
 
 
Inspreek tekst van Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem in vergadering Commissie 
Ontwikkeling d.d. 13 mei 2020, agendapunt vaststelling Ontwikkelvisie Zijlweg. 
 
Geachte leden van de commissie, 
 
De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem (SWTH) vraagt uw aandacht voor het 
gebied tussen de Zijlweg en de Brouwersvaart ten westen van de Westelijke Randweg. 
In de Ontwikkelvisie Zijlweg wordt daar, in een strook achter de woningen aan de Zijlweg, 
de bouw van ca 11 vrijstaande woningen mogelijk gemaakt. 
Tegen dit plan hebben wij al bij diverse gelegenheden bezwaar gemaakt en gevraagd dit 
bouwplan te schrappen. Geen van deze bezwaren hebben echter geleid tot aanpassing 
van het plan.  
Ook een aantal bewoners langs de Zijlweg hebben gezamenlijk bezwaar gemaakt tegen 
het woningbouwplan evenals de eigenaren van de manege in dit gebied; ook die 
bezwaren zijn afgewezen. 
 
Verder zou de gemeente al een deal gesloten hebben met een of meer grondeigenaren in 
de strook waar de woningen gepland staan.  
Wij verzoeken u aan de wethouder de vraag voor te leggen of er een deal gesloten is, wat 
de inhoud daarvan is en wat de consequenties daarvan zijn voor het verdere planproces. 
 
In januari van dit jaar hebben wij in een brief uw extra aandacht voor dit plan gevraagd; 
aan de agenda van deze vergadering is die brief bijgevoegd, met als bijlage onze eerdere 
zienswijze op de Ontwikkelvisie Zijlweg. 
 
Wij zijn tegen de bouw van woningen op die plaats, omdat: 

 het plan in strijd is met het bestemmingsplan en 
 de argumenten van de gemeente voor dit bouwplan ons niet overtuigen en 

 omdat de huidige en potentiële kwaliteit en natuurwaarden van dit Brouwersvaartgebied 

ernstig worden geschaad en verdere natuurontwikkeling onmogelijk wordt. 
 
In het ecologisch beleidsplan erkent de gemeente de aanwezige kwaliteit en 
natuurwaarden en geeft aan dat bij juist beheer en inrichting het gebied zich tot 
ecologische hotspot kan ontwikkelen.  
Belangrijke voorwaarden daarvoor zijn de nu nog aanwezige rust en stilte en in de avond 
en nacht de duisternis. 
Met de bouw van de ca 11 woningen zal de rust verdwijnen door autoverkeer en 
menselijke activiteit, de duisternis verdwijnt door straatverlichting, woning- en 
tuinverlichting. 
Daarbij worden die negatieve invloeden op het gebied nog versterkt door het 
woningbouwplan op de lokatie Garage Biemond, dat veel hoger is (18 m) en veel verder 
naar de Brouwersvaart reikt dan in de ruimtelijke uitgangspunten van het 
bestemmingsplan is aangegeven. 
 
Daarnaast geeft de gemeente aan om het hele landelijk gebied tussen de nieuwe 
bouwplannen en de Brouwersvaart een "kwaliteitsslag" te geven waarbij het kennelijk de 
bedoeling is er een stedelijk plantsoen van te maken dat geschikt is voor intensief 

recreatief gebruik. Een dergelijke "kwaliteitsslag”" vernietigt de aanwezige flora en fauna 

en vinden wij beslist onaanvaardbaar. 



 
Ook zal dit bouwplan projectontwikkelaars aanzetten tot nog meer bouwplannen in dit 
Brouwersvaartgebied, zoals nu al is gebleken door het voorstel van Cobraspen om tussen 
het terrein van Biemond en de Brouwersvaart -in het landelijk gebied cq groene zone- een 
studentenflat te bouwen; dit is volstrekt onaanvaardbaar. 
 
SWTH  is van mening dat het in het belang van alle bewoners van Haarlem is dat de 
huidige waarden van het Brouwersvaartgebied behouden blijven en dat het zich tot de 
ecologische hotspot kan ontwikkelen zoals in het Ecologisch beleidsplan is bedoeld. Wij 
gaan daarover graag met gemeente en belanghebbenden in overleg. 
 
Wij vragen u om deze redenen met klem om het bouwplan voor ca 11 woningen in het 
Westelijk Tuinbouwgebied uit deze visie te schrappen en de genoemde "kwaliteitsslag" te 
wijzigen in "natuurontwikkeling conform het ecologisch beleidsplan". 
 
Dank u wel voor uw aandacht. 


