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        Wijkraden Europawijk & Molenwijk                  

 

 

 

Inspraaktekst cie. ontwikkeling 13 mei 2020 inzake vaststellen startnotitie voor het 

project ‘Schouwbroekerplas, Schalks aan de Plas’, agendapunt 8 

 

Haarlem, 11 mei 2020 

 

Geachte leden van de commissie ontwikkeling, 

 

Hierbij reageren wij op de startnotitie voor het project ‘Schouwbroekerplas, Schalks aan de Plas’. 

Reeds in 2010, 2012 en 2015 hebben wij richting de gemeente ons standpunt geuit dat wij voor 

onze bewoners een (extensieve) toegankelijkheid willen van de Schouwbroekerplas. 

 

In augustus 2017 trad de stichting Leven op Water (LoW) in contact met de wijkraden Europawijk 

en Molenwijk. Na enige aarzeling en een aantal gesprekken verder zijn wij enthousiast geworden 

voor hun plannen; extensieve recreatieve mogelijkheden en ecologisch verantwoorde ideeën. Wij 

hebben dit enthousiasme in 2017 in brieven verwoord en ook onze wensen aangegeven, zie bijlage. 

 

De afgelopen jaren zijn we regelmatig op de hoogte gehouden en zijn we uitgenodigd voor nadere 

detaillering van het plan van de Stichting LoW. Wij hebben dit erg gewaardeerd en dat doen we nog 

steeds. Bij vragen of informatie weten we elkaar snel te vinden. Wij vinden dat het plan past in onze 

Groene Zoom. 

 

Kijkend naar het vastgestelde beleid van de gemeente zien wij dat dit ook volledig past. Het is niet 

voor niets opgenomen in het "Coalitieprogramma Duurzaam Doen 2018-2022".  

Naast de genoemde beleidsdocumenten in de notitie wijzen we u er op dat de gemeente in 2018 de 

Ambitiekaart Haarlemse Wateren heeft vastgesteld. Op pagina 31 staat als opgave voor de lange 

termijn:” Schouwbroekerplas: ontwikkellocatie voor duurzame watersport en –recreatie met 

toegang tot Spaarne.” Ook dit beleid strookt met het plan van Low. 

 

De ambitie die aangegeven wordt in de startnotitie: ”De ambitie is om een deel van de 

Schouwbroekerplas na 30 jaar weer toegankelijk te maken en deze als “onveilig” ervaren, 

verwaarloosde plek aan het Spaarne om te toveren tot een sociale ontmoetingsplek van niveau. 

‘Schalks aan de Plas’ geeft bewoners een plek waar ze op hun eigen strand kunnen neerstrijken en 

genieten van het Spaarne, een hapje en drankje, de natuur en de schoonheid van de omgeving.” 

onderschrijven wij volledig. 

 

Wij hebben nog wel enkele kanttekeningen en/of aanvullingen op de notitie: 

 

• Bij dit plan hoort een afmeerverbod voor alle vaartuigen bij de bestaande natuurvriendelijke 

oever aan de noordzijde van de plas. In te stellen door de gemeente en ook te handhaven. 

• In paragraaf 5.3 geeft u aan: “Afgezien van de mogelijkheid om enkele waterwoningen toe te 

voegen en twee kavels aan de Noord Schalkwijkerweg te bebouwen, is besloten hier geen verdere 

woningbouw toe te staan.”  
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• Per brief van 2 maart 2010 hebben we gezamenlijk met wijkraad Molenwijk een uitgebreide 

reactie gegeven op het toenmalige “Ontwerp gebiedsvisie Schouwbroekerplas”. Op de 

informatieavond in 2015 werd alleen gesproken over 2 varianten: ”Variant 1: niet openstellen 

voor publiek” en “Variant 2: openstellen voor publiek”. Deze varianten sluiten op onze reactie van 

toen aan. De waterwoningen waren toen geschrapt en horen niet in deze notitie weer opeens op 

te poppen. Dit komt niet voor in het plan van LoW en daar is GEEN draagvlak voor, deze wens 

komt o.i. vanuit de gemeente, maar niet vanuit de omgeving. 

• Op het dak van het toekomstige paviljoen, maar ook aan de brug kunnen eventueel 

zonnepanelen geplaatst worden. Europawijk is van mening dat het noordelijk deel vrijgehouden 

zou moeten worden voor recreatie. De zuidkant van de brug is minder geschikt voor recreatie, de 

wijkraad Molenwijk ziet daar mogelijkheden voor onderzoek tot zonnepanelen op water. 

• Wij zien in onze toekomstige samenleving grote noodzaak/behoefte aan recreatiemogelijkheden 

voor onze bewoners.  

 

Als er vooraf al (technische) vragen zijn, dan horen wij dat graag en zullen deze per omgaande 

(schriftelijk vooraf) beantwoorden. 

 

Wij hopen dat onze overwegingen bij uw besluitvorming worden meegenomen.  

Namens de wijkraden Europawijk en Molenwijk 

 

Yvonne van Schie, voorzitter wijkraad Europawijk 

Riet Ooms, voorzitter wijkraad Molenwijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen: twee brieven van de wijkraden uit 2017 
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LOW 
t.a.v. mevrouw C. Moerdijk 
 
 
 

 
        Haarlem, 13 december 2017 

 

 

Betreft: plannen Buitenplaats Vink 

 

Geachte mevrouw Moerdijk, 

 

De wijkraad Molenwijk is door de Stichting LOW geïnformeerd over haar plannen voor de Buitenplaats Vink 

(Schouwbroekerplas). Wij begrepen dat de Stichting deze plannen nu wil gaan indienen bij de gemeente Haarlem.  

 

Zoals in het overleg van 31 oktober 2017 met de wijkraden besproken, willen Molenwijk en Europawijk het 

project ondersteunen en actief meedenken om het plan te realiseren.  

 

Vanuit Molenwijk worden de volgende aspecten in het plan meegenomen: 

- Groene parkeerplaatsen (voor woonboten) aan deel zuidkant brug bij fietspad, 
- Onveilige situatie onder brug opheffen,  
- Steigers aan noord- en zuidkant voor dagrecreatie (zwemmen, kano, zeilen),  
- Voorkeur drijvend multifunctioneel waterkantoor aan zuidkant brug. 

Wij hopen, dat onze wensen voor dit deel van de plas binnen uw plan gerealiseerd kunnen worden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

M.H. Ooms 

Voorzitter Wijkraad Molenwijk, Haarlem       
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