
Inspraak raadscommissie  

Datum: 9-1-2020  

Ontwikkelvisie Spaarndamsweg  

Gebied: 50 kV-station – Schokkerskade 1-5 

Betreft: Vereniging locatie Scouting Kon-Tiki 

 

Scouting Kon-Tiki maakt zich nog steeds zorgen over het voortbestaan op de huidige locatie. Sinds de 

vijftiger jaren is onze Scoutinggroep actief op deze locatie. Eerst op de plaats van de toenmalige 

Haarlemse Jachtclub, later iets opgeschoven op de plek waar nu de Schoterbrug ligt.  

Eerdere pogingen om aandacht voor onze situatie te krijgen zijn in het inspraakverslag en in de Nota 

van antwoord dd 16 dec 2019 verkeerd of onvoldoende verwoord.  

Scouting Kon-Tiki heeft sinds 2002 volledige medewerking getoond bij de bouw van de Schoterbrug. 

Door het overlijden van onze secretaris is er in de laatste fase na meer dan 15 jaar in een 

onafgeronde situatie gezeten te hebben onvoldoende aandacht besteed aan het zetten van de 

puntjes op de “i”.  Tijdens de bouw van de Schoterbrug is bestemming van het 50 kV-station 

gewijzigd en is de herinrichting van het 50 kV-gebied er bij in geschoten. Hierdoor werd ook de 

overeenkomst met Liander, waarin stond dat de jeugd van Kon-Tiki gebruik kon maken van het 

terrein als speelterrein waardeloos. Deze overeenkomst is echter tot stond gekomen met 

bemiddeling van de Gemeente Haarlem bij de schadeloosstelling door de projectontwikkelaar van 

Land in Zicht. Bij de Nota van antwoord staat nu: 

De door u gebruikte plek is geen eigendom van de gemeente. Met betrekking tot uw wens kunt u in overleg treden met de huidige eigenaar 

van de grond. Ontwikkeling van het project gaat in overleg met belanghebbenden waar u één van bent. Hierin kan uw wens mogelijk 

worden meegenomen. De aanwezigheid van Kon Tiki is op basis van een overeenkomst met de vorige eigenaar van het gebied tot stand 

gekomen. Het kunnen verblijven van Kon Tiki op dit terrein kan niet door de gemeente worden afgedwongen, aangezien het een 

privaatrechtelijke afspraak betreft waarin de gemeente Haarlem niet is betrokken. Bij de ontwikkeling zal de gemeente Haarlem deze 

situatie onder de aandacht brengen van de nieuwe eigenaar 

Niet alleen het vraagstuk over het speelterrein baart ons zorgen, maar ook de tekst op pagina 42 van 

de visie: 

Deelgebied noord In het noordelijke deel van de Spaarndamseweg is het 50kV-station, in de oksel van de Schoterbrug niet langer nodig. 

Daardoor ontstaat de mogelijkheid om de ruimtelijke en verblijfskwaliteit van deze plek, met prachtig uitzicht over grote lengte van het 

Spaarne, te benutten. Onderzocht wordt of dit uitzicht verbeterd kan worden door bestaande functies op het water, die momenteel een deel 

van het zicht op het water ontnemen, te verplaatsen. Dit moet uiteraard in goed overleg met deze functies gebeuren. 

Op deze plek wordt woningbouw ontwikkeld en het Lianderterrein is reeds verkocht (zie vorige punt 

en blz 5 van Ontwikkelvisie. Dit is niet in overeenstemming met de tekst op pag 42. 

50 kV-station (Spaarndamseweg 13) Het 50KV-station is een oud elektriciteitsgebouw gelegen in het noordelijke deel van de ontwikkelzone. 

De eigenaar van dit terrein heeft de wens hier een woongebouw te realiseren voor de doelgroep jongeren van 18 tot en met 28 jaar. Het 

gaat om kleinere appartementen die ruimte bieden aan één- en tweepersoons huishoudens. 

