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Onderwerp: Informatie ronde gebiedsvisie Schouwbroekerplas 
Reg. Nummer: 2012/239237 
 
1. Inleiding 
De Schouwbroekerplas is een voormalige zandwinplas aan de westkant van 
Schalkwijk. De zandwinning vond plaats tussen 1959 en 1962 voor de ophoging 
van de nieuwe woonwijk Schalkwijk. Na de zandwinning is de plas deels volgestort 
met afval. Sinds 1992 is het noordelijke deel van het gebied met hekken afgesloten 
om vrije toegang tegen te gaan en te voorkomen dat illegale stortingen zouden 
worden ontplooid. Rondom deze plas, in de volksmond ‘Put van Vink’, gaat sinds 
die tijd de natuur zijn gang. 
De (milieu)geschiedenis van de Schouwbroekerplas over de periode vanaf de jaren 
tachtig is bekend: bij de gemeente Haarlem zijn uitgebreide dossiers aangelegd. 
Deze periode is voor wat betreft de vervuiling van ondergeschikt belang aan de 
periodes daarvoor. De aard van het gestorte afval in de periode 1962 – 1980 is 
echter niet afgebakend. Hierin is dan ook niets uit te sluiten. 
De laatste jaren komen er geregeld marktpartijen bij de gemeente langs die ideeën 
hebben om het gebied te ontwikkelen. Het gaat daarbij vooral om 
woningbouwprojecten.  
Om duidelijkheid te bieden over de potenties en belemmeringen van het gebied 
heeft het college een gebiedsvisie voor dit gebied opgesteld (zie bijlage). 
De opdracht om de gebiedsvisie Schouwbroekerplas te maken is in het raadsbesluit 
2007/11 gegeven. Op 2 april 2008 is in de jaarvergadering van de wijkraad 
Europawijk een presentatie gegeven van de verschillende scenario’s voor de 
Schouwbroekerplas. Vervolgs heeft onderzoek plaatsgevonden naar de kansen voor 
het gebied. Op 8 juni 2009 is in een regulier overleg van de vier wijkraden van 
Schalkwijk een presentatie gegeven van de voorlopige uitkomsten van het 
onderzoek naar de visie. Op 22 december 2009 heeft het college de ontwerp 
gebiedsvisie vrij gegeven voor inspraak (2009/236103), dit besluit is ter informatie 
gezonden naar de commissie ontwikkeling van 14 januari 2010.  De visie heeft 
vanaf 22 januari 2010, 6 weken ter inzage gelegen en er is een informatieavond 
gehouden. Het plan is naar aanleiding van de inspraakreacties aangepast.  
In augustus 2010 heeft het college middels een brief de gemeenteraad laten weten 
het eindplan pas te willen presenteren op het moment dat duidelijk wat er in de 
gebiedsvisie Europawijk Noord gepresenteerd zou worden. Inmiddels is dit 
duidelijk, de visie is stopgezet.  
 
De gebiedsvisie Schouwbroekersplas geeft inzicht in alle randvoorwaarden die van 
invloed zijn op het gebied, in de kansen en risico’s van verschillende 
ontwikkelmogelijkheden en in de kosten en opbrengsten. Onderzocht zijn 
programma’s voor wonen, intensieve (water)recreatie (jachthaven,stadscamping, 
roeivereniging, scouting), extensieve recreatie (wandelen, fietsen, trapveldje, 
vissen) en natuurontwikkeling. 
Deze informatie ronde is een extra ronde om te laten zien waar de visie in het 
proces staat en om aan bewoners en belangstellenden het eindresultaat te 
presenteren voordat de visie door de raad wordt vastgesteld. 
Dit is nodig omdat begin 2010 voor het laatst over de visie gesproken is door zowel 
de gemeenteraad als bewoners en belangstellenden. 
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De visie past in het coalitie akkoord 
De gebiedsvisie Schouwbroekerplas draagt bij aan de doelstelling om te komen tot 
een duurzame ruimtelijke kwaliteit. Meer groen, bomen en water zijn belangrijk 
voor de stad. De prachtige groene randen van de stad (waar het gebied 
Schouwbroekerplas deel van uit maakt) blijven met deze visie onaangetast en wordt 
beter bruikbaar voor de bewoners. 
 
De visie past in het programma van de gemeente Haarlem 
De visie  past in programma 5.3. Het geeft invulling aan de gewenste  
ontwikkelingen op gebiedsniveau. En aan programma 6, bevorderen van 
watertoerisme en –recreatie, faciliteren en ondersteunen van recreatieve 
routestructuren, realisatie van fysieke infrastructuur tbv verblijfsbezoekers, 
realiseren van recreatieve groenvoorziening.  
 
De visie past in het ingezette beleid 

- Spaarneplan (1995): De Schouwbroekerplas en omgeving is één van de 
deelplannen van het Spaarneplan.  

- Uitvoeringsplan Schalkwijk 2000+. (1999). De visie van het Spaarneplan is 
daarin overgenomen. 

- Structuurplan Haarlem 2020 (2005): De Schouwbroekerplas en omgeving 
zijn vastgelegd als water en landelijk gebied. De locatie geldt als 
zoekgebied voor een stadscamping.  

 
Stedenbouwkundig / landschapelijk past de voorkeursvisie Schouwbroekerplas 
in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit 
Kleinschalige ingrepen zijn mogelijk mits zorgvuldig ingepast. Bij uitwerking dient 
per programma de nodige aandacht te worden besteed aan de opgenomen criteria. 
Dit ter 
beoordeling door de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK). 
 
Bodemverontreiniging spoedlocaties 
Op 10 juli 2009 is het 'Convenant Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak 
spoedlocaties' ondertekend door verschillende ministeries, provincies (IPO), 
gemeenten (VNG), Waterschappen (UVW). Een belangrijke afspraak uit het 
bodemconvenant is dat de bevoegde overheden de locaties waar gevaar voor de 
volkgezondheid kan optreden, de zogenaamde humane risicolocaties, in 2015 
hebben gesaneerd of tenminste de risico's hebben beheerst. De Schouwbroekersplas 
staat op deze lijst als Zuid Schalkwijkerweg (Put van Vink) omdat een 
verontreiniging met zware metalen in de bodem aanwezig is.  Deze 
verontreinigingen zijn in 1999 aangetoond in een integraal bodemonderzoek. De 
gebiedsvisie is het kader voor het nog uit te voeren nader onderzoek dat nodig is om 
een beter zicht te krijgen op de aard van de verontreiniging en de maatregelen die 
genomen moeten worden om de locatie geschikt te maken voor het gewenst 
gebruik. 
 
De kosten voor de sanering en de ontsluiting van het gebied moeten gedekt worden 
uit de opbrengsten van de kavelverkoop aan de Noord-Schalkwijkerweg. 
 
2. Kernboodschap 
De gebiedsvisie Schouwbroekersplas maakt duidelijk wat de potenties en 
belemmeringen zijn in het gebied. Een  aantal ontwikkelingen is omschreven. Zo is 
een eiland voor vogelkijkers, met wandelpad naar het Spaarne, voorzien. De 
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financiering van deze natuurontwikkeling  zou moeten komen uit woningbouw aan 
de Zuid Schalkwijkerweg. Ook een haven voor passanten en gemeentelijke 
ligplaatsen, met eventueel ruimte voor de scouting en de roeivereniging maakt deel 
uit van de visie. Een externe partij zou deze ontwikkeling op zich moeten nemen. 
 
Wonen: De kosten van sanering van het gebied ten behoeve van wonen zijn hoog. 
De ontwikkeling van een beperkt aantal woningen biedt weinig financiële armslag 
om dat terug te verdienen. Risico is dat het aantal woningen groter moet worden om 
financiering rond te krijgen. Dan zal ook het autoverkeer op de Noord en Zuid 
Schalkwijkerweg toenemen, waardoor de woon en recreatieve kwaliteiten onder 
druk komen te staan. Een extra auto ontsluiting bij de Europaweg is kostbaar, 
waardoor weer meer woningen ontwikkeld moeten worden. Er ontstaat een proces 
van een steeds verdergaande opeenstapeling van eisen en gevolgen. 
Het lijkt mogelijk om langs de Zuid Schalkwijkerweg een enkele kavel uit te geven 
die buiten de vuilstort ligt. Een vrijstaande woning past in het beeld van de buurt. 
Haven: gedacht wordt aan een aanlegplaats voor kleinere boten, zonder 
voorzieningen voor winterstalling, onderhoud etc. Bedoeld voor mensen uit de 
omgeving, met zo min mogelijk autoverkeer. De steigers zouden deels onder de 
brug kunnen liggen, tegen het Spaarne aan. De bodem is in dit gebied minder 
vervuild. Vestiging van een roeivereniging en een scoutingclub lijkt goed aan te 
sluiten op het programma van een eenvoudige haven.  
Natuur: Het gebied wordt een optimale plek voor de natuur en met name vogels en 
voor de mensen die daarvan willen genieten: bijvoorbeeld een vogelkijkerseiland.  
 
