
B&W-besluit:

1. Het college stelt het definitief ontwerp voor het Engelandpark vast.
2. Het college stelt de verwerking van de inspraakreacties op het voorlopig ontwerp vast.
3. Het college vraagt de raad akkoord te gaan met de kredietaanvraag.
4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen

een persbericht
5. Het raadsstuk wordt aan de raad voorgelegd, nadat de commissie Beheer hierover heeft

geadviseerd.
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Onderwerp
Vaststellen DO Herinrichting Engelandpark

B & W-vergadering van 9 oktober 2007

Bestuurlijke context
Met deze nota wordt het definitief ontwerp voor de renovatie van het Engelandpark vastgesteld en
worden de benodigde gelden ad.€ 1.670.000,- voor de uitvoering vrij gemaakt. Financiering van dit
project vindt grotendeels plaats ten laste van het OPH-2 (grootschalig groen) en ISV-1.

De renovatie is nodig omdat het Engelandpark, mede door achterstallig onderhoud, technisch,
functioneel, en maatschappelijk is versleten. De watergangen zijn dicht geslibd met bagger, de
heesterlaag is grotendeels verdwenen, de aanwezige lage begroeiing bestaat voornamelijk uit
brandnetels, het straatmeubilair is stuk en/of versleten, de gazons zijn verzakt/nat en de paden zijn in
slechte staat.

Met de uitvoering van het nu vastgestelde DO moet de bovenstaande problematiek tot het verleden
behoren. Doelstelling is dat het park weer jaren mee kan en een duidelijke toegevoegde waarde heeft
voor de buurt/wijk én daar buiten. Het ontwerp voorziet in verbetering van het groen en moet leiden tot
meer recreatief gebruik van het park dan nu het geval is. De natuurwaarden en daarmee de beleving van
het park door de gebruikers wordt vergroot door de toevoeging van extra heesters, bosrandkruiden (lage
begroeiing), oevervegetatie en een verbeterde waterkwaliteit.
In de uitvoering zal, nog in het najaar, begonnen worden met het uitbaggeren en plaatselijke verbreden
van de watergangen. Deze nieuwe waterstructuur is één van de dragers van het bijgevoegde definitieve
ontwerp. In maart 2008 moet het plan uitgevoerd zijn.

Financiële paragraaf
De totale kosten (baggeren en herinrichting) bedragen ca.€   l,7 miljoen. 
De dekking hiervan is als volgt voorzien:

Verbeteren watergangen in het Engelandpark (OPH-2) €    685.000,-
Baggeren watergangen en vervangen beschoeiing (ISV-1) €    361.000,-
Onderhoud wegen (gesloten verharding) €    160.000,-
Beschoeiingen, vernieuwingsprogramma (IP 63.09a) €      40.000,-
Onderhoud watergangen, baggeren (afd. Milieu) €      45.000,-
Subsidie verbetering waterstructuur Engelandpark (provincie NH) €      70.000,-
Subsidie natuurvriendelijke oevers (Rijnland) €      10.500,-
Verschuiving binnen IP 65.18, renovatie grootschalig groen
Inzetten : Frederikspark-Griffietuin (wordt 2009) €    100.000,-
Inzetten : Groene zone Kleverlaan (wordt 2009) €    200.000 ,- +

Totaal (afgerond) €1.670.000,-
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Inspraak/wijkgericht werken.
Het DO is een gezamenlijk product van een breed samengestelde werkgroep waarin de wijkraad en de
bewonersvereniging Schoolenaer vertegenwoordigd zijn naast de gemeente. Het voorlopig ontwerp is
eerder via de inspraak bekend gemaakt. De reacties op de inspraak zijn van commentaar voorzien en ter
vaststelling opgenomen in bijlage B van deze nota. De werkgroep zal bij de verdere uitwerking van het
project betrokken blijven.

Groenparagraaf.
Als gevolg van het baggeren en het verbreden van de watergangen zullen helaas 28 bomen en
boomvormers gekapt moeten worden. De benodigde kapvergunning is verleend en definitief.

