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Kernboodschap De voorbereiding van de vervanging van de basaltstenen kademuur langs de 

Noorder Emmakade en het Tuinlaantje is zover gereed dat gestart kan worden met 

de aanbesteding. Om de aanbesteding te kunnen starten zal het gereserveerde 

investeringskrediet vrijgegeven moeten worden door de raad. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

De commissie Beheer wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel 

van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in 

de raadsvergadering. 

Relevante eerdere 

besluiten 

- Opinienota (2017/ 167634) in commissie Beheer 8 juni 2017 

 

Besluit College 

d.d. 9 januari 2018 

 

1. het college stelt het voorstel aan de raad vast. 

 

2. het college besluit voorts aan de raad te vragen een krediet vrij te geven van €  

1.405.000,-- uit investeringspost GOB.48 voor de vervanging van de fundering 

en basaltkeien kademuur langs de Noorder Emmakade en Tuinlaantje. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

Besluit Raad 

d.d. ………. 
(wordt ingevuld door de 

griffie) 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, 

 

Besluit: 

 Voor de vervanging van de fundering en basaltkeien kademuur langs de 

Noorder Emmakade en Tuinlaantje een krediet vrij te geven van € 

1.405.000,--  uit investeringspost 2017-2022: GOB.48; 

 

de griffier,     de voorzitter,  

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2017/08-juni/17:00/19-00-uur-Opinienota-aanvullend-krediet-vervangen-kademuur-Noorder-Emmakade-en-Tuinlaantje-Brief-van-wethouder-Sikkema-d-d-24-mei-2017/2017118490-1-Opinienota-Noorder-Emmakade-en-Tuinlaantje-waarde-van-bomen-2.pdf
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1. Inleiding  

In 2009 is de onderhoudsstaat van de kademuur langs de Noorder Emmakade en Tuinlaantje 

geïnspecteerd. De toestand van de kademuur is matig tot slecht en de aantasting van de 

houten funderingspalen matig tot ernstig. De restlevensduur van de constructie werd in 2009 

geschat op 5 jaar.  

Vervanging van de kademuur kan op verschillende manieren en deze manieren hebben 

verschillende  gevolgen voor een aantal bomen op de kade. In juni 2017 heeft de commissie 

Beheer een voorkeursvariant aan gegeven, voor een conventionele vervangingsmethode en 

het herplanten van bomen (2017167634).   De voorbereidingen voor de uitvoering van het 

werk zijn inmiddels in een vergevorderd stadium.  

 

2. Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor: 

 Voor de vervanging van de fundering en basaltkeien van de kademuur langs de 

Noorder Emmakade en Tuinlaantje een krediet vrij te geven van € 1.405.000,-- uit 

investeringspost 2017-2022: GOB.48; 

 

3. Beoogd resultaat 

Het verkrijgen van een krediet ten behoeve van de vervanging van de funderingspalen en 

basaltkeien kademuur langs de Noorder Emmakade als ook het vervangen van de huidige 

bomen binnen het werkgebied. 

 

4. Argumenten 

1. De werkzaamheden passen binnen het beleid 

De werkzaamheden passen in de onderhoudsambitie uit de Visie & Strategie Beheer en 

Onderhoud openbare ruimte 2013-2022 zoals is vastgesteld door het college. Aanwezige 

materialen worden (zoveel als mogelijk) hergebruikt en er worden geen functiewijzigingen 

aangebracht in het ontwerp. Qua inrichting past het ontwerp binnen de vastgestelde normen/ 

kaders van de Ark . De uitstraling van de kademuur blijft gelijk. De huidige essen zullen 

worden gekapt en na de werkzaamheden aan de kade zullen nieuwe bomen worden geplant. 

 

2. De werkzaamheden dragen bij aan het inlopen van onderhoudsvoorraad 

Het vervangen van de kademuur draagt bij aan het inlopen van de onderhoudsvoorraad en 

draagt bij aan een veilige leefomgeving. De nieuwe kademuur is ontworpen op een 

levensduur van tenminste 80 jaar, onderhoudsarm en op een groot-onderhoudsvrije termijn 

van 40 jaar. Qua constructieve sterkte zijn de constructies berekend op zwaar vrachtverkeer.  

 

3. De projectkosten passen binnen het beschikbare krediet 

De totale projectkosten worden geraamd op €  1.495.926,--.  In 2016  is € 90.926  reeds via 

andere financiering geregeld. Op de investeringspost GOB.48 is voor 2017 en 2018   

€ 1.405.000,- gereserveerd. Waarbij opgemerkt, dat er gekozen is voor een trillingsarme 

uitvoering van de werkzaamheden. Dit om de naast gelegen woningen te ontzien. Hiertoe 

worden vanaf het water de werkzaamheden uit gevoerd om tevens de woningen te behoeden 

voor schade door zwaar wegverkeer.   

 

4. Communicatie en participatie 

Het groot onderhoudsproject betreft een constructieve vervanging, waarop geen participatie 

of inspraak plaatsvindt.  Belanghebbenden worden tijdig geïnformeerd over de uitvoering. 
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5. Risico’s en kanttekeningen 

Kanttekening: Door de aantrekkende economie ontstaat de kans dat materiaalprijzen zullen 

toenemen tov de directieraming en het krediet niet toereikend is en we aanvullend krediet 

moeten aanvragen. 

 

6. Uitvoering 

Na vrijgave van het investeringskrediet wordt de aanbesteding gestart.  

De werkzaamheden zullen starten in het tweede kwartaal van 2018 en in het vierde kwartaal 

opgeleverd worden.  

 

7. Bijlagen 

n.v.t. 

 

 

 


