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Inleiding 
 
Haarlem is één van de fijnste steden om in te wonen. Het is een fantastische  
winkel- en cultuurstad. En net buiten de stadsgrens kun je genieten van de  
natuur, bijvoorbeeld in de Kennemerduinen of Spaarnwoude. Ook voor  
bezoekers en toeristen is Haarlem heel aantrekkelijk. Het is dus ook niet gek 
dat de stad blijft groeien, met alle gevolgen van dien. Dat alleen al is een 
reden om nu vast plannen te maken voor over 20 à 30 jaar.  
 
“Container vol plannen” 
Een voorbeeld van zo’n plan voor de lange termijn is de Gebiedsvisie  
Oostradiaal van de Gemeente Haarlem. In dit document uit 2009 staat wat er 
volgens de gemeente de komende decennia moet gebeuren in Haarlem-Oost. 
In die visie staan zaken die veel gevolgen voor onze wijk kunnen hebben.  
Bijvoorbeeld het terugbrengen van water bij de Gedempte Oostersingelgracht 
en Papentorenvest.  
  
Het is na vier jaar nog niet duidelijk of en wanneer alle plannen uit de  
Gebiedsvisie uitgevoerd zullen worden. Door de crisis gaat het allemaal nog 
wat langzamer dan voorheen.  Volgens Max van Aerschot, de stadsbouw- 
meester van Haarlem, zijn er “containers vol met plannen, die op korte  
termijn geselecteerd en…tot uitvoering gebracht moeten worden.” Eén ding is 
zeker: Haarlem-Oost staat hoog op de agenda bij de ontwikkeling en  
verbetering van onze stad. De wijk Scheepmakersdijk is daarbij belangrijk,  
als aantrekkelijke schakel tussen het centrum en de buitenwijken.   
 
Water, groen, verkeer en parkeren 
Die container vol plannen is er dus, maar hoe denken de bewoners daar zelf 
over? Deze wijkvisie zien wij als inspraak vooraf. Natuurlijk kan de politiek 
geen rekening houden met alle individuele wensen. Wij verwachten en hopen, 
dat wij als bewoners ook veel dromen voor de wijk delen. Samen staan we 
sterker: wat willen we zeker wel of juist niet? Welke plannen zouden wat ons 
betreft morgen al uitgevoerd moeten worden? En aan welke projecten zou de 
gemeente niet eens moeten beginnen, omdat die onverstandig of onhaalbaar 
zijn?  
 
We beginnen deze visie met een kort overzicht van de geschiedenis van de 
wijk. Daarna kijken we naar 4 belangrijke deelthema’s: water, groen, verkeer 
en parkeren. Deze komen in hoofdstuk 2, 3, 4 en 5 aan bod. Daarna kijken we 
in hoofdstuk 6 en 7 naar de bewoners en bezoekers. Wat betekenen de  
ontwikkelingen voor deze twee belangrijke groepen in de wijk?  
 
Enquête  
In de enquête kunt u cijfers geven voor de wijk en de ideeën voor de        
toekomst. Deze visie presenteren we aan de gemeente, samen met de uitslag 
van de enquête. Zij weten dan wat wijkbewoners willen voor hun wijk in 2030.   

Voorwoord 
 
Kijkt u mee naar 2030?  
 
In deze wijkvisie kijken bewoners van de wijk Scheepmakersdijk vooruit.  
  

 Hoe ziet de wijk er in 2030 uit?  
 Blijven wegen als de Gedempte Oostersingel zo druk als nu, of wordt 

het rustiger?  
 Komt er inderdaad weer water en groen bij de Gedempte Oostersingel-

gracht en Papentorenvest? 
 Waar komt nieuwbouw? 
 Wat betekent dat voor de parkeergelegenheid?  

 
Om antwoorden te vinden op dit soort vragen, heeft de werkgroep verkeer 
van de wijkraad, met een aantal actieve bewoners een stapel beleidsplannen 
en onderzoeken van de gemeente doorgenomen. In deze Wijkvisie zetten we 
de belangrijkste plannen op een rij. We zoeken daarbij steeds naar de beste  
kansen, maar brengen ook een paar belangrijke problemen in kaart. Aan het 
einde van elk hoofdstuk eindigen we met “In 2030 …”. Daar krijgt u steeds 
een korte samenvatting van hoe de wijk van de toekomst eruit kan zien. 
 
De toekomst van de wijk bepalen we samen. Sommige plannen liggen al vast, 
maar bij andere kunnen we nog flink invloed uitoefenen. Na deze blik op de 
toekomst, vragen we u dan ook om een enquête in te vullen. U kunt dan laten 
weten wat u belangrijk vindt.  
 
De gemeente Haarlem ondersteunt dit initiatief van harte en heeft toegezegd 
dat deze visie, voor en door bewoners, zwaar zal mee wegen en bij het beleid 
en de uitvoering hiervan.   
 
