
Van: Inge van Gansewinkel  
Verzonden: dinsdag 9 oktober 2018 15:19 
Aan: 'stichtingbehoudgroenkleverlaan@gmail.com' <stichtingbehoudgroenkleverlaan@gmail.com> 
CC: Griffiebureau <griffiebureau@haarlem.nl> 
Onderwerp: RE: Verplaatsing kermis t.b.v. commissie Bestuur 11 oktober 2018, registratienummer 
2018/667276  
 
Geachte heer Wieringa, 
 
Naar aanleiding van uw vragen en geuite zorgen omtrent de kermis, stuur ik u hierbij een reactie 
namens de gemeente. Allereerst wil ik aangeven dat het college gevraagd heeft om een verdere 
uitwerking van de eventuele verplaatsing van de kermis naar de Kleverlaan/Jan Haringstraat. Er is 
nog geen besluit genomen omtrent de nieuwe locatie en daarom nemen wij de argumenten van de 
Stichting Behoud Groen Kleverlaan graag mee in het verdere proces.   
 
Zoals u aangeeft vindt u nader bodemonderzoek heel wenselijk. De gemeente onderschrijft dat en is 
op de hoogte van de aanwezigheid van veen in de bodem. Gedurende het locatieonderzoek is er 
reeds contact geweest met een bedrijf die sonderingen/grondboringen verricht. Experts geven aan 
dat met de juiste maatregelen er geen (fatale) verzakkingen ontstaan. Desalniettemin willen we 
dergelijke risico’s volledig uitsluiten en aanvullend bodemonderzoek laten verrichten. Hierbij wordt 
gekeken naar de draagkracht van het terrein en een advies gegeven over de te nemen maatregelen 
om verzakkingen (zoveel mogelijk) te voorkomen. Daarbij zal ook aandacht zijn voor het eventuele 
benodigde herstel van de grasmat. Er zijn meer plaatsen in Nederland waar een kermis op een 
grasveld plaatsvindt, zoals het Malieveld in Den Haag maar ook in het Zaanenpark in Haarlem 
(onderdeel van de huidige kermislocatie). De ervaringen van andere kermissen die plaatsvinden op 
een grasveld worden meegenomen.  
 
De gemeente realiseert zich dat het grasveld gedurende twee weken niet gebruikt kan worden als 
sportveld. Of die periode langer is wegens beschadiging van de grasmat, is vooralsnog niet duidelijk, 
daarover zal verder bodemonderzoek uitsluitsel moeten geven. We zijn in ieder geval niet 
voornemens de sportfunctie volledig op te geven. Verder willen we vermelden dat de kermis in de 
vakantieperiode valt, waardoor er naar verwachting door scholen en sportverenigingen minder 
gebruik wordt gemaakt van het grasveld dan in andere periodes. Daarnaast wil de gemeente graag 
meedenken over mogelijkheden voor sporters om ergens anders hun sport te kunnen beoefenen 
gedurende deze twee weken. Helaas is uit het locatieonderzoek geen locatie in Haarlem naar voren 
gekomen waar geen andere gebruikers zijn. Dit betekent dat er altijd bewoners zijn die tijdelijk 
moeten omrijden of moeten uitwijken naar een andere locatie (voor o.a. sportbeoefening) tijdens de 
kermis.  
 
Tot slot zullen wij uw argumenten met betrekking tot het behoud van groen meenemen in de 
afwegingen. Dank voor deze input. Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd 
voor de commissie van 11 oktober aanstaande. 
 
Vriendelijke groet, 
 
Inge van Gansewinkel  
  
 
 



Geachte leden van de commissie Bestuur, 
 
Bijgevoegd ontvangt u een kopie van de brief die het bestuur van Stichting tot Behoud Groen 
Kleverlaan heden heeft verstuurd aan het college van B&W van de gemeente Haarlem. 
 
Door middel van deze brief  maken wij ernstig bezwaar tegen een eventuele verplaatsing van de 

kermis aan de Zaanenlaan naar het openbare sportveld hoek Kleverlaan/Jan Haringstraat. 
 
In verband met uw aanstaande commissievergadering op 11 oktober 2018, leek het ons gewenst om 
u op te hoogte brengen van dit bezwaar en de daaraan ten grondslag liggende argumenten. 
Hopende dat u dit bezwaar en de argumenten mee zult nemen bij uw beraadslagingen. 
 
Ik hoop en vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Uiteraard ben ik graag 
bereid eventuele vragen te beantwoorden of een nadere toelichting te geven. 
 
Graag ontvang ik een bevestiging indien deze mail met bijlage in goede orde zijn ontvangen.   
 
Met hartelijke groet, 
namens het bestuur van de Stichting tot Behoud Groen Kleverlaan 
 
P. de Bruin 
secretaris 
 
Graag ontvang ik een bevestiging indien deze mail met bijlage in goede orde zijn ontvangen. 
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Datum  4 oktober 2018 Uw kenmerk 2018 / 571242 

Bijlage(n)  Ons kenmerk 2018-67 

Onderwerp  Voornemen tot verplaatsing kermis naar openbaar sportterrein hoek Kleverlaan/Jan 

Haringstraat  

 

 

Geacht College, 

 

Aanleiding 

Op 25 september 2018 heeft het college van B en W besloten een eventuele verplaatsing 

van de kermis aan de Zaanenlaan naar het openbare sportveld hoek Kleverlaan/Jan 

Haringstraat verder uit te werken. 

 

Het college heeft besloten om ter voorbereiding van definitieve besluitvorming ook een 

participatietraject met de directe omwonenden, een bodemonderzoek en een verdere 

verkenning van de financiële consequenties uit te werken.  