3. Consequenties 
De visie geeft richting aan de ontwikkelmogelijkheden van een gebied. Na 
vaststelling wordt tot uitvoering van de visie over gegaan.  
 
4. Vervolg 
Om betrokkenen en bewoners te informeren over de voortgang in het proces en de 
resultaten van de inspraakreacties te presenteren wordt een informatieavond 
georganiseerd. Daarna wordt de visie aan de gemeenteraad ter vaststelling 
aangeboden. 
 
5. Bijlagen 

A. Gebiedsvisie Schouwbroekerplas 
B. Antwoordnota 
C. Persbericht 

 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
de secretaris    de burgemeester 
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1 INLEIDING 
 

1.1 Procedure   
 
−  Ter inzage legging 
Op 22 december 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de ontwerpgebiedsvisie 
Schouwbroekersplas vrij te geven voor inspraak (kenmerk WZ/GM Reg.nr. 2009/236103). Dit besluit is ter 
informatie gezonden aan de commissie Ontwikkeling van 14 januari 2010. De ontwerpgebiedsvisie heeft 
vanaf 22 januari 2010 gedurende 6 weken ter inzage gelegen en er is een informatieavond gehouden. 
Publicatie heeft plaatsgevonden in de Stadskrant van 21 januari 2010. 
 

−  Informatiebijeenkomst  
Op 2 februari 2010 was er een avond georganiseerd voor de direct belanghebbenden 
Op 9 februari 2010 was er een informatie (inloop)-avond in het Wijkcentrum Europawijk Haarlem, Laan 
van Berlijn 1. 
 
−  Vervolgprocedure: commissie Ontwikkeling en gemeenteraad 
Voor het plan is veel belangstelling getoond. Zowel individuele belanghebbenden, de wijkraad als (semi-) 
overheden hebben gereageerd. Alle reacties zijn bestudeerd en voorzien van een antwoord. Een groot deel 
van de reacties kon onzes inziens worden beantwoord doordat er een voorkeursvisie is opgenomen in de 
gebiedsvisie. In deze antwoordnota wordt inzicht gegeven in de wijze waarop de inspraakreacties zijn 
verwerkt. De antwoordnota wordt voor vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie 
Ontwikkeling hierover geadviseerd heeft.   
 
-  ARK (8 september 2009) 
De adviescommissie vindt dat met dit voorkeursmodel een heldere en goede keuze gemaakt wordt uit de 
diverse naar voren gebrachte wensen en behoeften, voor een goede, in de omgeving passende 
gebiedsinvulling. 
 

1.2 Samenvatting ingediende inspraakreacties  
 
In totaal zijn er 34 reacties ingediend. In hoofdstuk 2 van de Antwoordnota is in tabelvorm verkort opgenomen 
een volledig overzicht van alle ingekomen inspraakreacties en de antwoorden daarop. Een kopie van de 
volledige zienswijzen liggen voor de raadsleden ter inzage.  
De inspraakreacties zijn samen te vatten in 11 onderwerpen (A t/m K). De nummers in de tabel hieronder 
verwijzen naar de betreffende zienswijzen in hoofdstuk 2: 
 
A Bewoning 

− Onaanvaardbaar, het is een voormalige gifbelt. (nr. 1); 
− Begripsverwarring waterwoningen(nr. 7,); 
− Woonschepen verplaatsen (Spaarneplan) (nr. 7,); 
− Woningbouw niet wenselijk. (nrs. 9,10,11,15,19,20,23,26,28,31,33); 
− Woontoren niet wenselijk. (nrs. 32,); 
− W5 geen bezwaar. (nrs. 1,10,23,26,30,32); 
− Woningen in verbrede vaart mogelijk. (nrs. 27,); 
− Drijvende woningen worden financieel haalbaar geacht. (nrs. 24,); 

B (jacht)Haven 
− Positief over jachthaven/passantenhaven. (nrs. 9,13,29,32); 
− Geen jachthaven. (nrs 20,23,); 

C Stadscamping 
− Geen optie door verkeersdrukte en hoge saneringskosten(nrs. 9,20,27,32,33); 
− Bezwaar tegen toegangsweg. (nr 15.); 
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− Kleine strook beschikbaar stellen voor het plaatsen van kleine tenten voor maximaal 
2 nachten. (nr. 27,); 

D Extensieve recreatie 
− Geen extensieve recreatie. (nrs. 9,23,28); 
− Positief over vogelkijkerseiland. (nrs. 11,32,34); 
− Wandelpad niet gewenst. (nrs. 11,15,); 
− Toegankelijkheid gebied vergroten. (nrs. 12,31); 
− Wandelpad om het gebied heen. (nr 20, 27,32); 
− Beperkte recreatie olv natuurgidsen. (nrs. 15,23,); 

E Brug 
− Flaneren op de brug is geen optie.(nrs. 2,9,32 ); 
− Bestaande doorvaart aanpassen voor scheepvaart van en naar de plas. (nrs. 8,); 
− Geluidsscherm plaatsen. (nr. 21); 

F Natuurwaarden 
− Groene Zoom behouden(nrs. 1,2,11,12,19,23,25,31,33); 
− Groene karakter niet aantasten (nrs. 1,11,12,16,20,23,25,28,31,33,34 ); 
− Natuurlijk bos gehele jaar afsluiten. (nrs. 11,26,29,); 
− Toegankelijkheid gebied vergroten. (nrs. 12,31); 

G Verkeer 
− Extra belasting Noord en Zuid Schalkwijkerweg ongewenst(nrs 1,6,26,29,33.); 
− Goede verkeerskundige onderbouwing alleen mogelijk door andere projecten 

(Schalkstad, 023, Belcanto) mee te nemen.(nrs. 2,); 
− Ontwikkeling gericht op mobiliteit per voet en fiets. (nrs. 6,); 
− Woningen moeten autovrij zijn. (nrs. 6,); 

H Molen 
− Maak de molen goed zichtbaar en goed draaiend. (nrs. 1,5,23,) ; 
− Aanvullende informatie over de geschiedenis van de molen. (nrs. 5,); 

I Water/de plas 
− Voorkomen moet worden dat het oppervlaktewater vervuild wordt. (nrs. 3,); 
− Rekening houden met de waterstructuur uit het masterplan Schalkwijk 2000+. (nrs. 

3,); 
− Waterkwaliteit verhogen door aanleg natuurvriendelijke oevers. (nrs. 3, ); 
− Oever slecht bereikbaar. (nrs. 10,); 
− Plas dempen en park verlegen met fiets en wandelpaden. (nrs. 17,21); 

J Voorstellen/ initiatieven 
− Een op pontons aangelegde voet, los van de oever.(nrs. 1,); 
− Een verhoogd wandelpad (nrs. 1,26 ); 
− Indiener biedt aan periodieke rondleidingen te organiseren. (nr. 12); 
− Interesse in een ligplaats in de Schouwbroekerplas voor Marco Polo waterscouts. 