Raadsparagraaf
De nota wordt aan de raad voorgelegd omdat het beschikbaar stellen van het gevraagde krediet de
bevoegdheid is van de raad.
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Toelichting
definitief ontwerp

renovatie Engelandpark Status: definitief
Versie: 1 d.d. 29-06-2007

Toelichting definitief ontwerp renovatie Engelandpark

Nadat de watergangen van het Engelandpark zijn verbreed en de overtollige bagger is verwijderd zal
de herinrichting/renovatie van het Engelandpark ter hand worden genomen.
De watergangen van het Engelandpark zijn dichtgeslibd met bagger. Vanwege de landelijke eis dat
water langer en duurzamer geborgen moet worden, zoveel mogelijk in de eigen omgeving, wordt het
waterbergend vermogen door middel van het verbreden van de watergangen verbeterd. Het
uitbaggeren van de watergangen heeft bovendien een gunstig effect op de waterkwaliteit.

Wat houdt de herinrichting/renovatie van het Engelandpark in?

Door de jaren heen is er, door verschillende oorzaken, een flinke achterstand in het onderhoud
opgetreden. De onderhoudsachterstand uit zich in een grotendeels verdwenen heesterlaag, een
kruidlaag van voornamelijk brandnetels, versleten straatmeubilair niet meer passend volgens de
huidige standaard, enigszins verzakte gazons en een padenstructuur waarvan de deklaag afbrokkelt
en gaten vertoont.

Door het wegvallen van heesterbeplanting zijn er ook in de ruimtelijke structuur ingrepen nodig. De
open ruimtes (gazons), die aan het hoofdpad in noord-zuid richting liggen zijn niet meer naar behoren
afgekaderd. De verschillende ruimten in het park zullen met nieuwe heesteraanplant opnieuw
ingekaderd worden. Hierdoor wordt het onderscheid van hoofd en subruimtes (de geleding) van het
park weer zichtbaar en beleefbaar.
De nieuwe heesteraanplant zal bestaan uit een voornamelijk inheems en ecologisch waardevol
sortiment: Kardinaalsmuts, Meidoorn, Sneeuwklokjesboom, Sierappel, Kruisbes, Zwarte bes, Sierbes,
Pimpernoot, Heesterwilgen, Krentenboompje, Hazelaar en bottelroos. Het hogere deel van het park
zal een iets cultuurlijke beplanting krijgen dan het lagere natte deel van het park.
Op veel plaatsen zal voor de heesterranden een bloemrijke rand met bosrandkruiden aangebracht
worden met: gevlekte Dovenetel, Smeerwortel, Longkruid, Leverkruid, Gewone Wederik en Fluitekruid
Langs een groot deel van de oevers wordt op de uitgegraven plaatsen een plas/dras situatie met natte
oevervegetatie aangebracht. Deze oevervegetatie wordt een duidelijke ecologische toevoeging in het
park met meer bloei en structuur dan de harde oevers die we nu kennen in het park. Het sortiment
bestaat uit: Moerasandoorn, Slanke witte waterkers, Pijlkruid, Gele lis, Geitenbaard, Grote
waterweegbee, Snoekkruid, Beekpunge, Moerasspiraea, Kleine watereppe, Kalmoes, Egelskop,
Kattenstaart, Langbladig ereprijs, Zwanenbloem, Engelwortel, Dotterbloem, Moerasvergeetmijniet en
Moerasrolklaver.

De gazons zullen daar waar nodig aangevuld worden en opnieuw worden ingezaaid. Op een aantal
plaatsen worden er in het gazon hoogteverschillen gemaakt waardoor er op die plaatsen een
natuurlijke spelaanleiding voor mens en dier ontstaat.

Alle banken en prullenbakken worden door nieuwe exemplaren vervangen, tevens wordt onder de
banken verharding aangebracht om modderpoelen en gaten te voorkomen.
De paden zullen van een nieuwe deklaag worden voorzien. Er verdwijnen twee overbodige paden uit
het huidige ontwerp en er zullen kleine delen van de padenloop aangepast worden ten behoeve van
een logischere wandelroute.

