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Kernboodschap  Het college stelt het definitief Ontwerp van het Aziëpark vast. Het Aziëpark wordt 

een wandelpark waarin veel aandacht is voor groen en beleving en hierdoor 

aantrekkelijk voor verschillende gebruikers.  

 

Van 22 juni tot 3 augustus 2017 heeft het Voorlopig Ontwerp (VO) voor 

herinrichting van het Aziëpark ter inzage gelegen. De zienswijzen hierop zijn 

beantwoord in de reactienota. De inspraakreacties hebben geleid tot kleine 

wijzigingen zoals het opnemen van een overdekte maar open ontmoetingsplek voor 

jongeren.   

 

Behandelvoorstel voor 

commissie 
 

 N.v.t. (publicatie op de B&W 

besluitenlijst)  
 

Relevante eerdere 

besluiten 

N.v.t. 

Besluit College  

d.d. 19 december 2017 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders besluit:  

1. Het Definitief Ontwerp met bijbehorende inspraaknotitie 

vast te stellen  

2. De jaarlijkse additionele kosten voor dagelijks onderhoud 

en groot onderhoud met betrekking tot de areaaluitbreiding 

mee te nemen in de kadernota 2018 (ev) en ten laste te 

brengen van de algemene middelen. Deze kosten worden 

geraamd op € 10.000,-- per jaar voor fase 1 (2019). Na 

realisatie van het totale park (gereed 2021/2022) zal circa  

€ 86.000,-- per jaar nodig zijn.  

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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1. Inleiding 

In 1999 (2007 geactualiseerd) is het uitvoeringsplan Schalkwijk2000+ door de gemeenteraad 

vastgesteld. In dit plan is gekozen om Schalkwijk te verdichten binnen de contouren van het 

bestaand bebouwde gebied, om daarmee de Groene Zoom in tact te laten. Voor bebouwing is 

onder andere de strook langs de Aziëweg aangewezen als ontwikkelgebied.  

De groenstrook wordt ontwikkeld tot een hoogkwalitatief wijkpark met een watergang en 

levert een belangrijke bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit in Schalkwijk. De watergang is in 

verband met de klimaatverandering noodzakelijk - dus functioneel - maar levert in samen-

hang met het kleurige park een belangrijke bijdrage aan de belevingswaarde op die plek.  

 

Het Voorlopig Ontwerp (VO) van het park aan de Aziëweg is door middel van participatie 

met direct omwonenden en belanghebbende partijen tot stand gekomen. Op 19 juni 2017 is 

het VO vrijgegeven voor inspraak. Tijdens de inspraaktermijn van 22 juni tot 3 augustus 

heeft het plan ter inzage gelegen. Op 20 juli is een informatieavond georganiseerd.  

 

Het park wordt in verband met de toekomstige bouw van de twee nog te bouwen woontorens 

met ondergrondse parkeerkelder in 2 of 3 fases aangelegd. De kosten voor de aanleg van het 

park zijn geraamd door een civieltechnisch bureau. De aanleg van het park (muv de 

watergang) wordt volledig gedekt vanuit de grondexploitatie. Het krediet voor de watergang 

wordt bij aparte nota geregeld.   

 

2. Besluitpunten college 

 

1. Het Definitief Ontwerp met bijbehorende inspraaknotitie vast te stellen.  

2. De jaarlijkse additionele kosten voor dagelijks onderhoud en groot onderhoud met  

betrekking tot de areaaluitbreiding mee te nemen in de kadernota 2018 (ev) en ten 

laste te brengen van de algemene middelen. Deze kosten worden geraamd op  

€ 10.000,-- per jaar voor fase 1 (2019). Na realisatie van het totale park (gereed 

2021/2022) zal circa € 86.000,-- per jaar nodig zijn. 

 

3. Beoogd resultaat 

Het gebied wordt ontwikkeld tot een hoogkwalitatief, vanuit de wijken en Schalkstad goed 

bereikbaar wijkpark met een bijzondere stedelijke verblijfskwaliteit. Een fraaie nieuwe 

waterpartij vormt de drager van het park en zorgt ervoor dat het gebied beter af te wateren is. 