(nr 14); 
− Terrein inrichten als huisdieren begraafplaats. (nrs 19, 20); 
− Indiener wil het bedrijf Homeships onder de aandacht brengen voor de 

programma’s voor drijvende woningen. (nr. 22); 
− Indiener wil in de gelegenheid gesteld worden om initiatieven te ontplooien omtrent 

de jachthaven. (nr. 24); 
− Toevoegen vlonder aan Spaarnezijde die ook door sportvissers kan worden 

gebruikt. (nr. 27); 
− Er zijn vogels gesignaleerd die op de rode-lijst soort staan en er komt een zeldzame 
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paddenstoel voor. (nr. 28); 
− Indiener weet voor kavel van W5 een geïnteresseerde. (nr 30); 

K Communicatie 
− Positief over participatie en communicatie (nrs. 11,31,34) ; 
− Positief over uitwerking visie. (nrs. 7,34,35); 
− Wens om betrokken te worden bij vervolgtraject (nrs.4,); 
− Plannen liggen grotendeels al klaar op de plank. (nr 18); 

   
1.3 Samenvatting aanpassingen ontwerpgebiedsvisie Schouwbroekerplas 

De inspraakreacties hebben geleid tot het opstellen van een voorkeursvisie in de gebiedsvisie. Deze 
voorkeursvisie zal samen met de uitkomsten van de inspraak worden voorgelegd aan de gemeenteraad.  
 

1.4 Overzicht van ambtshalve aanpassingen ontwerpgebiedsvisie Schouwbroekerplas 
Naast de ingediende inspraakreacties heeft ook overleg met de gemeentelijke beleidsafdelingen ertoe geleid 
een voorkeursvisie samen te stellen. 
 

1.5 Verzendlijst ontwerpgebiedsvisie Schouwbroekerplas 
Naast de ter inzage legging is de ontwerpgebiedsvisie Schouwbroekerplas verzonden naar hieronder 
staande partijen: 
 
Verstuurd naar externe partners 

• VROM-insp. Noord-West (Haarlem) :    
• LNV Vestiging West (Utrecht)  :   
• Rijkswaterstaat dir. Noord-Holland (Haarlem) :    

:   
• Rijksdienst v h Cultureel Erfgoed (RACM) :   
• EZ regio Noord-West (Den Haag)  :   
• Provincie Noord-Holland (Haarlem)  :   

(voor plannen/bestanden het volgende adres):    
• Hoogheemraadschap Rijnland (Leiden) :    
• Gemeente Heemstede (Ronald van der Aar) 
• Kamer van Koophandel (Amsterdam) :    

       :   
• LTO-Noord     :   
• Milieufederatie Noord-Holland (Zaandam) :    
• Spaarneziekenhuis:    :    
• Recreatie Noord-Holland (Haarlem)  :    
• Wijkraden Europawijk en Molenwijk 
• Fietsersbond 

 
De onderstaande partners hebben een reactie gegeven 

• Wijkraden Europawijk en Molenwijk 
• Fietsersbond 
• Hoogheemraadschap Rijnland (Leiden)   
• Gemeente Heemstede (Ronald van der Aar) 
• Kamer van Koophandel (Amsterdam)   

 
Ontwikkelende partijen 

• Heijmans Vastgoed tav Lars Mosman (Ontwikkelingsmanager)  – Niet gereageerd 
• Bemog Projektontwikkeling Almere B.V. tavJohan Grift  - Gereageerd  
• De Coalitie tav Jaap Sluis      - Niet gereageerd 
• Ymere tav G. van Noort      - Niet gereageerd 
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• Spaarne Vastgoed BV tav P. Vernout     - Niet gereageerd 
• Afvalzorg tav J. Ninaber      - Niet gereageerd 
• buro voor architektuur BNA tav  MART VAN DORSSEN  - Niet gereageerd 
• Mervac Maritime  tav. Gijsbert J. van der Woerdt B.Sc.   - Niet gereageerd 
• Makelaar de Bie       - Niet gereageerd 
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Hoofdstuk 2 Inspraakreacties en beantwoording  
 
 

In dit overzicht zijn verkort de ingekomen reacties op de ontwerpgebiedsvisie Schouwbroekerplas opgenomen en van een antwoord voorzien. Ook blijkt uit dit 
overzicht waar dit zal leiden tot aanpassingen in de tekst van de gebiedsvisie en/of de bijbehorende kaarten. De volledige inspraakreacties zijn voor raadsleden 
in te zien. 
 

 
Nr. Reactie Antwoord  Aanpassing 
    tekst kaart 
1 Het is een voormalige gifbelt. Het is niet alleen 

financieel zeer kostbaar bij sanering, maar ook na 
sanering blijft het emotioneel voor potentiële 
bewoners onaanvaardbaar.  
 

Saneren betekent dat de locatie op zo’n wijze wordt afgeschermd die past bij de 
intensiteit  van het gebruik zodat gezondheidsrisico’s worden uitgesloten. Gevoelens 
overheersen soms deze rationele gegevens. In verschillende onderzoeken wordt hier 
aandacht aan besteed. De maatschappelijke perceptie van bodemverontreiniging is 
maatgevend voor waarde, prijs en verkoopbaarheid van woningen.   
Informatievoorziening rondom bodemverontreiniging is volgens onderzoekers daarbij 
essentieel. 

  

2 Het scharnierpunt in de groene zoom. Dit gebied is 
een vitale schakel tussen de gedeelten van de groene 
zoom ten noorden en ten zuiden van de 
Schouwbroekerbrug. Het maakt het tot een 
doorgaand en samenhangend geheel. Daarbij is het 
leefgebied voor vogels en kan bij verbetering van 
aanplant worden verstrekt. Het is belangrijk de 
aanwezige natuurwaarden te behouden en zelfs te 
vergroten. 
Bestemmen als natuurgebied 

 Bij de ontwerpgebiedsvisie zijn verschillende programma’s gepresenteerd. Met deze 
voorkeursvisie wordt een heldere keuze gemaakt voor natuurontwikkeling van het 
noordelijk deel.   

ja  

3 De Noord- en Zuid Schalkwijkerweg zullen bij extra 
woningen in welke vorm dan ook, voor de bewoners 
ontoelaatbaar extra worden belast. 

Het maximum aantal woningen is aangegeven in het bestemmingsplan 
Schalkwijkerweg. Dit aantal geeft geen ontoelaatbare verkeersbelasting voor de 
Noord- en zuid Schalkwijkerweg. 
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4 Met name bij intensieve recreatie geldt dat de 
daarvoor te nemen maatregelen het groene karakter 
diepgaand en onherstelbaar zullen aantasten. 
 

In deze gebiedsvisie is gekozen om in het noordelijk deel te kiezen voor 
natuurontwikkeling en in het zuidelijk deel te kiezen voor een meer intensieve vorm 
van recreatie namelijk een haven voor passanten en gemeentelijke ligplaatsen en 
eventueel ruimte voor scouting, roeivereniging etc. De recreatieve voorzieningen zijn 
voorzien in de nabijheid van de reeds intensief gebruikte verkeersvoorzieningen.  

  

5 Advies: een op pontons aangelegde voet, los van de 
oever, met visstekjes maakt dat in het gebied geen 
dure afdekking zal worden aangelegd. 

Dit idee sluit goed aan bij de keuze voor natuurontwikkeling in het noordelijk deel. 
Realisering is afhankelijk van de financiële haalbaarheid. 

ja  

6 Advies: Een wandelpad op hoogte, palen, met een 
reling,zodat wandelaars niet (onbedoeld) in contact 
kunnen komen met verontreinigingen. 

Dit idee sluit goed aan bij de keuze voor natuurontwikkeling in het noordelijk deel. 
Het seizoenspad kan op meerdere manieren worden uitgevoerd. 
 

  

7 Maak de molen duidelijk zichtbaar en goed draaiend.
 

 Met de keuze voor natuurontwikkeling kan de zichtbaarheid van molen De Eenhoorn 
verbeteren, dit betekent dat er bomen gekapt zullen moeten worden.  

  

8 Voorkeur gaat uit naar een combinatie van N. ER1 
en W5 

Om tegemoet te komen aan de vraag naar ligplaatsen voor kleine boten in Haarlem 
wordt in de voorkeursvisie ook een haven met gemeentelijke ligplaatsen voorgesteld.  

  

 
 
Nr. Reactie Antwoord  Aanpassing 
    tekst kaart 
1 Indiener van de reactie geeft aan dat bij de vervolgstudie, 

een goede verkeerskundige onderbouwing van de in de 
ontwerp-gebiedsvisie benoemde varianten alleen kan 
plaatsvinden als ook andere projecten ( Schalkstad, 023 
en Belcanto) en de westelijke ontsluitingsroute wordt 
meegenomen. 
 

