
   

   

 

MOTIE: Haarlem     Houtrakpolder 

De gemeenteraad van Haarlem, bijeen in vergadering op 27 januari 2022 

 

CONSTATERENDE DAT: 

• De Haarlemse raad in haar zienswijze op het verstedelijkingsconcept MRA aandacht heeft 

gevraagd voor de belangrijke bufferfunctie tussen Amsterdam en Haarlem van de Houtrakpolder; 

• De ‘strategische’ reservering van de Houtrakpolder als mogelijke uitbreiding van de Amsterdamse 

haven behouden blijft, ondanks dat bijvoorbeeld de gemeente Haarlemmermeer deze reservering 

niet onderschrijft; 

• De schaarse ruimte in het Noordzeekanaalgebied zich in een continu spanningsveld bevindt van 

de verschillende belangen werken, wonen, milieu en natuur; 

• De Houtrakpolder onderdeel uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur; 

• De Houtrakpolder voor de regio een belangrijke regionale functie vervult. 

 

OVERWEGENDE DAT: 

• De Ecologische Hoofdstructuur een Nederlands netwerk is van bestaande en aan te leggen natuur, 

dat in 1990 is geïntroduceerd als antwoord op de achteruitgang van de natuur en biodiversiteit in 

Nederland; 

• De Nederlandse Ecologische Hoofdstructuur uiteindelijk samen met de natuurgebieden in andere 

Europese landen een aaneengesloten pan-Europees Ecologisch Netwerk (PEEN) moet vormen; 

• Opslokking van de Houtrakpolder door Haven Amsterdam een grove inbreuk zou betekenen op de 

intentie van de EHS en PEEN; 

• Niet alleen de Houtrakpolder uit 1876 maar ook de Inlaagpolder en Verenigde Binnenpolder 

worden bedreigd, polders die al 6 eeuwen oud zijn en daarmee belangrijk cultureel erfgoed; 

• De toekomst van Haven Amsterdam niet zozeer moet worden gezocht in meer overslag en meer 

ruimte, maar juist in meer innovatie, minder vervuiling en minder ruimte (compacte haven); 

• Het belangrijk is dat de groene gebieden rond Haarlem behouden blijven zodat een sterke 

ecologische noord-Zuidverbinding behouden blijft en de hierbij passende recreatieve functie niet 

verloren gaat. 

 

VERZOEKT HET COLLEGE : 

• In alle mogelijke gremia uit te dragen dat Haarlem tegen de uitbreiding van de Amsterdamse 

haven in de Houtrakpolder is. 

 

En gaat over op de orde van de dag 
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