Laat dus zeker weten wat u vindt en vul de enquête in. 
 
 
An Lalleman 
 
 
 
 
Voorzitter wijkraad Scheepmakersdijk e/o 
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Wat vindt u belangrijk voor de wijk?  

 
Uw mening telt, dus laat hem horen!  

Vul straks de enquête vanaf pagina 21 in.  
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Grenzen 
Het Spaarne vanaf de  
Prinsenbrug tot aan de Melkboersteeg, de 
Gedempte Oostersingelgracht en de Oudeweg. 
 
Straten 
Papentorenvest, Oostvest, Glasblazersstraat,       
Glasblazerssteeg, Blekerstraat, Scheepmakersdijk, 
Harmenjansweg, Damaststraat, Spaarnoogstraat, 
Korte Dijk, Dijkstraat en de Houtmarkt tot aan de 
Melkboersteeg. 
 
Bijzondere plaatsen 
Molen "de Adriaan", de Penitentiaire Inrichting  
“De Koepel”, de Catharijnenbrug, de Drijfriemen- 
fabriek, historisch gebouw “het Scheepje”. Net over 
de grens, maar aan de toegangsweg naar onze wijk 
ligt de Amsterdamse Poort. 

De wijk in kaart 
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Het spoor 
In 1835 wordt tussen Amsterdam en Haarlem de eerste Nederlandse spoorlijn 
aangelegd. Er komen werkplaatsen om treinstellen te repareren langs 
de Oostersingelgracht en Amsterdamsevaart. 
 
Bruggen 
De Catharijnebrug is een rijksmonumentale draaibrug, die moest zorgen voor minder 
verkeer door het centrum van Haarlem. De brug is tussen 1902 en 1903 gebouwd en 
sinds 27 juli 1999 aangewezen als rijksmonument. De brug verbindt de oevers van 
de Koudenhorn en de Scheepmakersdijk. Op 28 juli 1958 komt daar de Prinsenbrug 
bij.  
 

1974 
De Oostersingelgracht wordt in 1974 gedempt en zo komt er een route van de  
binnenstad, onder het spoor door, naar Noord.  
 
De geschiedenis toont dat onze wijk en stad zich steeds aangepast hebben aan de 
groei. Met de komst van de fly-over is er een sprong naar de toekomst genomen, 
terwijl dit eigenlijk ook de oorspronkelijke route terugbrengt. En zo kunnen de  
Amsterdamsevaart en de Oostersingelgracht weer autoluw worden. Een klein  
voorbeeld dat laat zien dat je soms even goed naar het verleden moet kijken, om 
vooruit te komen!  
 

 

1 Geschiedenis  
 
In de vroege middeleeuwen begint het verhaal van onze stad, als er een kleine  
nederzetting ontstaat aan de rand van een strandwal. Haarlem groeit direct als kool 
en al in 1245 krijgt de plaats stadsrechten. De nieuwe stadsmuren beschermen de 
inwoners tegen indringers van buiten.  
 
In de 14de en de eerste helft van de 15de eeuw groeit de stad uit tot één van de 
meest welvarende steden van het graafschap Holland. Iedereen wil binnen de  
stadsmuren van de stad wonen en Haarlem is al snel te klein geworden. Rond 1400 
groeit de stad dus al flink in oostelijke, zuidelijke en westelijke richting.  
 
Haarlem was een echte vestingstad. Binnen de beschutting van de stadsmuren, 
kreeg de industrie de ruimte. Haarlem was bekend vanwege de vele bierbrouwers en  
scheepsbouwers en later ook vanwege de textielindustrie, wasserijen en  
lakennijverheid. 
 
Wijk Scheepmakersdijk 
In onze wijk vind je de sporen terug van  
deze eerste groei van het oude Haarlem,  
namelijk op de oostoever van het Spaarne. 
Onze wijk valt binnen de muren die rond die 
tijd zijn aangelegd.  
Als entree wordt in 1355 de Spaarnwouder-
poort gebouwd. Rond 1632 komt er  
bovendien een trekvaart van Haarlem naar  
Amsterdam. De poort krijgt dan een nieuwe 
naam: Amsterdamsepoort. Deze poort is als 
enige bewaard gebleven.  
 
In de 20ste eeuw is er een nieuwe groei-
spurt. In 1902 opent Haarlem zelfs een    
eigen gasfabriek aan het Harmenjansveld.  
De stadsmuren worden gesloopt. Ingeklemd 
tussen de scheepswerven en de stelling- 
molen, is de Papentorenvest inmiddels een 
krap steegje. Eeuwen eerder was dit nog 
een bruisend knooppunt, vooral voor 
scheepsverkeer over het Spaarne. 
 
Vuur 
In de nacht van 22 op 23 oktober 1576 
breekt er brand uit in de brouwerij 
 “het Ankertje” op de hoek van ‘t Spaarne 
en de Damstraat, waar de Spaanse troepen 
de wacht houden. Door de sterke wind slaat 
de brand snel over naar de andere percelen 
richting het zuidwesten. In totaal gaan er zo’n 450 huizen verloren. 
 
