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De  “nieuwe” Oostvaart   van Haarlem
Beste collega,

Zoals je misschien al weet, zijn we bezig 
met een pilot-gebiedsvisie. Deze visie 
gaat over het gebied aan, in en om de 
Amsterdamsevaart. Inmiddels zijn we 
zover dat we een aardig idee hebben 
over wat we daar willen bereiken.

Graag nodigen wij je uit voor een kijkje 
in de tekenkoker van de projectgroep 
“Gebiedsvisie Oostradiaal”.

Ter lering en vermaak zullen wij daar de 
huidige stand van zaken omtrent deze 
visie aan je laten zien. 

Dit gebeurt onder het genot van een 
broodje en vindt plaats in de kantine 
van Koningstein.

Datum: 
Tijd:

Tot dan,  Cécile Hubers en projectgroep 

Gebiedsvisie 

Oostradiaal 
Haarlem

Gemeente Haarlem november 2009
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Opgaven

- “rood, blauw en groen in plaats van grijs”

- verschillende deelgebieden qua identiteit en onderlinge samenhang versterken

- herstel waterloop van de Amsterdamsevaart/Gedempte Oostersingelgracht en creëren  

 waterverbinding tussen waterlopen van Waarderweg en Amsterdamsevaart (1)

- verkeersstructuur van Haarlem oost opnieuw bezien door aanwijzen Oudeweg als nieuwe  

 invalsroute: betekenis voor de Amsterdamsevaart en Gedempte Oostersingelgracht (2)

- uitbreiding capaciteit van de spoorlijn Amsterdam – Haarlem naar vier sporen (3) 

- inpassen regionale langzaam verkeersroute van duinen naar Amsterdam (4)

- omgeving station Haarlem-Spaarnwoude ontwikkelen tot een multifunctioneel gebied met eigen  

 karakter (5)

- toevoeging ca. 90.000 m2 kantooroppervlak in omgeving station Spaarnwoude (6)

- transferium, ruimte voor stallen auto’s en overstap naar andere modaliteiten vervoer (7)

- buitengebied (waaronder rijksbufferzone) inzetten voor recreatief gebruik voor stedeling (8)

- vormgeven entree van de stad (9)

- noord-zuidverbindingen in de stad tussen Haarlem Oost en Waarderpolder en in buitengebied  

 tussen Veerpolder en Zuiderpolder (10)

(1) bron: Structuurplan Haarlem 2020, d.d. 20-05-2005 / Integraal Waterplan Haarlem, d.d. 22-12-2004

(2) bron: Masterplan Spoorzone, d.d. 19-11-2003 

(3) bron: document “Metropolitane bereikbaarheid”, d.d 14-12-2007 / rapport “Metropoolregio Amsterdam duurzaam bereikbaar”, 

d.d. november 2008 / rapport Regionet 2/spoor, propositie voorzet Prorail op hoofdlijnen  

(4) bron: Structuurplan Haarlem 2020, d.d. 20-05-2005 / Recreatienota Haarlem, d.d. oktober 1997 

(5) bron: Structuurplan Haarlem 2020, d.d. 20-05-2005 / Masterplan Spoorzone, d.d. 19-11-2003

(6) bron: Uitvoeringsstrategie Kantoren en Bedrijven Noordvleugel (PLABEKA), d.d. 22-03-2007 / Projectplan Oostpoort fase 2; 

kantoorontwikkeling tussen station Spaarnwoude en IKEA, d.d. 05-06-2008

(7) bron: Structuurplan Haarlem 2020, d.d. 20-05-2005 / Haarlems Verkeers- en Vervoerplan, d.d. 12-03-2003

(8) bron: Structuurplan Haarlem 2020, d.d. 20-05-2005 / Nota Ruimte “ruimte voor ontwikkeling”, d.d. 17-05-2005 

(9) bron: Masterplan Spoorzone, d.d. 19-11-2003

(10) bron: Structuurplan Haarlem 2020, d.d.20-05-2005 / Haarlem Verkeers- en Vervoerplan, d.d. 12-03-2003  

Gebiedsvisie Oostradiaal

Het vertrekpunt visie
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Het visiegebied bestaat uit verschillende deelgebieden met een eigen karakter:

- Schil van vooroorlogse wijken en bedrijfsterreinen: compact, kleinschalig en (industrieel) erfgoed

- Groen tussengebied van losse elementen met cultuurhistorische waarde;  begraafplaats,  

 Meerspoorpad, oude stationnetje.

