
Overveen, 11 mei 2020 

 

Aan de leden  van de Commissie Ontwikkeling van de gemeente Haarlem. 

 

Ik schrijf u namens de bewoners van de Julianalaan en Adriaanstoopplein in Overveen (Deelgebied 1 

in uw Visiedocument), waarvan de achtertuinen grenzen aan de Delft en daarmee aan het 

ontwikkelingsgebied Korte Verspronckweg. 

Ook wij zijn met de vele stakeholders in de omliggende wijken verbaasd over de zeer summiere 

manier waarop onze uitgebreid onderbouwde vragen zijn beantwoord in de Nota van Antwoord. 

Zoals de heer Blom ook al aangeeft, zijn er op alle vragen slechts 2 kleine aanpassingen in de visie 

doorgevoerd. Wat ons vooral opvalt aan de antwoorden op onze vragen is dat er nog vrij veel zaken 

niet goed zijn uitgezocht en de visie daarom niet zal worden aangepast. 

Zo is de fietsbrug tussen het ontwikkelingsgebied en de Julianalaan nog steeds in de visie opgenomen 

en lijkt het plan daar zelfs gedeeltelijk op te zijn gebaseerd. Er zal immers een tweede uitgang voor 

noodsituaties moeten zijn. Volgens ons is het echter niet haalbaar om die brug daar te plaatsen in 

verband met de veiligheid en de conform de Basisvisie Recreatietoervaart in Nederland wettelijk 

verplichte hoogte van de brug. We hebben in onze terugkoppeling op uw visie een alternatieve, 

logischer en wellicht goedkopere locatie voor deze fietsbrug aangedragen, die we momenteel niet 

meer in uw overwegingen kunnen terugvinden. In de bijlage vindt u onze brief waarin deze route 

staat vermeld. 

Ook delen wij de mening van u niet dat de uit het verkeersonderzoek blijkt dat de aanvullende 

verkeersgeneratie beperkt is ten opzichte van de autonome groei in het plangebied. Wij vinden een 

220 woning in plaats van 160 een significant verschil van bijna 40%. En, zoals ook in onze brief 

vermeld, is er in het verkeersonderzoek uitgegaan van de capaciteit die de nog te bouwen 

aansluitingen op de A9 en N205 moeten gaan leveren conform de “Structuurvisie openbare ruimte 

Haarlem 2040: Groen en Bereikbaar.” Op ons voorstel om de woningen pas te realiseren nadat deze 

aansluitingen zijn voltooid, is echter helemaal niet gereageerd. 

Wij willen u dan ook verzoeken om onze vragen op de visie nogmaals door te nemen en alsnog 

enkele (voor de daadwerkelijke uitvoering cruciale) wijzingen in de visie door te voeren voordat deze 

ter goedkeuring aan de Raad zal worden aangeboden. 

 

Met vriendelijke groeten, mede namens bovengenoemde bewoners, 

 

Fleur den Dulk 

 

Bijlage: 

Visie- onze 

mening.docx
 



 

 

 

Geachte heer Telgenhof. 

 

Naar aanleiding van het concept ontwikkelvisie Zijlweg hebben een aantal bewoners van de 

Julianalaan en Adriaan Stoopplein op dinsdag 24 september 2019 een bijeenkomst gehad. 

Ten eerste viel het ons op dat de gemeente Haarlem de hoeveelheid groen in het stuk achter de 

Korte Verspronckweg waardeert en dit ook typerend wil houden voor de ontwikkeling in dit gebied. 

Daar zijn wij uiteraard erg blij mee. 

Tijdens onze bijeenkomst zijn een aantal op- en aanmerkingen op deze visie naar voren gekomen, 

alsmede een aantal vragen waar wij graag antwoord op krijgen. 

1) Verkeer: Het verkeersonderzoek dat is uitgevoerd is niet uitgegaan van de 200 woningen die 

nu in deze visie worden genoemd. De impact van 200 in plaats van 120 woningen is een stuk 

groter. Daarnaast zal ook het verkeer rondom de geplande school grote invloed hebben. 