Water 
Op 14 en 15 november 1775 is er een watervloed, waarbij delen van de stad 
onder water lopen. Op de Scheepmakersdijk komt het water 75 centimeter hoog te 
staan. 
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Het leek logisch om die zogenaamde waterlopen te dempen, omdat ze niet meer  
nodig waren voor hun oorspronkelijke functie. Dan was er namelijk ook meer 
ruimte voor wegen en huizen. Zo dempte Haarlem bijvoorbeeld de Oude Gracht,  
Papentorenvest, Oostersingel en Westergracht. Bij die ontwikkeling hielden  
stedenbouwkundigen te weinig rekening met de andere belangrijke functie van 
water in de stad: het opvangen en verwerken van water na een regenbui of over-
stroming.  
 
Omdat er inmiddels steeds meer oppervlaktewater te verwerken is, moet er weer 
meer water terugkomen in de stad. Alleen zo zijn de gevolgen van de nieuwe   
manier van waterwinning in de duinen en de klimaatverandering op te vangen. 
Het herstellen van singels en grachten, sluit ook aan bij de trend om vrije tijd op 
het water door te brengen. Dat de pleziervaart toeneemt, is in het Spaarne goed 
zichtbaar.  
 
Landelijke trend: meer ruimte voor water 
Landelijk staat waterbeheer ook hoog op de agenda. Na de wateroverlast in 1993, 
1995 en 1998, onderzocht de Commissie Tielrooij hoe het ervoor staat met  
bijvoorbeeld onze dijken en stuwen. Ofwel, een onderzoek naar de 
“waterhuishoudkundige inrichting van Nederland”.  
 
In het rapport van de commissie, Waterbeleid voor de 21ste eeuw, staat dat we 
drie dingen moeten doen:  
1. Overtollig water zoveel mogelijk bovenstrooms vasthouden; 
2. Zo nodig water tijdelijk bergen; 
3. Indien vasthouden en bergen ontoereikend zijn, dan pas het water afvoeren 

naar elders. 
 
Dit betekent dat we eerst moeten zorgen dat keringen, stuwen en dijken hun 
werk doen. Die zorgen dat er geen water het land op stroomt. Vervolgens moeten 
er meer plekken komen waar een teveel aan water kan worden opgevangen,    
bijvoorbeeld in zogenaamde bergbezinkbassins of in extra sloten, plassen en 
vaarten. En pas als dat allemaal niet meer helpt, laat je een gebied overstromen 
om het water de ruimte te geven.  
 
 

2 Water 
 
Water is vast niet het eerste thema waar de gemiddelde wijkgenoot aan denkt, 
bij een blik op de toekomst. Toch zal blijken dat water door alle plannen van de  
toekomst stroomt. Dus daar beginnen we mee.  
 
In Haarlem hebben we regelmatig wateroverlast. Bijvoorbeeld in januari 2013, 
toen dit onderwerp de voorpagina van het Haarlems Dagblad haalde. Er waren 
ondergelopen kelders, straten en stukken grond. Dit kwam onder andere door de 
nieuwe manier van waterwinning in de duinen, maar het is duidelijk dat we ook 
door de klimaatverandering veel meer water te verwerken krijgen. De stijgende 
wateroverlast biedt juist voor onze wijk ook kansen. We kunnen ervoor zorgen 
dat er straks minder verkeer en meer water langs en door de wijk stroomt.  

Hoe het water verdween uit de wijk 
In de afgelopen decennia heeft water op heel veel plekken plaatsgemaakt voor  
asfalt. De grachten, singels en vaarten waren heel vroeger belangrijk ter        
verdediging van de stad en voor bijvoorbeeld de trekschuit.  

 

Geschiedenis van water in de stad. 
 
Haarlem is ontstaan op een relatief hooggelegen zandrug aan het Spaarne.  
Waterwegen zijn vanaf het begin essentieel geweest. Zo was er al in de 13e eeuw 
een verdedigingsgracht. En de veengebieden rondom de stad en de afwatering 
van de duinen vroegen om een systeem van afwatering- en draineringvaarten. 
Eén van die vaarten, de Beek, doorsneed de oude stad. Deze waterloop was het 
verlengde van de huidige Brouwersvaart.  
Het ontwateringstelsel van draineringvaarten en sloten ten westen van Haarlem, 
sloot aan op de noord-zuid lopende Houtvaart en het riviertje de Delft. 
 
De stad groeide en in de 17de eeuw werd het verdedigingssysteem uitgebreid.  
Dit grachtenstelsel is nog altijd grotendeels herkenbaar in de Kamper-, Gasthuis-, 
Raam-, Kinderhuis-, Schoter- en Kloppersingel.  
Ten oosten van het Spaarne kwamen er rond die 17de-eeuwse stadsuitbreiding 
grachten: de Heren- en Oostersingel en een gracht waar nu de Papentorenvest is. 
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Voorbeeld: Gracht Papentorenvest 
Hieronder ziet u een aantal mogelijke situaties voor de terugkeer van water 
bij de Papentorenvest. In de enquête kunt u rapportcijfers geven voor de  
verschillende ideeën. (Zie vergroting pagina 19.) 