 

In het besluitdocument van het college (kenmerk 2018/571242) is vermeld dat “het vervolg-

onderzoek afgerond is en er op basis van objectieve factoren een alternatieve locatie gevon-

den is waar de kermis nog beter inpasbaar lijkt te zijn”.  Voorts wordt in dit document ver-

meld dat “in het vorige onderzoek de hoek Kleverlaan/Jan Haringstraat niet als meest kans-

rijk naar voren is gekomen. Er waren toen twijfels over onder andere de draagkracht, de 

oppervlakte van het terrein en het (fiets)parkeren. Deze punten zijn inmiddels verder onder-

zocht en blijken geen bezwaar te zijn.” 

 

Wij willen u erop wijzen dat het onderzoeksrapport “Locatieonderzoek Kermis Haarlem 

Noord” van september 2018 geen uitsluitsel geeft in de voor een kermis benodigde draag-

kracht, noch in de feitelijke draagkracht van het sportterrein. In het uitgevoerde locatie 

onderzoek stelt de kermiscoördinator juist een bodemonderzoek naar de werkelijke draag-

kracht van de bodem ook als voorwaarde voor een geslaagde verplaatsing. 
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Bezwaar 

Het bestuur van de Stichting Behoud Groen Kleverlaan juicht een nader bodemonderzoek 

door een daartoe gespecialiseerd bureau naar de draagkracht van het sportterrein toe, maar 

maakt bij voorbaat al ernstig bezwaar tegen een eventuele verplaatsing van de kermis aan 

de Zaanenlaan naar het openbare sportveld hoek Kleverlaan/Jan Haringstraat. 

 

Dit sportgrasveld is geen evenemententerrein, en is niet geschikt voor het organiseren van 

een kermis.  

 

Verwacht wordt dat het sportterrein – indien daar een kermis op wordt georganiseerd - niet 

meer in zijn huidige functie van openbaar sportterrein gebruikt kan worden.  Wij lichten dit 

graag nader toe. 

 

Argumenten 

Zoals bekend bevindt het sportveld zich op een ondergrond van veen (voorheen moeras) 

waardoor sprake is van een slappe zachte bodem. Het terrein is ten opzichte van de 

weginfrastructuur ter plaatse lager gelegen.  

Ten behoeve van de waterafvoer is dan ook onder de grasmat een uitgebreid 

drainagesysteem aangebracht. Druk op deze bodem leidt onherroepelijk tot zetting en 

daarmee verdere verzakking.  

 

Er bestaan grote bezwaren tegen het gebruik van het openbaar sportterrein als evenemen-

tenlocatie voor een kermis. Het plaatsen van kermisattracties met gewichten van 40 ton tot 

80 ton (en meer) per attractie leidt onherroepelijk tot blijvende schade aan het terrein.  

Zowel bij het plaatsen van attracties, waarbij met groot materieel over het sportterrein moet 

worden gereden, als bij het draaien van de attracties ontstaat grote (statische en dynami-

sche) druk op de ondergrond. Met gevolg dat de grond verder wordt verdicht en het 

drainagesysteem ernstig wordt beschadigd en verstopt raakt.  

 

Het plaatsen van draglineschotten, stelconplaten of rijplaten – zoals locatieonderzoek sugge-

reert – zal de schade en zetting van het terrein niet kunnen voorkomen. 

 

Het beschadigde sportveld zal niet meer egaal zijn, door de verdichting zal grasgroei worden 

verhinderd en zal hemelwater onvoldoende worden afgevoerd met de kuil- en plasvorming 

tot gevolg. 

 

Na het houden van een kermis op het sportgrasveld zal dit terrein niet meer geschikt blijken 

te zijn als sportveld, voor sport en spel. Een keuze voor verplaatsing van de kermis naar het 

sportterrein is daarmee feitelijk een principiële keuze tot het opheffen van de sportfunctie 

van dit openbare terrein. Een functie die in zowel de Gebiedsvisie Kleverlaanzone, als ook in 

het huidige bestemmingsplan is vastgelegd. 
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Nota bene 1. 

Bovendien zal het sportveld, waarvan velen gebruikmaken, voor langere tijd niet beschik-

baar zijn. Het terrein zal tijdens de opbouw, de kermis zelf en de afbouw een aantal weken 

niet toegankelijk zijn. In dit licht zou sportstad Haarlem beter als beleid “sport gaat voor eve-

nement” kunnen voeren. Bovendien wordt rekening gehouden met een aanzienlijke herstel-

tijd van het terrein en de grasmat, als er überhaupt al sprake zal kunnen zijn van herstel. 

 

Nota bene 2. 

Ten overvloede wil het bestuur van de Stichting tot Behoud Groen Kleverlaan er uw college 

nog op wijzen, dat zowel in het bestemmingsplan als in het daaraan ten grondslag liggende 

Beeldkwaliteitsplan Bomenbuurt, als in het besluit tot aanwijzing van het gebied als 

Beschermd Stadsgezicht nadrukkelijk wordt bepaald dat de zogenaamde Groene zone 

(tussen Schoterweg en Westelijke Randweg) en het in het bijzonder het sportveld, de 

bestaande stedenbouwkundige, cultuur-historische en ruimtelijke kwaliteit en waarden, 

waaronder met name de obstakelvrije “zichtzone” op de molen, dienen te worden gerespec-

teerd. 

 

 

Wij zien uw reactie graag tegemoet. Het bestuur van de Stichting Behoud Groen Kleverlaan 

is uiteraard graag bereid het vorenstaande schriftelijk of mondeling nader toe te lichten. 

 

 

Hoogachtend, 

namens het bestuur van Stichting Behoud Groen Kleverlaan 

 

 

Mr. H.C. Wieringa 

voorzitter 

 

 

Drs. ing. P.M.J. de Bruin 

secretaris 

 