In het bestemmingsplan Schalkwijkerweg is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen 
voor deze locatie. De voorwaarden beperken de functies die mogelijk zijn op deze 
locatie en maken het niet mogelijk dat hier functies gerealiseerd worden met een grote 
verkeersaantrekkende werking. De voorkeursvisie zal geen maximale toename van het 
aantal verkeersbewegingen met zich meebrengen. 

  

2 Aandacht voor een passende afscheiding van eventuele 
activiteiten aan de Spaarnezijde , bijvoorbeeld door een 
blijvend groene zoom 
 

Met deze voorkeursvisie wordt behoud van het jaagpad in een groene setting 
voorgesteld. Langs dit jaagpad kunnen voetgangers een wandeling langs het Spaarne 
maken. 

  

3 ER2, Flaneren op de brug: de conclusie wordt 
onderschreven dat dit programma verkeerskundig  
nauwelijks bespreekbaar is. 
 

Van de reactie wordt kennisgenomen 
 

  

 



Antwoordnota Ontwerpgebiedsvisie Schouwbroekerplas 
naar aanleiding van terinzagelegging  
mei  2012 

12

 
Nr. Reactie Antwoord  Aanpassing 
    tekst kaart 
1 Voorkomen moet worden dat er vervuiling in en om 

de plas vrijkomt en dat daarmee oppervlakte water 
vervuild kan raken.  

Daarom wordt voor uitvoering van een van de varianten specifiek onderzoek 
noodzakelijk geacht. Ter plaatse van de vrije kavels is in ieder geval onderzoek 
nodig om de hypothese te bevestigen dat deze plek vrij is van stortmateriaal. Dit 
geldt voor alle voorgenomen graafwerkzaamheden, zoals de sloot en de eventuele 
vrije ligplaatsen in de vaart aan de noordzijde. 
 

  

2 Het dempen van oppervlakte water zal 
gecompenseerd moeten worden door binnen het 
peilvlak water te graven dat in verbinding staat met 
de boezem. Toename van verharding moet worden 
gecompenseerd door 15% oppervlakte water in de 
directe omgeving van de boezem te creëren. 
Jachthavens en drijvende woningen leiden tot het 
afdekken van wateroppervlak met negatieve effecten 
op de waterkwaliteit en ecologie tot gevolg. 

Bij uitvoering zal hier rekening mee worden gehouden.   

3 Schalkwijk is een primair oppervlaktewater met een 
belangrijke functie in de aan- en afvoer van water 
naar Schalkwijk. Er zal rekening moeten worden 
gehouden met de waterstructuur uit het masterplan 
Schalkwijk 2000+ 

Met deze plannen wordt rekening gehouden in het uitvoeringsprogramma ‘Water 
Schalkwijk” Hierbij is Rijnland betrokken. De voorkeursvisie heeft geen effect op de 
huidige en gewenste waterstructuur van Schalkwijk. 
 
 

  

  De indiener van deze reactie ziet kansen om  de 
waterkwaliteit en de ecologie van het gebied te 
verbeteren. Daartoe behoort onder meer de aanleg 
van natuurvriendelijke oevers. Zeker wanneer dit 
gepaard gaat met een goede zonering (van druk naar 
rustig en van droog naar nat) kan dit meerwaarde 
opleveren voor zowel gebruikers, landschap, natuur 
en water. 

Bij uitvoering zal hier rekening mee worden gehouden.   

 
 
Nr. Reactie Antwoord  Aanpassing 
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    tekst kaart 
1 Indiener heeft in dit stadium geen opmerkingen maar 

wil wel graag betrokken blijven bij de volgende 
stappen. 

Uw opmerking wordt voor kennisgeving aangenomen   

 
 
Nr. Reactie Antwoord  Aanpassing 
    tekst kaart 
1 Behoudt het gebied als natuurgebied en daarbij behoudt 

en verbetering van de molenbiotoop.  
Met deze voorkeursvisie wordt een heldere keuze gemaakt voor natuurontwikkeling 
van het noordelijk deel met aandacht voor de molenbiotoop. 

  

2 Voor de biotoop is het van belang dat de populieren 
worden verwijderd, maar ook de struiken die tot bomen 
uitgroeien. Ook de eikenbomen die na verwijdering van 
de populieren tot volwassen bomen kunnen uitgroeien 
kunnen de windvang en zicht belemmeren. 
Voorkeur voor laag blijvende struiken. 

Er zal een zorgvuldige afweging gemaakt moeten worden over de kap van bomen ten 
behoeve van de zichtbaarheid van molen De Eenhoorn en de gewenste 
natuurontwikkeling in dit gebied.. 
 

  

3 Aanvullende informatie over de geschiedenis van de 
Molen, brieven uit 1973 en het biotooprapport va de 
Provincie Noord Holland uit 2006 
Zie ook brief  dd 01-08-2007 met verzoek aan J. 
Nieuwenburg 

Uw informatie wordt voor kennisgeving aangenomen   

 
 

 
Nr. Reactie Antwoord  Aanpassing 

   tekst kaart 
1 Ontsluiting naar de Schouwbroekerplas is 

problematisch, kostbaar, niet wenselijk en niet 
verkeersveilig. 
Het is onwenselijk als het aantal autobewegingen op 
de Zuid Schalkwijkerweg zal toenemen. 

Bij de toevoeging van functies in dit gebied is rekening gehouden met de capaciteit 
van de Zuid Schalkwijkerweg. Met de keuze voor deze voorkeursvisie blijft het 
autoverkeer op de Zuid Schalkwijkerweg beperkt. 
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2 Ontwikkeling van de Schouwbroekerplas moet zeer 
beperkt in omvang zijn en gericht op de mobiliteit 
per voet en per fiets.  
Kwaliteit van en aantrekkelijkheid van het 
fietsennetwerk zowel het utilitaire als het recreatieve 
fietsennetwerk, er niet op achteruit mag gaan. 

In  noordelijk deel wordt een wandelpad voorgesteld om de bereikbaarheid voor 
voetgangers naar het Spaarne te verbeteren, ook wordt er een wandelpad langs het 
Spaarne voorgesteld. De voorkeursvisie heeft geen invloed op het bestaande 
fietsnetwerk. 

  

3 Woningen zouden autovrij moeten zijn (optie 
genoemd in het HVVP) 

Er wordt in deze visie niet gedacht aan autovrije woningen. De consequenties voor de 
verkeersbelasting van de zuid Schalkwijkerweg zullen acceptabel zijn.  

  

4 De Schouwbroekerbrug kan aantrekkelijker gemaakt 
worden voor voetgangers en fietsers. De voetpaden 
en fietspaden op de brug zijn te smal, er ontbreekt 
een schampstrook tussen fietspad en rijbaan, rijbaan 
is heel breed. 
De indiener van deze reactie vraagt zich af of 2x2 
rijstroken nodig zijn en of het teruggebracht kan 
worden naar 2x1 rijstrook. Dit verlaagt de snelheid, 
dit maakt aanleg van een schampstrook tussen 
rijweg en fietspad mogelijk en creëert ruimte voor 
een breder voetpad en fietspad.  

In de voorkeursvisie worden geen aanpassingen aan de Schouwbroekerbrug 
voorgesteld. Recentelijk is onderhoud aan de brug verricht waarbij ook is nagaan 
welke maatregelen er genomen moeten worden. Op dit moment worden er geen 
werkzaamheden verricht aan fiets- en voetpaden omdat er geen urgentie voor 
onderhoud is. Nu verwijderen van tegels en aanbrengen van (rood) asfalt zou 
kapitaalvernietiging zijn.  Van herinrichting is geen sprake, dus zaken als verbreden 
van fietspaden, versmallen van hoofdrijbanen etc is niet van toepassing. 
 
  
 

  

5 Wens om de tegels van de fietspaden te vervangen 
door asfalt. 

Zie bovenstaand antwoord   

 
 
Nr Reactie Antwoord  Aanpassing 
   tekst kaart 
1 Wij complimenteren u met de fraai-uitgevoerde 

ontwerpvisie.  
Met plezier vernemen wij deze positieve reactie   

2 Er is begripsverwarring over woonboten en 
woonschepen. Volgens de indiener van deze reactie 
zijn waterwoningen: Amfibische woningen, 
drijvende woningen, paalwoningen, woonschepen. 
Alle vier de typen hebben een vaste duurzame 
ligplaats en zijn aangesloten op nutsbedrijven en 
vallen onder art 8.1 van het burgerlijk Wetboek. 