Papentorenvest van de toekomst 
- Ruime geasfalteerde fietspaden 
- Voetpaden met klinkers en lantaarns in stijl. 
- Een groenblijvende heg die fiets- en/of voetpad scheidt van gemotoriseerd 

verkeer.  
- Een gracht die aansluit op het Spaarne 
- Meer groen 
- Minder auto's op straat door parkeergarage 
Bij alle veranderingen moet de gemeente rekening houden met het 
elektrahuis bij de Koepel en de uitritten van privégarages. 

Onze wijk waterrijk?! 
Het advies van de Commissie Tielrooij is voor stedelijk waterbeleid, en  
daarmee voor Haarlem, heel belangrijk. Zo staan er al in het Integraal  
Waterplan uit 2004 een aantal verwijzingen naar onze wijk. Daarbij gaat het 
over de drie-eenheid Amsterdamsevaart, Papentorenvest en Gedempte  
Oostersingelgracht. Daar kunnen we het water terugbrengen naar waar het 
ooit stroomde.  

De Amsterdamsevaart is nu een klein slootje en op sommige plaatsen zelfs 
geheel gedempt. Als je deze uitgraaft en laat aansluiten op de Oostersingel en 
Papentorenvest, dan is de historische verbinding weer terug. Waterrecreanten 
kunnen dan eindelijk weer richting Amsterdam of de Mooie Nel varen. 
 
Helaas kan de oorspronkelijke loop van de Oostersingelgracht niet in z’n  
geheel uitgegraven worden, want inmiddels staan er gebouwen en is de  
toegangsroute door de Waarderpolder aangelegd. In ieder geval kan het  
water helemaal tot aan het viaduct bij de Oudeweg doorgetrokken worden.  
 
Meer water in de wijk helpt dus om toekomstige overlast te voorkomen en 
zorgt voor een hogere leefbaarheid door meer natuur en kansen voor  
recreatie. Langs het bestaande en nieuwe water kun je groen en recreatie 
combineren. Er kunnen wandelpromenades komen, met horeca, terrasjes, 
aanlegsteigers en botenverhuur. Natuurlijk moet dit wel aansluiten bij het  
beschermde stadsgezicht en dus de cultuurhistorische waarde van de wijk.  
(Zie overzichtkaarten pagina 18.) 
 
 
In 2030… 
- Het water is in Haarlem weer zichtbaar in de stad. 
- Langs de groene randen van de stad zijn meer slootjes en sloten, ofwel 

‘natte natuurwaarden’.  
- Er zijn ‘groenblauwe linten’, dus water dat door de stad stroomt, met   

groene oevers. Die linten zorgen voor een ‘ecologische verbinding’ tussen  
natuurgebieden en de stadsparken. 

- In de woonwijken zorgen grachten en waterpartijen dat het er heerlijk  
wonen is.  

- In onze wijk zijn de belangrijkste gedempte grachten en waterwerken  
terug. De Amsterdamsevaart, Papentorenvest en Oostersingel zijn  
opengelegd.  

- Er zijn toeristische wandelroutes langs de nieuwe grachten, waarbij goed is  
aangegeven wat de cultuurhistorische waarde is van het water in de wijk. 
Ook het Spaarne zelf trekt meer de aandacht in 2030. De parkeervisie is 
uitgevoerd en de Houtmarkt is aan de waterzijde vrijgemaakt voor een 
wandelpromenade.  

-  De binnenhaven en boulevard aan het Scheepmakerskwartier leveren een 
plek op waar bewoners en bezoekers graag flaneren en uitkijken over het 
Spaarne. 

-  De fiets– en wandelboulevard is van het Scheepmakerskwartier  
doorgetrokken onder de bruggen door naar het Droste-gebied.  

Wijkvisie 2030  -  ©  Wijkraad Scheepmakersdijk en omgeving   

  Situatie Huidige 1       2     

     Weg 11,2    6    54%  6    54% 

     Parkeren 7,1    0,7    10%  0,7    10% 
   Voetpad 3,3    5,6    170%  5,6    170% 
   Groen 5,1    6,3    124%  6,3    124% 
   Fietspad 1,9    4    211%  4    211% 
   Water 0     6     600%  6     600% 

  Totaal 28,6  m  28,6  m    28,6  m   
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De gemeente legt geen geveltuinen aan, maar stimuleert dit wel. Zo mag       
iedereen een paar tegels uit het trottoir halen, tot 60 centimeter breed, en   
daar iets planten. Er moet dan wel 120 cm. stoep overblijven. Natuurlijk moet 
de huiseigenaar akkoord zijn.  
 