Met bovenstaande maatregelen wordt het Engelandpark een stuk aantrekkelijker voor de bezoekers.
De natuur krijgt een enorme impuls door de toevoeging van extra heesters, bosrandkruiden,
oevervegetatie en een verbeterde waterkwaliteit. De verwachting is dat de vogelstand fors zal
toenemen door het grotere voedselaanbod en meer schuilplaatsen tussen de heesters.



Inspraakreacties herinrichting Engelandpark dd 17 april 2007 18.00-21.30 uur Bijlage B Inspraakreacties: B&W-nota BOR 2007/155233

Vraag Reactie gemeente Vraagsteller

Water

Er gebeurt weinig met water, varen, vissen invalide zitplek. Er komt 3000m2 water bij in het Engelandpark. Daarnaast krijgen de oevers of een nieuwe beschoeiing of een natuurvriendelijke inrichting. Hierdoor kunnen dieren gemakkelijker het
water in en uit en vinden ze meer schuilmogelijkheden. 6

Aandacht voor doorvoer van Spaarne naar sloot t.h.v. Perceel 7b, is aan vervanging toe. De inlaat zal gangbaar gemaakt worden. 10

Inlaat bij scouting, afsluiten stuk, moeilijk schoon te houden door de nieuwe steiger. Dit knelpunt valt buiten de projectgrenzen. Hierover is contact opgenomen met de gebiedsbeheerder van Schalkwijk. 12

Sloot achter boerderij is te smal, graag breder. De gemeente gaat de sloot uitbaggeren waardoor er meer water komt te staan. De gemeente is echter geen eigenaar meer van de grond waardoor verbreden door de gemeente niet
mogelijk is. 12

Sloten uitgediept laten. De sloot wordt uitgebaggerd. Daardoor komt er meer water in te staan en zal de waterkwaliteit en de doorstroming verbeteren. 17

Bomen en groen

Afgelopen 10 jaar vele struiken gerooid en vervangen door saai gras van matige kwaliteit. Bij de herinrichting van het park zal 6000m2 nieuwe struiken worden aangeplant. 19

Door verdwijnen bomen en struikgewassen van het paswerkterrein ziet park armetierig uit. Het is voor de gemeente onduidelijk waarom het verdwijnen van groen op het paswerkterrein leidt tot een armetierig park. Bij de herinrichting van het park zal 6000m2 nieuwe struiken
worden aangeplant. 19

Door verlies van struiken en bomen veel kleine soorten vogels verdwenen/verminderd. Bij de herinrichting van het park zal 6000m2 nieuwe struiken worden aangeplant. 19

Hoge groenblijvende struiken tegen garageboxen. Er komen hoge struiken tegen de garageboxen. Deze zullen gedeeltelijk groenblijvend zijn en gedeeltelijk bladverliezend. 15

Lokatie B4, hier staan heesters, kunnen deze worden herplant. De heesters op deze locatie zullen worden verplant. 13

Afgelopen 15 jaar bomen gesneuveld en nooit herplant.
Bij aanleg van het park zijn er bomen geplant volgens het zogenaamde wijker en blijver systeem. Dit wil zeggen dat er relatief veel bomen bij aanleg geplant worden. Van dit grote
aantal wordt dan in de daaropvolgende jaren de wijkers verwijderd (meestal zijn dit snelle groeiers als populier en wilg). Op deze manier blijven de blijvers over (dit zijn de meer
duurzame soorten zoals bijvoorbeeld eik, es, esdoorn etc.). Er zullen binnen het park geen extra bomen geplant worden.