Tot slot: 

In het Raadstuk staat niets over het voortbestaan van de verenigingslocatie en in het inspraakverslag 

staat ook niets over onze zorg. Alleen de opmerking dat het clubhuis is toegevoegd op de tekening. 

De ligplaats van de Vertrouwen en de aanlegplaats zijn niet meegenomen. Bij onze vereniging is de 

zinsnede in het wijkblad Indische Buurt dat “ de huidige gebruikers, zoals Scouting Kon-Tiki (op 



termijn) moeten verhuizen” er stevig ingehakt. Na een lange periode van onzekerheid en herstel 

door de bouw van de Schoterbrug is een nieuwe verhuizing te veel gevraagd. Kon-Tiki wil genoegen 

nemen met een klein speelveld en een plek voor een fietsenstalling. (de huidige functie van het 

Lianderterrein-50kV) Hiervoor is de juiste intentie van de Gemeente en de nieuwe eigenaar van het 

Lianderterrein nodig. Het zou zeer zonde zijn als wij als een van de weinige stadsscoutinggroepen 

moet wijken. 

 

 

 

Overzicht voor Kon-Tiki van belangzijnde tekst uit Ontwikkelvisie, het 

Inspraakverslag en de Nota van Antwoord 

Ontwikkelvisie versie 11 dec 2019 Blz 5 

50 kV-station (Spaarndamseweg 13) Het 50KV-station is een oud elektriciteitsgebouw gelegen in het 

noordelijke deel van de ontwikkelzone. De eigenaar van dit terrein heeft de wens hier een 

woongebouw te realiseren voor de doelgroep jongeren van 18 tot en met 28 jaar. Het gaat om 

kleinere appartementen die ruimte bieden aan één- en tweepersoons huishoudens. 

Ontwikkelvisie versie 11 dec 2019 Blz 17  

Bij bochten zijn verre zichtlijnen. Bij de Patrimoniumbuurt maakt de rivier een flauwe bocht, waarbij 

vanaf de Spaarndamseweg, een prachtig zicht ontstaat op de oude stad, de Koepel en de Grote Kerk. 

In het noorden bij de Schoterbrug is een nog sterkere bocht in de rivierloop. In de oksel van de 

Schoterbrug heb je hierdoor zicht over een grote lengte van het Spaarne: richting het zuiden kun je 

tot de Pionier kijken, richting het oosten kijk je naar Schoteroog. Door de bebouwing van Land in 

Zicht, het 50 kV-station, de Schoterbrug en bouwsels en boten op het water komt deze plek in de 

huidige situatie echter niet tot zijn recht. Bij de geplande sloop van het 50 kV-station ontstaan 

kansen om deze potentiële kwaliteit beter te benutten. 

Ontwikkelvisie versie 11 dec 2019 Blz 42  

Deelgebied noord In het noordelijke deel van de Spaarndamseweg is het 50kV-station, in de oksel 

van de Schoterbrug niet langer nodig. Daardoor ontstaat de mogelijkheid om de ruimtelijke en 

verblijfskwaliteit van deze plek, met prachtig uitzicht over grote lengte van het Spaarne, te benutten. 

Onderzocht wordt of dit uitzicht verbeterd kan worden door bestaande functies op het water, die 

momenteel een deel van het zicht op het water ontnemen, te verplaatsen. Dit moet uiteraard in 

goed overleg met deze functies gebeuren. De bestaande parkkade wordt verlengd ‘de hoek om’ tot 

de brugonderdoorgang. Tussen de parkkade en de brug kan een woongebouw worden gerealiseerd 

met in de plint ruimte voor voorzieningen, waaronder horeca aan de waterzijde. De bouwhoogte 

wordt beperkt tot 15 meter. De parkeergarage-ingang wordt zo gepositioneerd dat de parkkade 

autovrij blijft. Hoe deze kan worden ontsloten moet nader worden onderzocht. Zowel vanaf de zijde 

van Land in Zicht als vanaf de Spaarndamseweg lijkt een ontsluiting problemen op te leveren. 

In het inspraakverslag pag 7 

Verschillende tekeningen waarop het clubhuis van scouting Kontiki niet was aangebracht zijn 

gewijzigd, het clubhuis is toegevoegd. 