Al met al zullen we het in onze wijk moeten zoeken in dit soort kleine hoeken.  
Uiteindelijk is ook de aanwezigheid van simpel ‘kijkgroen’, waaronder ook      
bomen vallen, essentieel voor de waardering van de buurt en het welzijn van  
de bewoners.  
 

Nieuwbouw 
De wijkraad vindt dat groen een veel belangrijkere rol moet spelen bij nieuw-
bouwprojecten, juist hier waar de ruimte zo schaars is. Dit geldt ook voor    
kleinere bouwprojecten. Bij de allereerste ideeën moet al voldoende groen     
ingepland worden, zoals voortuintjes of innovatieve oplossingen, zoals         
daktuinen. Het kweken van groente op het dak is iets wat in grote Amerikaanse 
steden al volop gebeurt. Hier in Haarlem is bijvoorbeeld de Dakboerin actief.  
 

In 2030… 
- Over 20 jaar zijn een aantal straten geen doorgangswegen meer en hierdoor 

is bijvoorbeeld de Gedempte Oostersingelgracht weer vrij gekomen voor    
water en groen. Er is zelfs een klein parkje. Langs de nieuwe waterwegen, 
bloeit de oever langs wandelpromenades. Onze wijk is een oase in plaats van 
een bewoonde snelweg. Meer natuur, minder asfalt, heeft gezorgd voor    
minder verkeer en een leefbaardere wijk.  

- Door te investeren in groen is de gemeente Haarlem koploper bij duurzame 
stedenbouw en heeft de stad de ambitie gehaald om klimaatneutraal te zijn.  

- Er zijn meer kinderen in de wijk dan vroeger, en zij spelen veel en graag in 
het ruige groen, op de paar trapveldjes en kleine, maar fijne groen           
omzoomde speelplekjes en -pleinen.  

 
 

3. Groen  
 
Het Rijk heeft bepaald hoeveel groen er gemiddeld zou moeten zijn per     
woning. Dat is 75 vierkante meter per woning. De meeste steden zitten ver 
onder dit gemiddelde. Haarlemmers hebben zo’n 41,8 vierkante meter groen 
in hun directe omgeving. In onze wijk komen we op zo’n 3 vierkante meter 
uit. Dat is extreem weinig.  
 

De gemeente zoekt naar mogelijkheden om wijken te vergroenen, omdat dit 
de leefbaarheid vergroot. Er zijn intussen heel veel verschillende beleidsdocu-
menten waarin plannen staan voor het openbare groen. Bijvoorbeeld de 
Handboeken voor de inrichting van de openbare ruimte (HIOR), de groentoets 
en de gebiedsvisies.  
De gemeente vraagt voor zo’n gebiedsvisie om advies bij groenexperts. Later  
vertalen ambtenaren de visie in gemeentelijke nota’s. Die nota’s legt het   
college voor aan de raad. Als ze vastgesteld zijn, kan het nieuwe beleid  
uitgevoerd worden.  
 

Tot nu toe zien we een aantal zaken steeds terug in de plannen: 
- De gemeente wil maatwerk per wijk. 
- Onze wijk staat hoog op de lijst van wijken waar meer groen moet komen.    
- Het is lastig onze wijk te vergroenen, omdat de huizen dicht op elkaar 

staan.  
 

Wat wel kan:  
- Bij reconstructie van Oostersingelgracht en Papentorenvest kiezen voor 

maximale vergroening. 
- Kiezen voor meer vaste beplanting en plantenbakken, eventueel aangevuld 

met groene gevels (verticaal groen) en daktuinen.  
- Bij reconstructie van het noordelijke gedeelte van de Gedempte  

 Oostersingelgracht is een park met een geluidsdijkje een mogelijkheid.  
 

Groen bij de bestaande bouw 
In de afgelopen jaren zijn er al extra plantenbakken geplaatst.  
Wijkbewoners verzorgen deze. Zullen zij dit ook in de toekomst willen blijven 
doen? Dit is een belangrijke vraag, want voor de gemeente is dit een  
voorwaarde om de plantenbakken te laten staan.  
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Gegevens uit het Groenstructuurplan over onze wijk 
 
Woontypologie:   centrumgebied 
Woningen per ha.:   94 
M2 groen per woning nu:  3 (richtgetal van het Rijk: 75 ) 
Bomen per woning:   0,24 (0,48 Haarlems gemiddelde) 
Karakteristiek groen en bebouwing:  
     het oostelijk deel van de binnenstad met nauwe  
     historisch gegroeide straatjes en bebouwing 
Kijkgroen:    290 bomen in trottoirs en op een enkel hoekje 
Gebruiksgroen:   zeer beperkt, hooguit een enkel speelpleintje 
Groen in de omgeving (binnen 300-500 m): niet aanwezig 
Barrière:    de Lange Herenvest 
Knelpunten:    er is weinig groen en er is weinig ruimte om  
     planten of bomen toe te voegen. 
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Verkeersstromen: wie rijden door de wijk? 
1. Bestemmingsverkeer  
 Dit is verkeer vanuit of naar de stadswijken Amsterdams buurt, Burgwal, 

Wijk Scheepmakersdijk, Sportheldenbuurt en Centrum. 
2. Stadsverkeer 
 Dit is verkeer vanuit en naar andere wijken in Haarlem.  
3. Doorgaand, regionaal verkeer 
 Dit is verkeer vanuit en naar Velserbroek, Santpoort, Bloemendaal en  
 Zandvoort. 
 