 

4. Argumenten 

1.  Het besluit is gebaseerd op de uitvoering die past binnen het bestemmingplan en 

de visie op openbaar groen.  
In het door de gemeenteraad vastgestelde uitvoeringsplan Schalkwijk2000+  is de strook 

langs de Aziëweg aangewezen als ontwikkelgebied. In het bestemmingplan heeft de 

groenstrook zijn functie behouden, waardoor daadwerkelijk “wonen in het groen” vorm kan 

krijgen.  

Het Aziëpark wordt een wandelpark waarin veel aandacht is voor groen en beleving en is 

hierdoor aantrekkelijk voor verschillende gebruikers. Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van 

een fraaie waterpartij met fontein, de vaste planten en fraai gebogen hagen bij entrees en de 

vele bloembollen die straks zorgen voor een fleurige uitstraling in het voorjaar. Door de 
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aanleg van asfaltpaden in het park ontstaat een verbeterde verbinding tussen Boerhaavewijk 

en Meerwijk.  

      2.   Het plan wordt gedragen 

Op 2 juli 2016 het ‘Participatie- en Inspraakplan’ vastgesteld. De ontwerper heeft het 

schetsplan op 26 oktober 2016 en 19 januari 2017 besproken met zo’n 25 participanten, 

waaronder omwonenden, belangenverenigingen, aankomende bewoners van de nieuwbouw 

en de ontwikkelaar. Ideeën zijn binnen vooraf gedeelde kaders, zoveel als mogelijk verwerkt 

in het Voorlopig Ontwerp dat op 19 juni 2017 is vrijgegeven voor inspraak. Het ontwerp 

heeft tussen 22 juni en 3 augustus ter inzage gelegen. Binnen de termijn waarop het plan ter 

inzage lag zijn omwonenden door middel van een bewonersbrief uitgenodigd voor een 

informatieavond die plaatsvond op 20 juli 2017. Op basis van het ontwerp zijn tijdens de 

inspraaktermijn slechts 20 reacties ontvangen, die verwerkt zijn in de hierbij ter vaststelling 

aangeboden notitie met de beoordeling van de ingediende inspraakreacties. De 

inspraakreacties hebben geleid tot kleine wijzigingen, zoals het opnemen van een overdekte 

maar open ontmoetingsplek voor jongeren.   

 

Onder verwijzing naar het beperkt aantal zienswijzen en de positieve reacties hierin, kan 

gesteld worden dat er draagvlak is voor het ontwerp. Enigszins gevoelig ligt de verplaatsing 

van de voetbalplek naar oostelijke richting. Echter gekozen is om sport en spel meer centraal 

terug te laten komen in het park. Verder is niet voorzien in een afzonderlijke losloopplek voor 

honden. In de omgeving zijn veel losloopplekken, waardoor de noodzaak niet direct aanwezig 

lijkt. Tijdens de realisatie van de 2
e
 fase van het  park zal hierover - in overleg met de 

wijkraad - een enquête worden gehouden.   
 
      3. Financiën 

De kosten voor de aanleg van het park zijn geraamd op € 1.838.000,-- excl. btw en zijn 

volledig voorzien in de grondexploitatie Aziëweg. 

 

Onderhoudskosten park 

Bij de verkoop van de kavels  is gevraagd om “parels in het groen”, daarbij is de ambitie 

neergelegd om rondom de woontorens een hoogwaardig park te ontwikkelen. Het park 

voldoet aan dit criteria. Om het park kwalitatief op niveau te houden zal het dagelijks- en 

groot onderhoud na realisatie plaatsvinden conform het kwaliteitsniveau dat is afgesproken.   

 

De gemeentelijke onderhoudskosten voor het huidige park zijn nu € 104.000,-- per jaar. Op 

diverse vlakken vindt areaaluitbreiding plaats, zoals een toename van open– en gesloten 

verharding, beschoeiing en kunstwerken, meer verlichting en groen. Zodra het park 

uiteindelijk is gerealiseerd zal naar verwachting een bedrag van € 190.000,-- (excl. 

indexering) per jaar nodig zijn. Bij de kadernota 2018 zal de verhoging van € 86.000 worden 

gedekt vanuit de algemene middelen.  