19

Graag meer licht op bodem i.v.m. met struiken en vogels. Het uitdunnen van het bomenbestand zal worden meegenomen in het beheerplan. Verder wordt er nu 6000 m2 aan struiken geplant. 18

Mogen meer bomen gekapt worden. Dit zal worden meegenomen in het beheerplan. 14

Ontbreekt duidelijk kaplijst voor bomen en heesters. Tijdens de inspraakavond is een tekening getoond met daarop alle bomen die gekapt zouden worden. De tekening met bijbehorende heeft vervolgens gedurende de bezwaarperiode
ter inzage gelegen bij de wijkraad en de publieksdienst. 23

Meer bomen en struiken en veel groen die de wijk Scholenaer maskeren. Bij de herinrichting van het park zal 6000m2 nieuwe struiken worden aangeplant. 19

Voorstel samenstelling blokhagen. Wordt betrokken bij de sortimentskeuze. 22

Bestrijding berenklauw. Deze problematiek wordt meegenomen in het beheerplan. Een eenmalige actie met het verwijderen de berenklauw lost het probleem niet structureel op. Bij overlast kunt u contact
opnemen met de gebiedsbeheerder van Schalkwijk, de heer W. Bijl. 1, 8, 20

Honden

Bestrijding en handhaving hondenpoep. Dit zal conform het beleid van de gemeente worden aangepakt. De nota met het nieuwe beleid is in behandeling bij de gemeenteraad 1, 5, 7, 8

Honden aanlijnen. Dit zal conform het beleid van de gemeente worden aangepakt. De nota met het nieuwe beleid is in behandeling bij de gemeenteraad 5, 7

Paden

Borden met uitleg wandelpaden. Het verschil tussen wandel en fietspaden zal met behulp van verschil in materiaal worden aangegeven. 11
Voorkom sluipwegen. Dat is een taak van de afdeling handhaving en van de wijkagent. 1

Goedeherderpad bewoners zijn aan het bestraten, behoort tot Engelandpark. Dit is een taak die thuishoort bij de bureau Beheer Wijken van de gemeente, de afspraak is dat er houtsnippers komen en geen tegels. Wij hebben deze melding doorgegeven. 5, 16

Paarden en paardrijden

Mogelijk ruiterpaden aanleggen. Past niet bij het gebruik van het park; zullen niet worden aangelegd. 3
Wil veldje graag terug dat werd gebruikt om te paardrijden (hoefslagveldje op Schoolenaer). Past niet bij het gebruik van het park; zal niet in het park worden aangelegd. Voor een alternatieve locatie buiten het park kunt u een verzoek indienen bij de afdeling beheer wijken. 3

Spelen

Graag voetbalvoorziening voor kinderen 6-12 jaar, waar honden niet kunnen poepen. De voetbalvoorziening zal worden meegenomen in de verdere uitwerking van de herinrichting van het park. 4
Pad ietwat verbreden zodat ze kunnen skeeleren, zodat ze een gladde hobbelbaan hebben. Past niet bij de inrichting van het park. De paden zullen niet apart worden ingericht voor de skeelers. 4

Spelplek voor kinderen tussen 2 en 6 jaar. De speelplek voor deze leeftijdscategorie zal worden aangelegd. De beoogde locatie ligt aan de Engelandlaan en dus niet in het park. Bij de nadere uitwerking zal nogmaals worden
bezien wat de beste plek is. 2

Wil graag spelen in park en op het water, waar kan ik dat doen (8 jaar). Dat kan in het park op de speelplaatsen, het veldje dat voor voetballen wordt ingericht en op de overige grasvelden. 9



Diversen

Veelbelovend en hoopt dat de groenvoorziening uitkomt zoals gepland. We doen ons best. 21

Verlichting parkeergarages bij Schoolenaar, ernstige vorm van lichtvervuiling. De gemeente kan in het park geen maatregelen nemen om de overlast van de verlichting van de parkeergarages op te lossen. Daarvoor zult u contact moeten opnemen met de
eigenaar van deze parkeergarages. 17

Voldoende afvalbakken. Er zullen voldoende afvalbakken in het park worden geplaatst. 1, 8
Vuilnisbakken naast bankjes stinken zomers. Is helaas niet te voorkomen. 7
Voorlopig acceptabel. Dank u wel. 8
Waarom zitten de beesten in de speeltuin en niet als kinderboederij in het park? Onduidelijk wat er met de vraag bedoeld wordt. 6