Uit het verkeersonderzoek komt ook naar voren dat er al een doorstromingsprobleem is in 

Haarlem en dat daar aan wordt gewerkt door de aansluitingen van de Randweg te 

verbeteren door middel van een lus bij de A9 en een tunnel door de stad.  

Ons inziens kan de verkeersstroom door Haarlem het extra verkeer pas opvangen nadat de 

aansluitingen van de Randweg zijn voltooid, e.e.a. conform uw visiedocument 2040 

[referentie invoegen]. 

 

2) Terrein ProRail: Wij weten dat het huurcontract van het tuincentrum afloopt, maar vragen 

ons af of er al contact is geweest met ProRail over de aankoop van deze grond. Voor zover wij 

weten is ProRail niet erg happig op het verkopen van grond. [wellicht de gemeente niet op 

goede ideeën brengen om dit tijdig te regelen] 

 

3) Scholen: In de visie wordt gesproken van één school. Ten eerste staat deze school gepland op 

het terrein van ProRail, waarvan wij sterk de haalbaarheid in twijfel trekken. Ten tweede zijn 

er momenteel 4 scholen (waarvan 1 kinderopvang) op het terrein gevestigd. Krijgen al deze 

scholen een plek in dat ene gebouw? Met een uitbreiding van tot 200 woningen zullen er ook 

meer kinderen in dit gebied naar school willen. Is die capaciteit er wel in dit gebouw? En is 

ook het verplaatsen van de Wollewei naar dit gebied meegenomen in jullie visie? Hier is 

namelijk ook over gesproken in een eerder stadium. 

 

4) Hoogte woningen: Gelet op de huidige bebouwing rondom dit terrein valt de voorgestelde 

bouw erg uit de toon. Bij alle woningen in de buurt is de goothoogte op maximaal twee 

bouwlagen. Ook de huidige bebouwing voldoet hier aan (behalve de gymzaal; deze is 2,5 

verdieping omwille van de speciale functie). Aangezien u in uw visie nadrukkelijk aangeeft 

dat u de beoogde ontwikkeling typerend wil houden voor dit gebied, is het vanzelfsprekend 

dat de goothoogten van de huidige bebouwing aan de waterkant (in analogie met de gehele 

wijk) wordt overgenomen in uw plan voor nieuwbouw. Hierbij zij opgemerkt dat wij er geen 

bezwaar in zien als de nieuwbouw aan de oostkant van het terrein hoger wordt, aangezien 



dit geen aangezicht van het terrein betreft. Ook voor het behoud van onze privacy aan de 

achterzijde van onze huizen is het conformeren aan de huidige goothoogte een nadrukkelijke 

wens. Het huidige schoolgebouw aan de zuidzijde van het terrein is slechts één bouwlaag 

hoog. Dat lijkt ons ook de juiste hoogte voor de vervangende nieuwbouw op die plek, 

aangezien de woningen aan de overkant van het water dicht tegen het water zijn gebouwd 

en het water daar ook erg smal is. 

 

5) Type woningen:  Wij vragen ons af wat voor type woningen er gaan komen. In de eerste 

plannen sprak men nog over herenhuizen en ook tijdens de informatiebijeenkomsten vorig 

jaar leek dit de gewenste bouwstijl. In de huidige visie wordt ook gesproken over “tuinen aan 

het water.” Om welke woningen zou dit dan gaan? 

Betreft het alleen huurwoningen of komen er ook koopwoningen? 

 

6) Rooilijn:  In de visie spreekt u van “bouwen op de plek van de huidige bebouwing” en “het 

groen in stand laten.” Op de tekeningen zien wij echter iets anders.  