Oude situatie 
Alle soorten verkeer rijden over de Amsterdamsevaart Haarlem in. 
 
Situatie eind 2011 
-  Bestemming- en stadsverkeer rijden via de fly-over en de Oudeweg. 
-  Stadsverkeer en doorgaand verkeer rijden via de fly-over in 2 richtingen, 

over de Oudeweg of de Waarderweg, Schoterbrug  en Vondelweg. 
-  De afwaardering van de Amsterdamsevaart is gestart. 
 
Toekomstige situatie (plannen) 
-  Bestemmingsverkeer gaat via de fly-over naar de Prins Bernhardlaan of  
 Oudeweg.  
-  Stadsverkeer gaat via de fly-over naar de Prins Bernhardlaan en Oudeweg 

of via de Waarderweg, Schoterbrug en Vondelweg. 
-  Doorgaand verkeer gaat via de A9 en sluit aan op de westelijke Randweg  
 (ter hoogte van Velserbroek). 
-  De Amsterdamsevaart, Gedempte Oostersingelgracht en de Herensingel zijn 

er alleen nog voor bestemmingsverkeer. 
-  Het centrum blijft bereikbaar via de Oudeweg, Gedempte Oostersingel-

gracht en Papentorenvest. 
-  De Harmenjansweg is afgesloten in de richting van de Oudeweg, om     

sluipverkeer te voorkomen (Zie plattegrond pagina 10). 
 
De overgangsfase kan nog wel een tijd duren, want de plannen worden nog 
getoetst op haalbaarheid, bijvoorbeeld ook financieel.  
 
Het doorgaande verkeer verlaagt de leefbaarheid in de wijk flink. De wijkraad 
zet zich daarom al jaren in voor de snelle afwaardering van de Amsterdamse-
vaart. Maar er zijn ook andere zaken die de aandacht hebben, zoals            
ongewenste en gevaarlijke verkeerssituaties. De komende jaren hopen we dat 
de gemeente zaken aanpakt zoals:  
-  de onoverzichtelijke kruising Papentorenvest / Harmenjansweg; 
-  het sluipverkeer op de Harmenjansweg;  
-  de spookrijders op de Oostvest en Damaststraat; 
-  sluipverkeer op de Houtmarkt en door de zijstraten; 
-  het gebruik van de Amsterdamse Poort en het pleintje door fietsers en 

brommers als toegangsweg. 
 
 

4 Verkeer 
De nieuwe fly-over is de nieuwe hoofdentree voor Haarlem-Oost.  
De bereikbaarheid van Haarlem verbetert, terwijl de overlast in onze wijk van 
verkeer en dus ook fijnstof en geluid afneemt.  
 
De komst van de fly-over is onderdeel van de gebiedsvisie Oostradiaal en het 
programma Spoorzone van de gemeente. Hierover zijn ook afspraken  
gemaakt met omliggende gemeentes. De fly-over is dus een belangrijke stap, 
maar in het coalitieakkoord uit 2010 staat nog meer:  
 

”Om verdere groei van het autoverkeer in de stad te beperken, is voor 
Haarlem ook de doorstroming van auto’s om in plaats van door de stad  
belangrijk. (…) Wij willen dat er een verbinding komt van de  
Prins Bernhardlaan, onder het spoor door, naar de Oudeweg en dat de  
Amsterdamsevaart wordt versmald en teruggegeven aan de buurt.” 

 
Kortom: de totale afwaardering van de Amsterdamsevaart als doorgangsroute 
tot een gewone stadsstraat. Voor onze wijk is dat van grote invloed.  
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Voorbeeld: 
Verbetering veiligheid ventweg Papentorenvest, aanvraag 5-12-2011. 
 
1. Ter hoogte van nr. 38 op de ventweg Papentorenvest: 
 a. Stoep doortrekken en doorgang fietsers in beide richting creëren; 
 b. Ventweg uitrit naar Papentorenvest. 
3.    Kruising Oostvest-Damaststraat drempel vergroten tot verhoogd kruisvlak. 
2-5. Rijrichting wijzigen: 
 a. Oostvest en ventweg Papentorenvest één richting; 
 b. Korte dijk éénrichting; 
 c. T-splitsing Dijkstraat—Korte Dijk , stoep aanpassen . 