Werkgroep aanmelden bij stichting landschap Noord-Holland. De werkgroep Engelandpark heeft voor de gemeente een eenmalig karakter. De werkgroep zal betrokken worden bij de verdere uitwerking en het tot stand komen van het beheerplan.
Of de werkgroep zich aanmeldt bij stichting landschapsbeheer is aan de werkgroep zelf, de gemeente neemt hierin geen initiatief. 22



Onderwerp: Vaststellen DO herinrichting Engelandpark/krediet

1 Inhoud van het voorstel.

Volgens planning wordt nog dit jaar aangevangen met de herinrichting van het
Engelandpark. Via eerdere besluitvorming zijn uitgangspunten kenbaar
gemaakt en is circa 65% van de benodigde middelen beschikbaar gesteld. De
totale projectkosten zijn geraamd op€ 1.660.000,-. Van dit bedrag wordt
€ 80.500,- via subsidies van De Provincie Noord-Holland (€ 70.000,-) en het
Hoogheemraadschap van Rijnland (€ 10.500,-) verkregen. Voor het ontschotten
van deze subsidies is een raadsbesluit vereist.
Daarnaast is ook een raadsbesluit nodig om een restant bedrag van€  485.000,-
(IP-post 63.10) uit het OPH2 voor dit project in te zetten.
Aan de hand van dit voorstel kan de raad besluiten om de subsidiegelden en het
restant bedrag uit IP-post 63.10 voor de herinrichting van het Engelandpark in
te zetten.

2 Aanleiding + fase(es) van besluitvorming.

Het Engelandpark is technisch en maatschappelijk afgeschreven, zie onder-
staande tekst uit nota BOR 2007/155233 “vasttellen DO herinrichting Enge-
landpark.

“
De renovatie is nodig omdat het Engelandpark, mede door achterstallig
onderhoud, technisch, functioneel, en maatschappelijk is versleten. De
watergangen zijn dicht geslibd met bagger, de heesterlaag is grotendeels
verdwenen, de aanwezige lage begroeiing bestaat voornamelijk uit brandnetels,
het straatmeubilair is stuk en/of versleten, de gazons zijn verzakt/nat en de
paden zijn in slechte staat.
“ 

Besluitvorming ten aanzien van inrichting en financiering is nagenoeg
afgerond. Thans resteert het raadsbesluit voor de vrijgave van de betreffende
subsidies en het resterende bedrag van€ 485.000,- van IP-post 63.10.

3 Resultaat en risico’s. 

Het beoogde fysieke resultaat is als volgt kort in nota BOR 2007/155233
“vasttellen DO herinrichting Engelandpark” omschreven .

“
Doelstelling is dat het park weer jaren mee kan en een duidelijke toegevoegde
waarde heeft voor de buurt/wijk én daar buiten. Het ontwerp voorziet in
verbetering van het groen en moet leiden tot meer recreatief gebruik van het
park dan nu het geval is. De natuurwaarden en daarmee de beleving van het
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(in te vullen door griffie)
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park door de gebruikers wordt vergroot door de toevoeging van extra heesters,
bosrandkruiden (lage begroeiing), oevervegetatie en een verbeterde waterkwal-
iteit.
“

Het risicoprofiel van het project ken geen bijzonderheden. Het ontwerp is tot
stand gekomen via participatie en inspraak, de raming heeft de gebruikelijke
bandbreedte van 10% en de uitvoering vindt plaats via de gebruikelijke project-
matige aanpak.

4 Financiële paragraaf

De totale kosten van de herinrichting bedragen€ l.660.00,-.