In het bestemmingsplan Schalkwijkerweg wordt gesproken over drijvende 
waterwoningen. Begripsomschrijving: Een zich op het water bevindend woonobject 
dat niet door zijn constructie met de grond is verbonden en dat voortdurend dient als 
woning. 
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3 Mocht tot woningbouw op het water (in de plas) 
worden overgegaan, dan komen allereerst de 
woonschepen in aanmerking die een andere 
bestemming zouden krijgen volgens het Spaarneplan. 
Wanneer niet voldaan wordt aan de toezegging uit 
het Spaarneplan dan moet de voorkeur worden 
gegeven aan drijvende woningen en dat de bedreigde 
woonschepen in het bestemmingsplan, waaronder zij 
behoren worden opgenomen. 

In de gebiedsvisie worden hierover geen uitspraken of toezeggingen gedaan.   

 
 
Nr. Reactie Antwoord  Aanpassing 
    tekst kaart 
1 De indiener van deze reactie signaleert een mogelijk 

gevaarlijk situatie als er in programma IR1 een nieuwe 
(extra) doorvaart vanaf de plas naar het Spaarne, vlak na 
het passeren van de brug gerealiseerd wordt. De indiener 
van deze reactie geeft in overweging om de verder van de 
brug gelegen (bestaande) doorvaart middels de in het 
programma genoemde ingreep (nieuwe ophaalbrug) aan 
te passen voor scheepsvaart van en naar de plas. 

Bedankt voor uw opmerking, in overleg met de havendienst zal de locatie bepaald worden.    

 
 
Nr. Reactie Antwoord  Aanpassing 
    tekst kaart 
1 De voorstellen die uitgaan van woningbouw komen 

volgens de indiener van deze reactie niet in 
aanmerking.  
Flora en fauna mogen een hoofdrol houden in deze 
gebied. 

In deze voorkeursvisie wordt een duidelijke keuze gemaakt voor natuurontwikkeling 
in het noordelijk deel. Woningbouw is zeer beperkt mogelijk behoud van het landelijk 
karakter is het uitgangspunt 
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2 Programma ER1 is met een volledige kaalslag en 
hoge saneringskosten geen optie. 
ER2:flaneren op de brug is geen optie, ook geen 
geluidsschermen die het zicht op het Spaarne 
onmogelijk maken. 
Ir2:m stadscamping : wat betreft verkeersdrukte, 
parkeren en hoge saneringskosten geen optie. 
 
Volgens indiener van deze reactie is uitsluitend een 
passantenhaven in dit gebied een optie (geen 
jachthaven), eventueel in combinatie met een Roei 
en Kano vereniging 

Uw reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. Er worden varianten voorgelegd, 
iedere variant kent zijn inspanningsverplichting ten aanzien van saneren en/of 
sanerende maatregelen. 
 

  

 
 
Nr Reactie Antwoord  Aanpassing 
    tekst kaart 
1 De indiener van deze reactie is huurder van het 

visrecht. De oevers zijn slecht bereikbaar en een 
groot gedeelte is verboden te betreden. De plas 
wordt door bootvissers veelvuldig gebruikt. 

In deze voorkeursvisie wordt beoogd het gebied toegankelijker te maken. 
Oevertoegankelijkheid is afhankelijk van het broedseizoen en de financiële middelen 
voor het maken van steigers. 
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2 W2, W3,  is niet gewenst door afname 
vismogelijkheden. 
W4 geeft niet veel problemen  
W5 Door het graven van extra brede watergangen 
ontstaat er een mogelijkheid om die oevers zo in te 
richten dat er een paaigebied voor de vis kan 
ontstaan, wat de natuurfunctie in haar algemeenheid 
versterkt. Met het verbeteren van de bereikbaarheid 
van de oevers en de mogelijkheid om daar te kunnen 
vissen is deze voor de indiener van deze reactie het 
meest wenselijk. 
IR1: niet wenselijk , hengelsport wordt bijna 
onmogelijk door aantal bewegingen op het water. 
IR2: beperkt ook de hengelsportmogelijkheden 
ER1: een aantrekkelijke vissteiger maar volgens de 
indiener van deze reactie zijn er nog betere plannen 
N: Hier liggen kansen voor de hengelsporters o.a. 
door nieuw te graven water. De vogelkijkplekken 
kunnen mogelijk samen gebruikt worden. Met het 
combineren van de kavel uit W5 is volgens de 
indiener het meest voor iedereen te winnen. 

Deze voorkeursvisie komt gedeeltelijk tegemoet aan uw voorstellen.  
Bij uitvoering zal rekening gehouden worden met de kansen die er liggen voor de 
hengelsport. 

  

 
 
Nr Reactie Antwoord  Aanpassing 
    tekst kaart 
1 Waardering voor de heldere brochure en heldere 

discussies op de informatieavond 
Met plezier vernemen wij deze positieve reactie   

2 Vlinders en vogels bezoeken vanuit de 
Schouwbroekerplasbos richting de volkstuin. Dit is 
goed voor de biologische teeltwijze. 

Met deze voorkeursvisie wordt een heldere keuze gemaakt voor natuurontwikkeling 
van het noordelijk deel. Daarmee wordt beoogd de biodiversiteit te vergroten.   
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3 Behoudt groene zoom en behoudt van  het natuurlijk 
karakter van de Schouwbroekerplas als 
onderscheiding van het Engelandpark met een 
recreatief karakter. 

In deze voorkeursvisie is gekozen voor natuurontwikkeling en niet voor een 
uitbreiding van het Engelandpark.  

  

4 W4: de indiener van deze reactie is geen voorstander 
van bebouwing. Door toevoegen van drijvende 
woningen in de vaart wordt verstoring van rust en 
privacy verwacht op de volkstuinen. Dit voorstel 
wordt als onacceptabel gezien. 

De drijvende woningen in de vaart worden aan de zuidzijde van de vaart gedacht. 
Desalniettemin zal dit invloed hebben op de volkstuinen. 

  

5 N: enkel het vogelskijkerseiland wordt als positief 
gezien met uitzondering van het wandelpad van de 
Zuid Schalkwijkerweg naar het Spaarne jaagpad dat 
langs de scheidingssloot met het volkstuin complex 
loopt. Als er een verbindingspad nodig is dan hooguit 
langs de noordoever van de plas.  

Bij nadere uitwerking zal de locatie van (eventuele) voetpaden bepaald worden.   

6 De indiener van deze reactie stelt voor om het 
natuurlijke bos niet alleen tijdens het broedseizoen af 
te sluiten maar het gehele jaar. Toegang alleen onder 
leiding van natuurgidsen. 
Voorstel voor flora- en fauna onderzoek, geleidelijke 
verandering van de inrichting van het bos ivm 
huidige vogelbevolking, noordgrens langs de sloot 
invullen met zo dicht mogelijke begroeiing ivm 
privacy van de tuinen. 

Bij nadere uitwerking zal bepaald worden hoe en wanneer het gebied toegankelijk wordt.  
Beperkte toegankelijkheid voor publiek is een voorwaarde om natuurontwikkeling te kunnen 
uitvoeren ( maatschappelijk draagvlak en meerwaarde). Openbaar gebruik voorkomt illegale 
activiteiten en voorkomt claims op particuliere verkoop en eventuele (bouw)activiteiten 
in de toekomst. 
  
 

  

 
 
Nr Reactie Antwoord  Aanpassing 
   tekst kaart 
1. Handhaven natuurlijk karakter van dit unieke gebied. 

Het is de groene verbinding tussen Heempark en 
Spaarne. 

In deze voorkeursvisie wordt het natuurlijk karakter van dit gebied behouden.   
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2. Toegankelijkheid van het gebied verbeteren voor 
publiek moet zorgvuldig gebeuren met 
terughoudendheid wat betreft te nemen maatregelen. 
Het natuurlijke karakter van de noordelijke oever  
moet behouden blijven en handhaaf zoveel mogelijk 
de huidige begroeiing. 

Gedacht wordt aan het aanleggen van een natuur observatiepad dat in het broedseizoen 
niet toegankelijk is. Dit pad kan mogelijk ook over het water langs het natuurgebied 
worden geleid. 