- Naoorlogse woonwijken, ruim van opzet en dichtbij het groen

- Werkgebied Waarderpolder met regionale betekenis

- Groen buitengebied

Onderzoeken en belangrijkste conclusies

- Studie Goudappel Coffeng naar verkeersstructuur Haarlem oost: 

- verleggen invalsroute van Amsterdamsevaart naar Oudeweg betekent uitbreiding capaciteit  

 Oudeweg: tussen Waarderweg en Prinsenbrug 2x2 rijstroken. Amsterdamsevaart kan een smaller 

  profiel krijgen: 2x1 rijstrook 

- Amsterdamsevaart kan verder ontlast worden door doortrekken Prins Bernhardlaan tot Oudeweg.  

 Deze maatregel zorgt ook voor ontlasting van de Gedempte Oostersingelgracht, de Lange  

 Herenvest en de verkeersknoop rond station Spaarnwoude. Consequentie is een verzwaring 

 van de intensiteit op tracé Oudeweg - Camera Obscuraweg en kruisingen met de Waarderweg  

 en de A. Hofmanweg 

- Stedenbouwkundige studie inpassing vier sporen: kan aan noordzijde van het spoor

- Stedenbouwkundige studie inpassing water in Amsterdamsevaart tussen Spaarne en de Liede:  

 kan met een minimum breedte van 11 meter

- Stedenbouwkundige studie doortrekken water vanaf Herenvest naar Gedempte 

 Oostersingelgracht en langs Oudeweg: kan tot aan de Oudeweg

- Stedenbouwkundige studie naar inpassing van een langzaamverkeersroute als onderdeel van de 

  regionale recreatieve route tussen duinen en Amsterdam. De gebiedsvisie voorziet in twee routes.  

 Een snelle vrijliggende route aan de noordzijde van het spoor, een tweede aan de zuidkant die   

 langzaam overgaat in het straatprofiel van de Amsterdamsevaart. Via Harmenjansweg en  

 Papentorenvest worden beide routes doorgetrokken over het Spaarne naar de binnenstad.

- Studie Taskforce Ruimtewinst naar ontwikkelingsmogelijkheden knooppunt Spaarnwoude:  

 gemengd programma in hoge dichtheid met oplossing voor parkeren, inpassen transferium en  

 slechten barrière spoor. Vergroting gebruik en comfort station. Conclusie is vervat in het  

 zogenaamde eilandmodel.

- Complementeren van het waternetwerk door de Waarderpolder. Studie inpassing van een  

 waterloop langs de Waarderweg naar de Amsterdamsevaart: alleen haalbaar mits aankoop grond

  in bedrijfsgebied. Studie waterloop tussen Industriehaven en Amsterdamsevaart: conclusie idem.

Deelgebieden

Analyse deelgebieden
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De gebiedsvisie Oostradiaal onderscheidt 4 dragers. De dragers verbinden de deelgebieden met elkaar en garanderen 

de samenhang binnen het plangebied en verankering in de omgeving: 

1. Het water in de Amsterdamsevaart maakt het hele gebied weer doorvaarbaar en zorgt in een 

 keer voor een nieuw stedelijk woonmilieu. 

2. De entree van de stad. Een nieuwe voorkant van de stad op de overgang naar het buitengebied,   

 is georiënteerd op het buitengebied en ondersteunt het recreatieve gebruik.

3. Verlengde Prins Bernhardlaan; betekent een betere geleiding van het autoverkeer aan de 

 oostzijde van de stad en een snellere fietsverbinding tussen stadsdeel Oost en de Waarderpolder.  

 De barrierewerking van de aanwezige infrastructuur wordt zo opgeheven. De gebiedsvisie gaat uit 

  van een onderdoorgang als beste waarborg voor de woon en verblijfskwaliteit rond de 

 Amsterdamsevaart

4. De snelle doorgaande langzaamverkeers route aan noordkant van het spoor

Gebiedsvisie Dragers:

1. Water 2. Nieuwe entree

3. Verlengde Prins Bernhardlaan 4. Doorgaande LV - route
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De Plangebieden / 1. Amsterdamsevaart tussen Amsterdamse poort en Prins Bernhardlaan

Amsterdamse buurt wordt vergroot tot aan terrein Nedtrain. Langs de Amsterdamsevaart ontstaat in het 

profiel extra ruimte voor bebouwing en water als gevolg van een afname van de verkeersruimte. Voorstel 

resulteert in een smal aantrekkelijk grachtenprofiel. Om aan alle ruimteclaims tegemoet te komen 

worden de minimum maten van het water (11m) en de gevelafstand (28m) vastgelegd. De nieuwbouw is 

geschikt voor wonen en kleinschalige economische functies en staat zelfstandig tegen de NS-werkplaats 

of kan in samenhang met de herontwikkeling van delen van de NS-werkplaats worden ontwikkeld. 

