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1 Locatie



Ligging



Ligging



oppervlakte 15580m2 breedte   225 m1 diepte 35 - 105 m1

Plangebied



Luchtfoto



Luchtfoto



Luchtfoto











1615

na aanleg van deringvaart



Terreinhoogte



2 Kaders



Plangeschiedenis

• 2006 Bedrijfsvoering gestopt, planontwikkeling door eigenaar Tjaden

• 2010 Bestemmingsplan Schalkwijk >>> Tjadenterrein Uitwerkingsgebied

• 2015 Vaststelling Nota van Uitgangspunten, opgesteld ism gemeente

• 2016 Onderzoek Wibaut/AIVM naar ontwikkelingsmogelijkheden

• 2017 Verkoop van het perceel aan Wibaut/AIVM 

• 2017 Planontwikkeling in afstemming met gemeente Haarlem



Bestemmingsplan

Bestemmingsplan Schalkwijkerweg



Nota van uitgangspunten

• Ruimtelijk haalbaar plan: het herstellen van de openheid van het gebied en de 
relatie met het weidelandschap.

• Maximaal aantal woningen, vanwege verkeersdruk: 38 woningen

• Gewenst programma: woonmilieu in lage dichtheid, exclusief landelijk woonmilieu.

• Ruimte reserveren voor aansluiting op het jaagpad (hoeft niet langs het water te 
lopen)

• Parkeren: op eigen terrein; bezoekersparkeren uit het zicht van de weg

• Bodemverontreiniging: saneringsplan moet aangeven wat nodig is om locatie 
geschikt te maken voor woningbouw

• Cultuurhistorie/monumentenzorg: geen behoudenswaardige gebouwen

• Duurzaamheid: streven naar zoveel mogelijk klimaatneutrale woningen

• Aardgasleiding: afstand van 4m aan weerszijden aanhouden

• Geluid: deel terrein ligt binnen 400m geluidszone Cruquiusweg



Waterkering



Waterkering



Gasleiding



Bodemverontreiniging



Duurzaamheid

• Inzet is een duurzame ontwikkeling

• Geen gasaansluiting

• Onderzoek naar mogelijke aanvullende doelstellingen zoals:
• nul op de meter 

• WKO opslag

• Duurzame bouwmethode en materialisering



Bomen



Bomen

• Inzet is huidige groenstructuur te handhaven

• Overleg met Haarlemse bomenwachters

• Huidige bomen waar mogelijk handhaven

• De bomen op het terrein zijn in kaart gebracht middels een zogenaamde VTA (Visual 
Tree Assement)

• Aantal bomen op de hoek met het Spaarne in slechte conditie (agv ouderdom en 
beheer)

• Sanering, ophoging en boomsoort is van negatieve invloed op mogelijkheden

• Knotwilgen aan de noordzijde van het terrein zijn in goede staat, op een enkele na

• Inzet is dezen te handhaven; de knotwilgen zullen wel gesnoeid moeten worden.



Logistiek



Logistiek

• Logistiek is een belangrijk aandachtspunt bij de ontwikkeling van het terrein 

• Daar waar mogelijk zal materiaal aan en afgevoerd worden via het water. Het plan is 
om een tijdelijke aanlegplaats te maken bij het terrein. 

• Tijdens de bouw van de woningen zal niet alles via het water aangevoerd kunnen 
worden. Een deel zal via de Zuid Schalkwijkerweg worden aangevoerd 

• Indien dat het geval is zal hier goed over worden gecommuniceerd met de 
aanwonenden.

• Er is momenteel overleg met de gemeente over het moment dat het voorgenomen 
groot onderhoud aan de Zuid Schalkwijkerweg zal plaatsvinden



3 Concept



Schetsen



Schetsen



Referentie wonen aan het water



Referentie wonen aan het water



Referentie wonen in de polder



Referentie wonen in de polder



Referentie wonen in de polder



Huidige structuur



Polder tot aan de kade



Toekomstige structuur



industrieel

landelijk

Beeld/sfeer



Kleur/materiaal



Schets



4 Vervolg



Proces

Concept planning:

• Komende periode: opstellen plannen

• 2017- medio 2019: planvorming

• Medio 2019 - 2020: realisatie

Informatievoorziening:

• Meer info: www.zuidschalkwijkerweg58.nl 

• Aldaar inschrijving mogelijk op digitale nieuwsbrief. 

• Via site en nieuwsbrief volgt uitnodiging voor volgende informatiebijeenkomst mbt
concept plannen. 

• Via site en nieuwsbrief zal tevens een enquête verspreid worden, waarin gevraagd 
wordt om reacties op de concept plannen 



Vragen

• ……….