In de Nota van antwoord dd 16 dec 2019 blz 22  

LS, 1.  

Onderstaande tekst ik op 27 september ook al per mail inclusief bijlagen verstuurd naar emailadres 

spaarndamseweg@haarlem.nl, maar tot op heden nog niet eens een ontvangsbevestiging 

ontvangen.  

Op 3 maart 2018 heb ik schriftelijk (zie bijlage) aangegeven graag geïnformeerd te worden over de 

plannen rondom het transformator station op de Spaarndamseweg 13 te Haarlem. Na diverse 

telefonische pogingen van mijn kant heeft dat op 9 november 2018 geleid tot een gesprek met de 

architect van het project 1828 aldaar en Jasper Huizinga van de gemeente Haarlem (verslag van dat 

gesprek onderaan deze email).  

Shirley van Engeland van de gemeente Haarlem die ik hierover in februari 2019 gesproken heb is 

helaas niet in de gelegenheid geweest, in te gaan op onze uitnodiging eens te komen kijken naar de 

situatie op een dag dat de kinderen aanwezig zijn.  

Op 14 mei 2019 is een collega bestuurslid van Kon Tiki, dhr. N. Rozemeijer, op de inspraak/informatie 

bijeenkomst geweest en heeft daar input geleverd met “geeltjes”, zie bijlage foto.  

Van al deze activiteiten is niets terug te lezen in de door u gepresenteerde plannen die ik onlangs 

aantrof op uw website. Ik ben teleurgesteld dat de gemeente op geen enkele wijze heeft laten blijken 

onze vroegtijdige inspraak meegenomen te hebben in de planvorming. Het enige dat ik aantref over 

inspraak in zijn algemeen, zijn de genoemde 120 reacties, zoals vermeld op pagina 55 van de Concept 

ontwikkelvisie.  

2. In al deze contacten is het onze nadrukkelijke wens om een buitenspeelgelegenheid voor onze 

jongste leden (leeftijd De door u gebruikte plek is geen eigendom van de gemeente. Met betrekking 

tot uw wens kunt u in overleg treden met de huidige eigenaar van de grond. Ontwikkeling van het 

project gaat in overleg met belanghebbenden waar u één van bent. Hierin kan uw wens mogelijk 

worden meegenomen. De aanwezigheid van Kon Tiki is op basis van een overeenkomst met de vorige 

eigenaar van het gebied tot stand gekomen. Het kunnen verblijven van Kon Tiki op dit terrein kan 

niet door de gemeente worden afgedwongen, aangezien het een privaatrechtelijke afspraak betreft 

waarin de gemeente Haarlem niet is betrokken. Bij de ontwikkeling zal de gemeente Haarlem deze 

situatie onder de aandacht brengen van de nieuwe eigenaar. De watertaxi. Voorstel voor een 

watertaxi/bus is als mogelijkheid opgenomen in de ontwikkelvisie om alternatieve vormen van 

openbaar vervoer te stimuleren. De exacte aanlegplaatsen zijn indicatief/ in de buurt van. Bij 

interesse van een mogelijke exploitant worden exacte ligplaatsen en inrichting daarvan met direct 

betrokkenen afgestemd. Ja, de tekeningen zijn aangepast zodat het clubhuis zichtbaar is. 23 

Gemeente Haarlem - Afdeling Omgevingsbeleid 7 tot 10 jaar) te behouden op het terrein van het 

transformator gebouw. Deze jonge kinderen gaan nog niet het water op en komen op zaterdag bij 

elkaar om, in het welpenlokaal onder de brug, kennis te maken met scouting. Het spelenderwijs 

kennis maken met de scouting kan niet alleen binnen maar daarvoor is ook een buitenruimte nodig. 

Deze wens is niet terug te vinden in de concept ontwikkelvisie. 