Het water komt centraal te liggen in het profiel. Een positie die de landschappelijke waarde van het 

water versterkt en zich eenvoudig laat combineren met een compacte verkeersafwikkeling. Onder de 

nieuwbouw, en eventueel het water, komt een ondergrondse parkeergarage voor bewoners en mogelijk 

ook voor bezoekers van het  centrum. 

 

Oostersingelgracht

Het doortrekken van de Prins Bernardlaan leidt ook tot afname van verkeer op de Gedempte 

Oostersingelgracht. Dit gegeven maakt het mogelijk de Amsterdamsevaart te verbinden met het 

Spaarne via de uit te graven Papentorenvest.  Tegelijkertijd is onderzocht om de Oostersingelgracht 

terug te brengen volgens de situatie in 1972. Dit levert aan de kant van de NS-werkplaats een kleine 

extra bebouwingsstrook op. Het vervolg, de aansluiting van de oostersingelgracht op het Spaarne is bij 

verbreding tracé Oudeweg naar 2x2 nog niet mogelijk.
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Door het versmallen van het profiel van de Amsterdamsevaart en het opheffen van de parallelweg 

ontstaat ruimte voor meer groen en extra bomenaanplant. Dit groen wordt ingezet als verbetering van de 

recreatiemogelijkheden voor de aangrenzende woonwijken. Het Vaartpark is samengesteld uit nieuwe en 

bestaande groenkavels, zoals de joodse begraafplaats. Enkele lanen, bijvoorbeeld over de oude spoordijk, 

smeden het geheel aaneen nog aangevuld met een fijnmazig padenstelsel. Dankzij de afname van de 

verkeersdruk komt het Vaartpark meer in de luwte te liggen.

Fietsroutes zorgen dat het park toegankelijker wordt vanuit de aangrenzende buurten. Doortrekking 

van de fietsverbinding Meerspoorpad over het spoor vult de ontbrekende schakel tussen woonwijken en 

Waarderpolder. De verbinding over/onder het spoor valt te combineren met de uitbouw van de knoop 

Spaarnwoude.

De Plangebieden / 2. Vaartpark
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Mogelijkheden zijn hier voor een gemengd stedelijk programma waarbinnen het beoogde 

kantoorprogramma inpasbaar is. Uitgangspunt is dat het gebied zowel functioneel als qua 

verschijningsvorm een eigen identiteit krijgt. Bebouwing is op verschillende niveaus denkbaar, over het 

spoor heen of aan weerszijden ervan met een verbinding ertussen. De oostelijke bebouwingsrand is gelijk 

de entree van de stad. Inpassing van een transferium op dit OV-knooppunt biedt de kans om een deel van 

het autoverkeer aan de rand van de stad op te vangen.

Meerdere modellen zijn op deze locatie denkbaar. Voorwaarden zijn: 

• Eén of meerdere verbindingen voor langzaam verkeer over het spoor

• Een comfortabel en beschut station voor de reiziger in plaats van de bestaande “plank in de wei”

• Continuïteit van de groene recreatieve uitloop naar het buitengebied om of door de knoop

• Voorkanten en plinten rondom in de bebouwing naar de openbare ruimte en de  

 Amsterdamsevaart toe

• Minimale waterbreedte van de Amsterdamsevaart ook hier 11m

• Onder de bebouwing, uit het zicht, een grote parkeervoorziening

De Plangebieden / 3. Ov-knooppunt Spaarnwoude

Poortmodel Brugmodel Eiland model (TFR)
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Het groene buitengebied wordt de voorkant van de stad. De stad krijgt een grens en de losse groengebieden 

samenhang. Het polderlandschap aan de Liede tegen de horizon van Haarlem: het Liedepark. De recreatieve waarde 

van het gebied zal toenemen. Nieuwe bebouwing langs de Camera Obscuraweg blijft, net als SaPlaZa, binnen de rode 

contour maar is georiënteerd op het Liedepark. Langs de rand komt een recreatieve route met zicht op het Liedepark. 

Voor het eerst krijgt de oostelijke stadsrand van Haarlem een publiek karakter. Extra oostwestverbindingen in de 

Waarderpolder zorgen voor grotere toegankelijkheid van het buitengebied vanuit het bedrijfsterrein.

De Plangebieden / 4. Liedepark

weg                      bebouwing                    fiets     liedepark