  

3. De indiener van deze reactie biedt aan periodieke 
rondleidingen te organiseren voor kinderen en 
volwassenen 

Met plezier vernemen wij dit aanbod. De gebiedsmanager Schalkwijk zal hiervan op 
de hoogte worden gesteld. 

  

 
 
Nr Reactie Antwoord  Aanpassing 
   tekst kaart 
1.  IR1: de indiener van deze reactie is geïnteresseerd in 

de jachthaven voorstellen aan de zuidzijde van de 
plas. Indiener geeft aan ook kansen aan de noordzijde 
te zien. 

Vanuit verkeers- en milieutechnisch oogpunt is gekozen om een haven voor passanten en 
gemeentelijke ligplaatsen  aan de zuidzijde te creëren. Natuur als breed gedragen 
maatschappelijke functie aan de noordzijde is mede gekozen, omdat die daar financieel de 
enige haalbare optie is. 
 
 
 
 

  

2. - drijvende woning voor de havenmeester 
- andere parkeerlocatie waar de 

woonarkbewoners minder overlast van zullen 
ondervinden 

- onderzoeken of er andere 
ontsluitingsmogelijkheden zijn 

- onderbouwing van de financiële haalbaarheid 
en de rechtsvorm van het project, gezien de 
vaak grote investeringen en lange 
terugverdientijd in de watersport. 

Er wordt gekozen voor een kleinschalige haven voor passanten en gemeentelijke 
ligplaatsen. Hierbij wordt niet gedacht aan een woning voor een havenmeester en een 
grote parkeerplaats. 
 

  

 
 
Nr Reactie Antwoord  Aanpassing 
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    tekst kaart 
1 Het schip heeft een vast ligplaats met gemeentelijke 

vergunning aan de Noord Schalkwijkerweg 125b. 
Om beter te voldoen aan de sociaal maatschappelijke 
doelstelling is de indiener van deze reactie 
geïnteresseerd in een ligplaats in de 
Schouwbroekerplas. 
De boot wordt gebruikt door de Marco Polo 
waterscouts 

Een scouting past binnen de voorkeursvisie. Wellicht kan een scouting gecombineerd 
worden met voorzieningen voor een haven voor passanten en gemeentelijke 
ligplaatsen. Bij verdere planvorming kan dit worden uitgewerkt.. 

   

2 - autoverkeer naar boot toe is beperkt 
- afgeschermd vaargebied is veilig 
- samenwerking mogelijk met jachthaven, roei- 

en zeilvereniging 
- kantine aanwezig op boot, dit kan ook 

gebruikt worden door fietsers en wandelaars.  

Zie bovenstaand antwoord.   

3 Foto’s toegevoegd over het schip Deze informatie wordt voor kennisgeving aangenomen.   
 

 
Nr. Reactie Antwoord  Aanpassing 
    tekst kaart 
1. Indiener van deze reactie is eigenaar van het stuk 

tuingrond en water ter grootte van 1160 m2, liggend 
tussen Jaagpad, eenhoorn en het gebied 
Schouwbroekerplas. 
Voorstander van het handhaven en  versterken van 
de groenbestemming, slechts beperkte recreatie olv 
natuurgidsen. 

In deze visie wordt een heldere keuze gemaakt voor natuurontwikkeling van het 
noordelijk deel. Bij nadere uitwerking zal bepaald worden of het gebied toegankelijk 
wordt en wanneer. 

  

2 Wat betreft W4: drijvende woningen in de vaart 
wordt als gevaarlijk, verstoring van rust en privacy 
en negatief tov aanleggen toegangsweg aangemerkt. 

De drijvende woningen in de vaart worden aan de zuidzijde van de vaart gedacht. 
Desalniettemin zal dit invloed hebben op de rust en privacy. 
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3 Wat betreft N: het voetgangerspad aan de noordzijde 
is niet wenselijk 
IR2: bezwaar tegen aanleggen toegangsweg 
ER (Wandelen, zitten, spelen) bezwaar door 
lawaaioverlast en aantasting van het bosgebied. 

Er wordt gekozen voor natuurontwikkeling met een beperkte toegankelijkheid, de 
ligging van de paden zal een uitwerking zijn op deze gebiedsvisie.  

  

 
 
Nr. Reactie Antwoord  Aanpassing 
   tekst kaart 
1 Behoudt van natuurgebied. Laat de natuur haar eigen 

gang gaan. Geen ingrepen en anders alleen de 
hoognodige en onder deskundige begeleiding. 

In deze visie wordt een keuze gemaakt voor natuurontwikkeling van het noordelijk 
deel.  In de bestaande kunstmatig ontstane situatie betekend 
nietsdoen afname van de natuurwaarden. 
 

  

 
 
Nr. Reactie Antwoord  Aanpassing 
    tekst kaart 
1 De indiener van de deze reactie stelt voor om de 

Schouwbroekerplas te dempen en het park te 
verlengen met fiets en wandelpaden. Meer groen 
aanleggen voor de inwoners van Europawijk. 

In verband met de klimaatveranderingen is er behoefte aan voldoende 
oppervlaktewater. Er wordt ingezet op het toevoegen van oppervlaktewater en 
wanneer er gedempt wordt zal dit gecompenseerd moeten worden. Op deze locatie 
wordt gekozen op het openhouden van het water. 

  

 
 
Nr Reactie Antwoord  Aanpassing 
    tekst kaart 
1 De indiener van deze reactie geeft aan dat de plannen 

voor de Schouwbroekerplas al grotendeels op de 
plank klaarliggen.  

Er worden regelmatig plannen voor deze locatie ingediend bij de gemeente Haarlem. 
Het doel van deze visie is om de gemeenteraad een weloverwogen keuze te laten 
maken over de kaders voor ontwikkelingen  in en om de Schouwbroekerplas. 

  

 
 
Nr. Reactie Antwoord  Aanpassing 
    tekst kaart 
1  Hoge vervuiling en hoge saneringskosten voor In deze gebiedsvisie is gekozen om in het noordelijk deel te kiezen voor   
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relatief weinig woningen 
W2 en W3 vervalt 
W1 vervalt 
ER2 zit niemand op te wachten 
W5 biedt geen enkele oplossing voor de 
Schouwbroekerplas 
IR2 vervalt 
IR1 lijkt ook een mogelijkheid maar aandacht zal er 
moeten zijn voor de verkeersdrukte op de 
Zwemmerslaan. Liever alleen een passantenhaven. 
N lijkt de beste optie. 

natuurontwikkeling en in het zuidelijk deel te kiezen voor een meer intensieve vorm 
van recreatie namelijk een haven voor passanten en gemeentelijke ligplaatsen en 
eventueel ruimte voor scouting, roeivereniging etc. 

2 Voorstel om het idee van Mevr. Petra Krom om het 
terrein voor een deel in te richten als huisdieren 
begraafplaats mee te nemen in het vervolg van deze 
gebiedsvisie. 

Het voorstel om een huisdieren begraafplaats mee te nemen in het vervolg van deze 
gebiedsvisie is niet overgenomen omdat het roeren van grond juist op deze locatie niet 
is toegestaan.  

 
 
 
 
 

 

 
 
Nr. Reactie Antwoord  Aanpassing 
    tekst kaart 
1. Zo min mogelijk veranderingen aanbrengen, niet 

teveel bomen kappen en in ieder geval ruim voor het 
broedseizoen van de daar aanwezige vogels. 

In deze gebiedsvisie wordt een heldere keuze gemaakt voor natuurontwikkeling van 
het noordelijk deel. Er zal een zorgvuldige afweging gemaakt worden omtrent de kap 
van bomen om de zichtbaarheid van Molen de Eenhoorn te herstellen en de 
natuurwaarden te vergroten.  Wanneer er gekapt wordt zal er rekening worden 
gehouden met het broedseizoen van de vogels. 

  

2 - Geen jachthaven 
- Geen drijvende woningen 
- Geen woningen op het land, ook niet op de 

kavel bij de weg 
- Geen woontoren 
- Geen camping 
- Wel een wandelpad om het hele gebied heen.

De kosten voor het maken van een wandelpad en het verantwoord toegankelijk maken 
van het gebied moeten worden opgebracht door de opbrengst van de kavels. 
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3 Indiener van deze reactie doet voorstel voor een 
kleine intieme begraafplaats voor huisdieren 

Het voorstel om een huisdieren begraafplaats mee te nemen in het vervolg van deze 
gebiedsvisie is niet overgenomen omdat het roeren van grond juist op deze locatie niet 
is toegestaan. 