 
 
De gemeente heeft een        
verkeerstelling uitgevoerd       
6-2012 op de ventweg van  
de Papentorenvest. 
Hieruit blijkt dar er per dag  
circa 100 auto’s tegen de  
rijrichting in rijden. 
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Voorbeeld:  
verbeteren veiligheid Harmenjansweg, aanvraag bewoners 21-10-2009. 
 
1. Harmenjansweg vanaf nr. 6 t/m spoortunnel, Damaststraat en Oostvest 

tot nr. 20, woonerf maken met maximaal 30km ( Zie gele weg ). 
2. Automatisch wegzinkende paal, met censoren aan één zijde 

(VERVALLEN). 
3. Nijntje borden (spelende kinderen voor voetbalkooi Harmenjansweg en 

speelplaats Damaststraat. 
4. Verkeersdrempel ter hoogte van Harmenjansweg nr.8. 
5. Afsluiten Harmenjansweg voor autoverkeer ter hoogte van spoortunnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbeeld  
Veilige  
straatinrichting  
Harmenjansweg 

Dr. Schaepmanstraat 
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Verkeersonderzoek 
Het verkeerstechnische bureau Vialis heeft in 2011, in opdracht van de  
Gemeente Haarlem, onderzoek gedaan naar het verkeer in Haarlem-Oost. 
Hoeveel verkeer komt er nu eigenlijk over de wegen en kruisingen tussen de 
A200 en de belangrijkste ontsluitingswegen, zoals de Gedempte Oostersingel-
gracht? In de tabel op deze pagina is te zien hoeveel verkeer er door de wijk 
komt, maar ook welke kant mensen vooral opgaan.  
 
Verkeersaanbod 2011 

Uitleg bij de tabel 
Bovenstaande tabel toont de cijfers over het verkeer op de Amsterdamse-
vaart. Vialis bekeek de route van honderden auto’s in beide richtingen.  
In de ochtendspits (OS) en avondspits (AS). Zij volgden bijvoorbeeld 908    
auto’s in de ochtendspits, die in oostelijke richting reden, dus de stad uit. 
Daarvan bleken er 808 naar de A200 te gaan. 
 
 
Wat opvalt aan het onderzoek van Vialis, is dat het stadsverkeer en het    
doorgaand verkeer op verschillende manieren door de stad rijdt. In beide 
richtingen gaat het over de Amsterdamsevaart, de Gedempte Oostersingel-
gracht en de Prinsenbrug. Bovendien is dit doorgaande verkeer goed voor  
circa 50% van de totale verkeersstroom. 20% van het verkeer is bestem-
mingsverkeer van en naar het centrum. Slechts 10% is verkeer van en naar 
de Prins Bernhardlaan. 
 
 
 

Stad In  Uit  

 Aantal 
max. 
OS 

%  Aantal 
max. 
AS 

%  Aantal 
max.  
OS 

%  Aantal 
max. 
AS 

%  

A200 638 86,5 970 90,6  808 89,0 800 88,9 

Prins Bernhardlaan 100 13,5 100 9,4 100 11,0 100 11,1 

Amsterdamsevaart 738 100 1070 100 908 100 900 100 

Herensingel    337  450  433  420  

Papentorenvest     339  287  116  190  

Prinsenbrug 796  1445  1599  1036  

Oudeweg 576  1030  1018  591  
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In 2030… 
- Het ongewenste stadsverkeer en regionale doorgaand verkeer rijdt al jaren 

om de stad. Dit heeft gunstige gevolgen gehad voor de leefbaarheid van 
onze wijk. 

- De vroegere verbindingswegen Amsterdamsevaart, Herensingel, Gedempte 
Oostersingelgracht en Papentorenvest, zijn er nu alleen nog voor  

 bestemmingsverkeer in de woonwijken. 
-  Links van de Amsterdamse Poort (vanaf de Amsterdamsevaart gezien) is 

het pleintje uitgegroeid tot een groot terras met eetcafé.  
- Rechts van de Amsterdamse Poort is de oude brug uit de vijftiger jaren  

herbouwd als toegang tot de wijk. 
- De Harmenjansweg is geen gevaarlijke sluiproute meer voor het verkeer 

van de (oude) binnenstad naar Noord. De weg is namelijk bij het                 
spoorviaduct afgesloten voor autoverkeer en de straat is alleen toegankelijk 
voor bestemmingsverkeer. Fietsers zijn hoofdgebruiker en de auto is een 
langzaam rijdende gast.  

- De verkeersdruk is nog maar 10% van wat die rond 2011 was.  
- De Prins Bernhardlaan, Oudeweg, Waarderweg en de Vondelweg zijn de 

nieuwe verbindingswegen en daarmee is de 2e verkeersring een feit.  
- Er is een buitenring voor doorgaand, regionaal verkeer, de zogenaamde 

eerste verkeersring. Dit is de A9, de Randweg (en mogelijk de Mariatunnel, 
aansluiting Schipholweg en westelijke Randweg). 

