouwbroekerplas tot potentiegebied dient te worden 
geïntegreerd met de mogelijke duurzame ontwikkeling van Schalks aan de Plas ter plaatse van de bermen" 
 
Wij streven als LOW om het gehele gebied een kwaliteitsimpuls te geven en tevens op het gebied van ecologie. 
Door het gebiedje te reguleren, verbetert de kwaliteit van de openbare ruimte en het groen. Zo willen wij o.a. 
een informatiebord met een stuk historie over de plas en informatie over de flora en fauna van het gebied 
plaatsen. 
 
Door de regulering ontstaat een stuk toezicht waardoor de ophef die afgelopen december plaatsvond over de 
onhandige aanpak van de gemeente wordt voorkomen. Wij als LOW vonden het niet juist om direct de media 
te benaderen, maar ook dit potentiegebied was voor een deel helemaal ontruimd en precies op de plek waar 
orchideeën voorkomen. 
 
Wij hebben ter illustratie enkele beelden uit het concept stedenbouwkundig plan toegevoegd. 
 
Hiermee u voldoende te hebben geinformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
Stichting Leven op Water 
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