  

 
 
Nr. Reactie Antwoord  Aanpassing 
    tekst kaart 
1. Met de Schouwbroekerplas kan niets als er geen 

geluidsscherm komt. Indiener van deze reactie stelt 
voor om vergelijkbaar met de Vondelbrug en dan 
onderzijde doorzichtig een brug te realiseren. 

Bij ontwikkelingen binnen dit gebied dient rekening te worden gehouden met de 
normen voor geluid. De ligging van de geluidsgevoelige functies in de voorkeursvisie 
vormen geen aanleiding  om de brug aan te passen met geluidsschermen. 

  

2 Zonder brug met geluidsschermen, dempen van de 
Schouwbroekerplas en weidegrond aanleggen. Door 

- damwand slaan van 5 meter 
- middels duiker het water van het Spaarne 

met Schalkwijk verbinden 
- Schuif 2 m hoogte van huidige stortplaats in 

het meer en dek 4 ha af met 
lichtverontreinigde grond. 

- Stort met scheepsvervoer de rest van de 
Schouwbroekerplas dicht  

- Zaai gras in en creëer een park en 
weidegrond 

In verband met de klimaatveranderingen is er behoefte aan voldoende 
oppervlaktewater. Er wordt ingezet op het toevoegen van oppervlaktewater en 
wanneer er gedempt wordt zal dit gecompenseerd moeten worden. Op deze locatie 
wordt gekozen op het openhouden van het water. 

  

 
 
Nr. Reactie Antwoord  Aanpassing 
    tekst kaart 
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1. Indiener van deze reactie wil graag het bedrijf 
Homeships onder de aandacht brengen. Het bedrijf 
bouwt varende huizen. 
De homeships zouden gerealiseerd kunnen worden 
in het programma 

- Drijvende woningen aan de pier 
- Drijvende woningen in de vaart 

Uw reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.   

 
 
Nr Reactie Antwoord  Aanpassing 
    tekst kaart 
1. Behoudt van natuurgebied: en maak het gebied alleen 

toegankelijk voor groepen olv een gids 
W5 geen bezwaar 

In deze gebiedsvisie wordt een heldere keuze gemaakt voor natuurontwikkeling van 
het noordelijk deel. Bij nadere uitwerking zal bepaald worden of het gebied 
toegankelijk wordt en wanneer.  Er zal een zorgvuldige afweging gemaakt moeten 
worden over de kap van bomen ten behoeve van de zichtbaarheid van molen De 
Eenhoorn en de gewenste natuurontwikkeling in dit gebied.. 

  

2 W4: drijvende woningen in de vaart is een ernstig 
bezwaar 
IR1: er zij al actieve waterscouting verenigingen 
langs het Spaarne gevestigd 
Passantenhaven: onaantrekkelijk door geluidsoverlast
ER2: engelandpark voorziet al in de behoefte van 
Wandelen, zitten en spelen 
Kap hoge bomen om de molen meer windvang te 
geven wordt als zorgwekkend ervaren ivm de vogels 
die in deze bomen huizen., herkenbaarheid en 
beschutting (schaduw) voor de volkstuinders.  

Zie bovenstaand antwoord   

 
 

 
Nr. Reactie Antwoord  Aanpassing 
    tekst kaart 
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1. Optie van drijvende woningen aan de pier en /of 
oever in combinatie met de invulling van de percelen 
aan de Z. Schalkwijkerweg met woningen worden 
door de indiener van deze reactie financieel haalbaar 
geacht. Eventueel met toevoeging van extensieve 
recreatie faciliteiten. 

Uw reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.   

2 Als alternatief voor woningen aan de pier is de 
aanleg van een jachthaven aan de zuidzijde volgens 
de indiener verder onderzoek waard. Indiener wordt 
graag in de gelegenheid gesteld hiervoor initiatieven 
te ontplooien. 

Gedacht wordt aan een kleinschalige passantenhaven en gemeentelijke ligplaatsen. Na 
vaststelling van deze gebiedsvisie worden marktpartijen betrokken bij de uitwerking.  

  

3 Indiener raadt aan geen verdere koppeling tussen de 
bouwstenen te maken zodat in de verdere uitwerking 
uit de exploitatiecijfers kan blijken of de bouwstenen 
ieder voor zich werkelijk haalbaar zijn. 

Het uitgangspunt is de voorkeursvisie. Dit is een samenstelling van haalbaar geachte 
bouwstenen. 

  

 
 
Nr. Reactie Antwoord  Aanpassing 
    tekst kaart 
1. Voorstander van Programma N:behoud van natuur 

met vogelkijkplaatsen. Ecologisch brongebied is 
voor biodiversiteit hard nodig in stedelijke gebied 

Met deze voorkeursvisie wordt een keuze gemaakt voor natuurontwikkeling van het 
noordelijk deel.   

  

 
 
Nr Reactie Antwoord  Aanpassing 
    tekst kaart 
1. Geheel toe laten komen aan de natuur en afsluiten 

met een sloot. Eventueel met drijvend pad met 
vissteigers of een verhoogd pad op palen zodat 
sanering niet nodig is. 
Ook mogelijk is aanleg van een pad tussen de 
volkstuinen en de oude vuilstort. 
W5: is een reële optie 

De voorkeursvisie sluit hierop aan.   
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2. Andere opties zijn niet toepasbaar. 
Toevoegen van woningen in verbrede sloot zal de 
rust verstoren wordt en daarbij zijn er dure 
aanlegkosten 
Het natuurgebied vd Schouwbroekerplas grenst aan 
de volkstuinen. Dit is een zone voor vele dieren die 
wordt gesplitst door het aanleggen van 
wooneenheden.  
Ook zal het verkeer toenemen op de Noord en Zuid 
Schalkwijkerweg, dit komt niet ten goede aan de 
doorgaande fietsroute. 

De drijvende woningen in de vaart worden aan de zuidzijde van de vaart gedacht. 
Losse drijvende wooneenheden zullen, mits zorgvuldig ingepast, slechts een beperkte 
invloed hebben op de ecologische waarden van dit gebied.   

  

 
 
Nr. Reactie Antwoord  Aanpassing 
    tekst kaart 
1. Als mogelijkheden worden aangemerkt 

- woningen in de verbrede vaart 
- toevoegen van wandelpaden 
- creëren van een rondwandeling door 

toevoegen vlonder aan de Spaarnezijde die 
ook door sportvissers kan worden gebruikt 

- maken van een aanlegsteiger tbv pleziervaart 
aan de noordelijke vaart 

- kleine strook beschikbaar stellen voor het 
plaatsen van kleine tenten voor maximaal 2 
nachten. Alleen toegankelijk via 
aanlegsteiger (Verwezen wordt naar 
Marrekrite in Friesland) 

Bij verder uitwerking kan mogelijk de keuze voor natuurontwikkeling aangevuld 
worden met een beperkte overnachtingsmogelijkheid eventueel gecombineerd met 
andere voorzieningen zoals de scouting en de gemeentelijke ligplaatsen.  

  

2 Als ongewenst wordt aangemerkt 
- Stadscamping ivm verkeersdruk 

In deze voorkeursvisie is geen stadscamping opgenomen, de verkeersaantrekkende 
werking van deze functie was één van de argumenten om de stadscamping niet op te 
nemen.  

  

 
 
Nr. Reactie Antwoord  Aanpassing 
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    tekst kaart 
1. Als ongewenst wordt aangemerkt 

- het bebouwen van het gebied 
- recreatievormen 
- Zwerfafval  
- De combinatie van riet/knotwilgen met 

daarachter aansluitende takkenril zijn 
belangrijke schuil- en broedplek voor de 
aanwezige bosuil en broedende 
bosrietzangers. Indiener van de reactie is er 
geen voorstander van als dat moet wijken 
voor een watervaart. 

Met deze voorkeursvisie wordt in het noordelijk deel natuurontwikkeling voorgesteld. Om de 
toegankelijkheid van het gebied te kunnen beperken wordt een watergang voorgesteld, dit is 
een natuurlijke afscheiding waarbij middels een ophaalbrug de toegankelijkheid kan worden 
geregeld. Bij eventuele aanleg van sloten kunnen bestaande takkenrillen worden verplaatst of 
worden vervangen door nieuw aangelegde takken rillen. 
 