Ten aanzien van de concept ontwikkelvisie heb ik verder de volgende inhoudelijke reactes:  

p. 1 Wij waren aangenaam verrast dat u voor de voorpagina van deze visie gebruik heeft gemaakt 

van een foto van ons wachtschip “De Vertrouwen”. Ik heb daarom ook vertrouwen in het feit dat u 

onze bovenstaande opmerkingen en onderstaande reacties zorgvuldig zult meenemen in uw 

definitieve versie van de ontwikkelvisie.  



p 4.  

3. Op de tekening van de “oksel” van de Schoterbrug aan het Spaarne staan de steiger en het 

drijvende clubhuis (huidige situatie) dat door de gemeente indertijd als compensatie van de 

gedwongen ontruiming van de grond bij bouw van de schoterbrug beschikbaar heeft gesteld. Vanaf 

pagina 30 en verder zijn deze twee elementen niet meer in de tekeningen terug te vinden in de 

tekeningen.  

p. 37 4. Op pagina 37 staat op die plek (oksel schoterbrug) een “te onderzoeken halte watertaxi” 

genoemd. Graag zie ik uw voorstel om op de plek waar scouting Kon Tiki gehuisvest is, ruimte 

gemaakt kan worden voor een watertaxi halte. Op voorhand zien wij niet hoe dat te verenigen is.  

p. 42 5. De grootste zorgen maken wij ons over de passage tekst op pagina 42: “ Bestaande functies 

op het water, die momenteel het zicht op het water ontnemen, worden geheel of grotendeels 

verplaatst naar een plek op het land of elders 24 Gemeente Haarlem - Afdeling Omgevingsbeleid op 

het water.” Is het uw voornemen om scouting Kon Tiki voor de tweede keer in haar bestaan te 

dwingen om te vertrekken? Wij verzetten ons hier uitdrukkelijk tegen en maken bij deze bezwaar 

mocht dat het geval zijn. Na de vorige gedwongen verhuizing is het ledental teruggelopen tot het 

niveau waarbij onze vereniging bijna ophield te bestaan. Nu na jaren bouw werkzaamheden van de 

brug en wederopbouw van de vereniging zijn wij gelukkig weer op volle sterkte die een gezonde 

aanwas van leden heeft (zie verslag Haarlems Weekblad: https://haarlemsweekblad.nl/lokaal-

nieuws/open-dagscouting-kon-tiki-630364), u begrijpt dat het voor ons desastreus is wanneer wij 

voor een tweede keer plaats maken vanwege plannen van de gemeente.  

Wij doen een dringend beroep op u bovenstaande opmerkingen zorgvuldig mee te nemen als 

onderdeel van deze inspraakperiode.  

Graag ontvang ik van u een ontvangstbevestiging van deze inspraak. Hoogachtend, Marc Noordhoek, 

Voorzitter Kon Tiki. Jan van Eijsden Zienswijze Wijkraad Indische Buurt Noord 

Anwoord op pag 22  Nota van Antwoord 

De door u gebruikte plek is geen eigendom van de gemeente. Met betrekking tot uw wens kunt u in 

overleg treden met de huidige eigenaar van de grond. Ontwikkeling van het project gaat in overleg 

met belanghebbenden waar u één van bent. Hierin kan uw wens mogelijk worden meegenomen. De 

aanwezigheid van Kon Tiki is op basis van een overeenkomst met de vorige eigenaar van het gebied 

tot stand gekomen. Het kunnen verblijven van Kon Tiki op dit terrein kan niet door de gemeente 

worden afgedwongen, aangezien het een privaatrechtelijke afspraak betreft waarin de gemeente 

Haarlem niet is betrokken. Bij de ontwikkeling zal de gemeente Haarlem deze situatie onder de 

aandacht brengen van de nieuwe eigenaar. De watertaxi. Voorstel voor een watertaxi/bus is als 

mogelijkheid opgenomen in de ontwikkelvisie om alternatieve vormen van openbaar vervoer te 

stimuleren. De exacte aanlegplaatsen zijn indicatief/ in de buurt van. Bij interesse van een mogelijke 

exploitant worden exacte ligplaatsen en inrichting daarvan met direct betrokkenen afgestemd. 

 

 