- Het gebouw aan de noordzijde begint op het huidige grasveld en heeft een open 

binnenruimte. Onze vraag hierbij is vooral naar welke kant het leefgedeelte zal worden 

gericht? Dus: komen de woonkamers inclusief balkon aan de waterzijde of aan de 

binnenzijde? Dit is voor ons van grote invloed op de privacy aan de achterzijde van onze 

huizen. 

- Het gebouw aan de zuidzijde (de huidige Vrije School) wordt in de visie gebouwd op wat 

nu een speelterrein is. Daarmee komt de bebouwing veel dichter op de huizen aan de 

overkant van het water dan nu het geval is. De afstand tussen de huizen wordt daarmee 

volgens ons te klein. 

- De weg lijkt in de visie te dicht op het water te liggen. Hier zijn momenteel 

parkeerplaatsen. Onze voorkeur zou zijn om de weg op de huidige plaats te handhaven 

en de parkeerplaatsen te vervangen door struiken. 

 

[vergelijk schets en kaart nog in te voegen] 

 

7) Eiland: In het eerste plan werd gesproken van een eiland met duurdere huizen. Later bleek 

dat deze duurdere huizen er niet meer gingen komen. Echter, dit eiland is nog wel 

nadrukkelijk als wens van ons blijven bestaan en ook in een aantal opties (als groen eiland 

zonder huizen) meegenomen. Waarom is dit in de nieuwe visie komen te vervallen? 

 

8) Fietsbruggen:  In de visie is er sprake van een fietsroute door middel van 2 bruggen en een 

spoortunnel. Aangezien deze bruggen ook moeten dienen als tweede toegangsweg in geval 

van calamiteiten begrijpen wij dat jullie hier mee bezig zijn geweest en een route hebben 

bedacht. Volgens ons is deze route echter lastig te verwezenlijken om een aantal redenen: 

- De aansluiting op de Julianalaan is niet haalbaar. Dit punt is erg onoverzichtelijk en al 

eerder het decor van ongelukken geweest. Als fietsers oversteken vanaf de Prins 

Hendriklaan kunnen zij niet zien of er verkeer vanaf Haarlem aan komt. Onder het spoor 

door ligt een onoverzichtelijke bocht. De geplande fietsroute door de Prins Hendriklaan 

en de Oranje Nassaulaan is geen gewenste. Dit betreft twee erg rustige straten met 

klinkers en drempels en waar veel  kinderen op straat spelen. 

- De ruimte voor aansluiting van de brug op de Julianalaan is dermate beperkt, dat de 

hellingshoek van de brug te groot is. Deze hoge hellingshoek is ook nodig voor de 

doorvaart van pleziervaartuigen. 



- Aangezien er voor ingetekende beide bruggen een minimale (doorvaart)hoogte geldt, zal 

de brug hier vrij steil moeten worden; waarschijnlijk te steil voor een ambulance om te 

gebruiken als toegangsweg. Om deze brug vanaf de Albert Heijn op de minimale hoogte 

te krijgen, zal het lastig worden om vervolgens weer onder het spoor door te gaan. 

- Een brug lijkt door één van onze achtertuinen te zijn getekend. 

Ons voorstel zou zijn om de fietsroute langs de andere kant van het skatepark te laten lopen 

(oostzijde). Daar is geen doorgaand vaarwater. De brug hoeft dan niet zo hoog te worden. 

Vervolgens komt  de tunnel onder het spoor door uit aan de oostzijde van het terrein en kan 

de fietsroute aansluiten op de Korte Verspronckweg in plaats van op de Julianalaan. 

[tekening invoegen met nieuwe routesuggestie] 

 

In het verleden zijn wij altijd actief betrokken geweest in klankbordgroepen. Echter, rondom deze 

laatste Visie zijn wij helaas niet meer proactief geïnformeerd of gehoord. Wij zouden het op prijs 

stellen indien wij weer een afgevaardigde kunnen leveren die u van al dan niet gevraagde meningen 

voorziet [wellicht herfraseren] 