 

 5. Risico’s en kanttekeningen 

1. De gefaseerde aanbesteding kan financiële consequenties hebben.  

De ramingen zijn gebaseerd op het prijspeil 2017. De latere aanbesteding van fase 2 en 3 

kunnen  duurder uitvallen dan nu verwacht. Daarnaast kan de doorlooptijd van de uitvoering 

tot ongeveer 2021/2022 zorgen voor gewijzigde omstandigheden, behoeften of voort-

schrijdend inzicht waardoor het ontwerp wijzigt. Financiële consequenties zijn niet uit te 

sluiten als deze wijzigingen leiden tot een nieuwe ontwerpprocedure. Daarom stellen we voor 
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alleen aanpassing van het definitief ontwerp opnieuw in procedure te brengen in geval het 

significante wijzigingen betreffen die op grote weerstand kunnen stuiten. In dat geval dient 

nadere besluitvorming plaats te vinden. 

 

2. Exact aantal te kappen bomen nog onduidelijk 

Voor de aanleg van het park, de watergang en de bouw van twee woontorens met 

ondergrondse parkeerkelder moet een nog nader te bepalen aantal bomen worden gekapt. Pas 

op het moment dat het ontwerp van de woontorens en de omvang van de parkeerkelder 

bekend is kan het exacte aantal bomen worden weergegeven. Uitgangspunt is echter zoveel 

mogelijk behoud van bestaande bomen. Dit betekent dus maatwerk. Om die reden kan aan de 

hand van het definitief parkontwerp nog niet exact worden aangegeven hoeveel bomen er 

gekapt gaan worden en welke bomen misschien kunnen blijven staan.  

 

Om een gevoel te krijgen bij de aantallen zouden op basis van de ontwerptekening van de 395 

(zie bijlage 3 en 3a) bomen circa 75 vergunningsplichtige bomen gekapt moeten worden (ca. 

95 indien de bomen in de contour van de parkeergarage ook gekapt moeten worden) In het 

plan is rekening gehouden met het aanplanten van 83 nieuwe bomen. Voor alle 

vergunningsplichtige bomen geldt een herplantplicht. Geen van deze bomen is monumentaal. 

Boomexpert Terra Nostra geeft aan dat een aantal bomen echter wel markant zijn maar niet 

waardevol in de zin van beeldbepalend met bijzondere schoonheid- of zeldzaamheidswaarde. 

Dit wordt bevestigd door de “Haarlemse bomenwachters” die nauw betrokken zijn bij dit 

project. De vervanging van oude voor jonge nieuwe bomen wordt door hen aangestipt als 

pluspunt in het licht van het verkrijgen van diversiteit van het bomenbestand in het park.   

 

Naast de vergunningsplichtige bomen moeten ook wat kleinere bomen wijken. De 

mogelijkheid wordt onderzocht of een deel van deze bomen kan worden verplant. Uiteraard 

zal hierover overleg worden gevoerd met de “Haarlemse Bomenwachters” en vindt een 

kostenafweging plaats. 

 

      3.   Uitwerking naar een technisch DO en bestek.  

Het Definitief Ontwerp moet nog technisch worden uitgewerkt. De materialisering 

voorgesteld door ontwerper moet nog op duurzaamheid worden getoetst. Mocht in verband 

hiermee een aanpassing van materiaal noodzakelijk zijn, dan dient de uitstraling van het 

ontwerp te worden geborgd en hoogwaardige kwaliteit uitgangspunt te zijn.   

 

 6. Uitvoering 

Het park wordt in verband met de toekomstige bouw van de twee nog te bouwen woontorens 

met ondergrondse parkeerkelder in 2 of 3 fases aangelegd.  

 

Fase 1: Aanleg van het park en de watergang vanaf de Briandlaan (inclusief 

verbindingsduiker)  tot en met het punt waar de halve parkeercirkel bestemd voor de 

woontorens Twister en de Tango eindigt. Aanvang eerste kwartaal 2018 

Fase 2: Vindt naar verwachting in 2019/2020 plaats nadat de twee nog te bouwen 

woontorens met ondergrondse parkeergarage zijn opgeleverd.  

Fase 3: Kan mogelijk aansluitend op fase 2 maar is afhankelijk van de sloop van het 

noodgebouw dat nu tijdelijk wordt gebruikt door Rudolf Steiner, Al Ikhlaas en de Spaarne 

peuters.  
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7. Bijlagen 

1)   Definitief ontwerp op basis van plantekening 

2)   Notitie met de beoordeling van de ingediende inspraakreacties 

3 (a)   Bomeninventarisatie met excel lijst bomenbestand d.d. 1 juli 2016 

 

 