In de dekking is als volgt voorzien:

Verbeteren watergangen in het Engelandpark (OPH-2, 63.10) €    685.000,-
Baggeren watergangen en vervangen beschoeiing (ISV-1) €    361.000,-
Onderhoud wegen (begroting BOR) €    160.000,-
Beschoeiingen, vernieuwingsprogramma (IP 63.09a) €      40.000,-
Onderhoud watergangen, baggeren (begroting afd. Milieu) €      33.000,-
Subsidie verbetering waterstructuur Engelandpark (Pr.N-H) €      70.000,-
Subsidie natuurvriendelijke oevers (Rijnland) €      10.500,-
Verschuiving binnen IP 65.18, renovatie grootschalig groen:
Inzetten : Frederikspark-Griffietuin €    100.000,-
Inzetten : Groene zone Kleverlaan €    200.000 ,- +
TOTAAL € 1.659.500,-

In een eerdere stadium is ten laste van IP-post 63.10 (OPH2) via een raads-
besluit€ 200.000,- vrijgegeven voor dit project. Ook het voor dit project
benodigde “ISV-1-geld” is in een eerder stadium beschikbaar gesteld. De 
overige bedragen, met uitzondering van de subsidies, zijn via de begroting of
losse B&Wbesluiten (met mandaat) ontschot.

Via dit voorstel wordt aan de raad verzocht om het resterende bedrag van
€ 485.000,- uit IP-post 63.10 (OPH2) beschikbaar te stellen voor de herinrich-
ting van het Engelandpark. Daarnaast wordt verzocht om de subsidies van de
Provincie Noord-Holland (€ 70.000,-) en het Hoorheemraadschap van Rijnland
(€ 10.500,-) in te zetten voor dit project.

5 Participatie / communicatie

Ten aanzien van Participatie en Inspraak/wijkgericht werken wordt verwezen
naar de onderstaande tekst uit notaBOR 2007/155233 “vasttellen DO 
herinrichting Engelandpark”.



“
Het DO is een gezamenlijk product van een breed samengestelde werkgroep
waarin de wijkraad en de bewonersvereniging Schoolenaer vertegenwoordigd
zijn naast de gemeente. Het voorlopig ontwerp is eerder via de inspraak bekend
gemaakt. De reacties op de inspraak zijn van commentaar voorzien en ter
vaststelling opgenomen in bijlage C van deze nota. De werkgroep zal bij de
verdere uitwerking van het project betrokken blijven.
“

Communicatie ten aanzien van dit project zal op projectniveau plaats vinden.

6 Planning

Volgens planning zal nog dit jaar worden aangevangen met het werk. Het
betreft dan eerst fase I waarbij de watergangen worden verlegd. Opvolgend
wordt in fase II de groenstructuur van het park heringericht. Het werk moet
Eind tweede kwartaal 2008 worden opgeleverd met een nazorgfase van circa 1
jaar.

Wij stellen de raad voor:

1. Een (restant)krediet te verlenen van€ 485.000,- voor het herinrichten van
het Engelandpark.

2. De onder punt 1 genoemde investering ten laste te brengen van de IP-post
63.10.

3. In te stemmen met het inzetten van de voor de herinrichting van het
Engelandpark bedoelde subsidie van de Provincie Noord-Holland van
€ 70.000,-.

4. In te stemmen met het inzetten van de voor de herinrichting van het
Engelandpark bedoelde subsidie van het Hoogheemraadschap van Rijnland
van€ 10.500,-.

5. De onder beslispunt 3 en 4 genoemde subsidies voor te financieren uit de
begroting van de afdeling Beheer Openbare Ruimte.

De secretaris De burgemeester



Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. Een (restant)krediet te verlenen van€ 485.000,- voor het herinrichten van
het Engelandpark.

2. De onder punt 1 genoemde investering ten laste te brengen van de IP-post
63.10.

3. In te stemmen met het inzetten van de voor de herinrichting van het
Engelandpark bedoelde subsidie van de Provincie Noord-Holland van
€ 70.000,-.

4. In te stemmen met het inzetten van de voor de herinrichting van het
Engelandpark bedoelde subsidie van het Hoogheemraadschap van Rijnland
van€ 10.500,-.

5. De onder beslispunt 3 en 4 genoemde subsidies voor te financieren uit de
begroting van de afdeling Beheer Openbare Ruimte.

Gedaan in de vergadering van ………….. (in te vullen door de griffie)

De griffier De voorzitter


