
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inhoud van het voorstel 
Het college vraagt krediet ad € 250.000 voor de voorbereiding van de aanleg van 

een open waterverbinding tussen de ringgracht van Meerwijk Centrum en de 

Europavaart/Amerikavaart bij het Stadsdeelhart (winkelcentrum Schalkwijk). 

 

Aanleiding + fase van besluitvorming 

Samen met het hoogheemraadschap van Rijnland werken we aan de inrichting van 

een duurzaam watersysteem voor Schalkwijk. Dat is in lijn met het ontwerp 

Masterplan Water Schalkwijk dat wij in november 2004 hebben vastgesteld. Een 

belangrijk onderdeel van het nieuwe watersysteem is de waterverbinding Meerwijk 

Centrum – Stadsdeelhart. De ringgracht in Meerwijk Centrum is onlangs aangelegd 

en opgeleverd. Ondanks een ondergrondse toe- en afvoer ligt de ringgracht 

geïsoleerd van het omliggende oppervlaktewater. Omwille van een duurzaam goed 

functionerend watersysteem voorziet het Masterplan daarom in een open 

waterverbinding tussen de ringgracht van Meerwijk Centrum en de 

Europavaart/Amerikavaart bij het Stadsdeelhart. Dit werk kan niet meeliften met 

een herstructureringsproject en zal autonoom uitgevoerd moeten worden. Vanuit het 

programma Schalkwijk 2000+ is voor deze waterverbinding in 2006 een voorlopig 

ontwerp (VO) gemaakt. 

 

Samenvatting is leeswijzer t.b.v. commissie en/of raad 

De waterverbinding heeft veel voordelen: 

 Robuust en samenhangend watersysteem voor Meerwijk; 

 Extra waterberging, ter voorkoming van wateroverlast als gevolg van zware 

regenbuien; 

 Zorgt voor een aantrekkelijke groen blauwe doorgaande wandelroute van 

Meerwijk centrum naar het Stadsdeelhart. 

De waterverbinding komt in de groenstrook ten zuiden van de Baden Powellstraat 

en de J. van Zutphenstraat te liggen. In het VO is gekozen voor een relatief smalle 

waterloop met een recreatieve uitstraling in een parkachtige setting. Met dit 

ontwerp versterken de bestaande groenstructuur en het water elkaar.  
 

Financiële paragraaf 

De realisatiekosten van de waterverbinding zijn geraamd op € 2,00 miljoen. In het 

Investeringsplan 2007-2012 is onder IP-post 63.12 in totaal € 1,00 miljoen 
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opgenomen voor de aanleg van de waterverbinding. Dit is een Brede Doeluitkering 

(BDU) in het kader van het Ontwikkelingsprogramma Haarlem 2005-2009 (OPH2). 

Rijnland heeft in 2005 besloten om bij te dragen aan de realisatie van het 

Masterplan Water Schalkwijk. Rijnland verbindt haar bijdrage aan een aantal 

declarabele kostenposten. Op grond van deze regeling komt Rijnlands bijdrage voor 

de waterverbinding op € 0,28 miljoen. In de algemene exploitatie Schalkwijk 2000+ 

is onder de stelpost water € 3,17 miljoen opgenomen voor de realisatie van 

waterprojecten in Schalkwijk (zie raadsbesluit 105/2001 d.d. 6 juni 2001). Om de 

waterverbinding Meerwijk Centrum – Stadsdeelhart sluitend te kunnen financieren, 

stellen wij voor om hiervoor € 0,72 miljoen uit de stelpost water te oormerken. 

 

Participatie / communicatie 
Het VO is in opdracht van de programmamanager Schalkwijk 2000+ (afd. 

Beleid/SO) door de afdeling BOR/SB uitgevoerd. De projectgroep bestond uit 

medewerkers van de afdelingen beleid/SO, vastgoed/SO, V&V/SB, BOR/SB, 

ingenieursbureau/SB en het hoogheemraadschap van Rijnland. De voorbereidende 

werkzaamheden zullen in opdracht van de nieuwe afdeling Openbare Ruimte, 

Groen en Verkeer/hoofdafdeling Wijkzaken worden uitgevoerd. Wederom zal de 

projectgroep bestaan uit een brede vertegenwoordiging van de gemeente en 

Rijnland. Het is belangrijk dat bewoners, wijkraad en belangen organisaties 

participeren in de tot standkoming van het definitief ontwerp (DO) en hierop – na 

vrijgave door ons college – formeel kunnen inspreken.  

 

Planning 
 

Op grond van bovenstaande aanpak ziet de planning er als volgt uit: 

Nov. 07 – jan. 08: vaststelling VO door het college en besluit gemeenteraad over 

voorbereidingskrediet (door middel van voorliggende nota). 

Feb. 08 – juni 08: voorbereidingsfase. 

Juli 08 – sept. 08: vaststelling DO door college en besluit gemeenteraad over 

uitvoeringskrediet. 

Okt. 08 – dec. 08: technische voorbereiding, aanbesteding en gunning. 

Jan. 09 – okt. 09: uitvoeringsfase. 

 
Wij stellen de raad voor: 

 

In te stemmen met een voorbereidingskrediet van € 250.000,- voor de 

waterverbinding Meerwijk Centrum – Stadsdeelhart en dit ten laste te brengen van 

IP-post 63.12 (BDU). 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 
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De Raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 

 

Besluit: 

 

in te stemmen met een voorbereidingskrediet van € 250.000,- voor de 

waterverbinding Meerwijk Centrum – Stadsdeelhart en dit ten laste te brengen van 

IP-post 63.12 (BDU). 

 

Gedaan in de vergadering van …….. 

 

 

De griffier      De voorzitter,  
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