  

2 Het natuurlijk karakter moet behouden blijven.  
- Toevoegen van bessenhoudende struiken als 

hulst, duindoorn, vooral braamstruiken en 
bomen met klimopbegroeiing.  

- Populieren vervangen voor coniferen. 
- Voorstander van het afsluiten tijdens 

broedseizoen en het creëren van kijk-
plekken. 

- Gebruik gebied voor educatieve doeleinden 

In het beoogde natuurlijke gebied passen geen gekweekte coniferen en naaldbomen 
Taxes als wintergroene soort met bessen voor vogels en  zaden voor boomklevers is wel 
inpasbaar. Door het laten uitgroeien van dichte groepen heesters kan één doorlopend pad ook 
in het broedseizoen in gebruik blijven. Maar er zal ook aandacht moeten zijn voor het gegeven 
dat planten verontreiniging uit de bodem kunnen opnemen en doorgeven via hun vruchten. 
Indien dit een mogelijkheid is moet in de onderzoeksfase hier duidelijkheid over zijn als 
onderdeel van een goed verhaal bij gebruik van verontreinigde grond, zie ook antwoord 1. 
De inrichting van het natuurgebied zal verder uitgewerkt worden, uw opmerkingen 
zullen worden meegenomen. 
 

  

3 Er zijn vogels gesignaleerd die op de rode-lijst soort 
staan en er komt een zeldzame paddenstoel voor.  

Zeldzame soorten zullen zoveel mogelijk worden ontzien. Openbare toegankelijkheid 
is noodzakelijk om draagvlak voor natuur te behouden. 
 

  

 
 
Nr. Reactie Antwoord  Aanpassing 
    tekst kaart 
1. Benoem het gebied voor de komende 25 jaar als niet 

toegankelijk beschermd natuurgebied. Nieuwe 
inzichten , gedurende 25 jaar verkregen, zullen 
ongetwijfeld duidelijk maken wat er tegen die tijd in 
het plangebied mogelijk is. 

Met deze voorkeursvisie wordt een heldere keuze gemaakt voor natuurontwikkeling 
van het noordelijk deel waarbij de sanering beperkt blijft. De saneringmogelijkheden 
zullen over 25 jaar verbeterd zijn maar dat rechtvaardigt het niet om het gebied 25 jaar 
ontoegankelijk te verklaren.   
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2 W5: voor de bouw van 2 woningen is een grotere 
kavel nodig en zal toch ingegrepen moeten worden 
in het vervuilde gebied.  

Uitgeven van 1 vrije kavel van 1000m2 of twee van 700m2 is het uitgangspunt. Bij de 
inzet van de kavels is rekening gehouden met de benodigde saneringsmaatregelen die 
ter plaatse laag ingeschat zijn, vanwege de bekende gegevens.  

  

3 Mogelijk is een jachthaven voor de kleine 
pleziervaart onder en ten zuiden van de brug. Flink 
gedeelte van de plas moet afgeschermd worden, 
goede ontsluiting zonder N- en Zuid 
Schalkwijkerweg teveel te belasten, goede 
parkeermogelijkheden en een hogere brug in het 
jaagpad zijn hiervoor nodig.  

In deze voorkeursvisie wordt voor het zuidelijk deel recreatiemogelijkheden die 
watergerelateerd zijn, voorgesteld.  

  

 
 

 
Nr. Reactie Antwoord  Aanpassing 
    tekst kaart 
1. N en W5 bieden de beste mogelijkheden en kunnen 

misschien in combinatie uitgevoerd worden. W5 kan 
ook alleen en blijft het prachtige gebied intact. 

Dit sluit aan bij deze voorkeursvisie.     

2 Eventueel weet ik iemand die in deze kavel 
geïnteresseerd is. 

Het is nog niet bekend hoe de kavel(s) uitgegeven zullen worden.   

 
 
Nr. Reactie Antwoord  Aanpassing 
    tekst kaart 
1. De indiener van deze reactie bedankt voor de goed 

geleide en nuttige informatieavond. 
Met plezier vernemen wij deze positieve reactie.   

2 Als gewenst wordt aangemerkt 
- (toegankelijke) natuur 
- eventueel kleinschalige waterrecreatie 

Dit sluit goed aan bij de voorkeursvisie.   
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3 Als ongewenst wordt woningbouw aangemerkt 
omdat mogelijk de geluidsbelasting op de woningen 
in de toekomst aan de weg zal leiden tot 
onvoorziene, geluidswerende maatregelen. Houdt de 
entree van Schalkwijk groen.  

Deze voorkeursvisie gaat uit van beperkte woningbouwmogelijkheden waarbij het 
landelijke karakter van het gebied gerespecteerd wordt. 

  

 
 
Nr. Reactie Antwoord  Aanpassing 
    tekst kaart 
1. Als onwenselijk wordt aangemerkt 

- W1 (woontoren) : een te intensieve toename 
van auto’s en bewoners 

- IR2 (stadscamping); het gaat om wisselende 
groepen van mensen die mogelijk overlast 
veroorzaken voor natuur en omgeving. 
Intensivering van autoverkeer en lawaai 

- ER2 (flaneren op de brug): te duur en levert 
niets op 

In de voorkeursvisie wordt voor deze programma’s niet gekozen.   

2 Als gewenst wordt aangemerkt 
- N (Vogel-kijkers-eiland) 
- ER2 (Wandelen, zitten en spelen) 
- IR1 (jachthaven) maar de parkeerplaatsen bij 

de woonboten moeten uitgebreid worden. 
Geen bezwaar voor W2, W3, W4 en W5 

Dit sluit goed aan bij de voorkeursvisie.   

     
 

 
Nr. Reactie Antwoord  Aanpassing 
    tekst kaart 
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1. Voorstander om het aaneengesloten groene gebied te 
behouden omdat vanuit landschappelijk oogpunt 
(aaneengesloten groene zone), Verkeersveiligheid 
(ontsluiting via smalle Schalkwijkerweg niet 
mogelijk), Ecologisch (unieke flora en fauna) en 
financieel oogpunt (grote risico’s saneren) wordt 
voorgesteld de Schouwbroekerplas en begroeiing op 
de oevers te laten zoals het is. 
 
 Als gewenst worden aangemerkt 

- Behoud bomen aan de noordelijke oever ivm 
visuele kwaliteit (omliggende hoogbouw 
wordt minder zichtbaar), vele soorten dieren 
die hierin leven en het zorgt voor een 
natuurlijke buffer tegen geluidsoverlast van 
het verkeer over de Schouwbroekerplas 

-  

Met de voorkeursvisie wordt een keuze gemaakt voor natuurontwikkeling van het 
noordelijk deel. Er zal een zorgvuldige afweging gemaakt worden omtrent de kap van 
bomen om de zichtbaarheid van Molen de Eenhoorn te herstellen. 

  

2 Als ongewenst worden aangemerkt 
ontwikkelingen als woningbouw, een camping of 
watersportvereniging ivm toename van verkeer, 
geluidsoverlast. Ook de noodzaak om dan te saneren 
die niet alleen erg kostbaar is maar ook de afvoer 
van de verontreiniging zal risico’s voor de 
volksgezondheid en verkeersveiligheid meebrengen 

Om tegemoet te komen aan de vraag naar ligplaatsen in Haarlem zal het zuidelijk deel 
ingezet worden voor waterrecreatie. Bij verder uitwerking wordt erop gelet dat de 
maximaal toelaatbare verkeersintensiteit niet wordt overschreden. 

  

 
 
Nr. Reactie Antwoord  Aanpassing 
    tekst kaart 
1. Waardering wordt uitgesproken voor de grondige en 

objectieve wijze waarop het rapport is samengesteld 
en op de voorlichtingsbijeenkomst informatie is 
gegeven. 

Met plezier vernemen wij uw positieve reactie   
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2 Voorstander van Natuurgebied en/of vogel-kijkers- 
eiland. Hierbij wordt ook tegemoet gekomen aan de 
degenen die wandelen en fietsen over de Zuid 
Schalkwijkerweg. De recreatieve bestemming was 
ook insteek van het plan Schalkwijkerweg.  

Dit sluit goed aan bij de voorkeurvisie.   
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