- Er zijn slimme P+R-plekken en een goed OV-netwerk. Hierdoor is de stad 
nog beter bereikbaar geworden.  

- In combinatie met de nieuwe grachten, wandel- en groengebieden,  
 zorgt de lagere verkeersdruk voor een wijk waar het heerlijk wonen is.  
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4. Parkeren 
De straatjes in onze oude wijk zijn niet berekend op rijen parkeerplaatsen. 
Geparkeerde auto’s kunnen zelfs zorgen voor onveilige situaties, bijvoorbeeld 
voor spelende kinderen.   
We hebben als bewoners natuurlijk geen andere keuze dan de auto op straat 
te zetten. Er zijn niet of nauwelijks alternatieven. Als het aan de wijkraad ligt, 
verandert dit de komende jaren.  
 
Het parkeerbeleid van de gemeente is voor onze wijk heel belangrijk. Nu al 
zijn er nauwelijks genoeg plaatsen voor de bewoners. Op dit moment zijn er 
ongeveer 377 woningen en 418 parkeerplaatsen, waarvan 96 woningen met 
privéparkeerplaatsen in de Elan-garage. Dat betekent dat er voor elke woning 
1,1 parkeerplaats is. De CROW-norm is 1,5 per woning, inclusief de            
bezoekersplaatsen.  
 
Juist ook vanwege dit tekort aan parkeerplekken, vraagt de wijkraad zich af 
waarom er nog steeds zes parkeerplaatsen voor vrachtwagens zijn aan de  
Papentorenvest, aan de kant van de Penitentiaire Inrichting. De vrachtwagens 
bederven het straatbeeld en bewoners voelen zich met name ’s avonds niet 
veilig op het naastliggende voetpad. De meeste industrie zit niet in de  
binnenstad, dus de Waarderpolder lijkt een prima alternatief voor de  
vrachtwagens.  
 
Meer auto’s 
De bouw van het Scheepmakerskwartier is begonnen. Op het voormalige  
Cavexterrein komen 68 woningen. Bij de molen komt een passantenhaven. 
De woningen beschikken over een eigen plaats in de toekomstige parkeer- 
garage, maar voor de bezoekers komen er geen extra plaatsen.  
 
In het Masterplan van Principaal is wel nagedacht over het aantal parkeer-
plaatsen voor bezoekers. De ontwikkelaar zou daarbij de landelijke richtlijn 
CROW voor nieuwbouw projecten hebben gebruikt.  
Vervolgens zijn de openbare parkeerplaatsen geteld en is de bezetting  op 
werkdagen en in het weekend geregistreerd. In het bouwplan staat dat ze uit  

Glasblazersstraat 
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Zo kan het worden: Gedempte Oostersingelgracht 
Hieronder ziet u een aantal opties. Elke nieuwe situatie heeft gevolgen voor 
de toekomstige Gedempte Oostersingelgracht. In de enquête kunt u rapport-
cijfers geven voor de verschillende situaties. (Zie vergroting op pagina 19.) 
 

Dwarsdoorsnede Gedempte Oostersingelgracht 

In 2030… 
- De woonstraten zijn autovrij en bewoners parkeren in scherp geprijsde, vei-

lige parkeergarages aan de rand van de wijk.  
- De bezoekers en dagtoeristen vinden snel een plek in de duidelijk  

aangewezen P+R.   
- Er is een openbare parkeergarage, bijvoorbeeld (zie ook pagina 17):  
 a. onder de nieuwbouw aan de Amsterdamsevaart of  
 b. onder de eventuele nieuwbouw aan de zuidzijde van Gedempte Ooster-    
       singelgracht of  
 c. onder de nieuwbouw van het ’t Scheepje (de voormalige Fietznfabriek) of 
 d. op het NS terrein. 
- De openbare parkeergarage biedt ook plaatsen voor wijkbewoners met vig-

net en andere bezoekers op loopafstand van de winkels en het stadshart.  
- Door een innovatief en weldoordacht parkeerplan zien de oude straatjes er 

weer uit zoals zij bedoeld zijn: autovrij. Kinderen kunnen er rustig 
spelen en het historische stadsgezicht trekt bezoekers de wijk in.  

die cijfers konden afleiden dat er al genoeg parkeerplekken in de openbare 
ruimte zijn. Deze telling en redenering is volgens de wijkraad niet juist,     
omdat alleen een beperkt deel van de wijk is bekeken.  
 
Het aantal nieuwe woningen groeit na het Masterplan 2e  fase tot circa 505 in 
2020. Ook op het terrein van de oude Fietznfabriek aan de Oostvest en de 
Houtmarkt wil de gemeente nieuwbouw plegen. Als dit plan, ’t Scheepje, er 
komt, zouden er nog eens 150 woningen bij kunnen komen.  
Dat betekent dat er in 2030 ongeveer circa 655 woningen in de wijk zijn.    
Dat zou betekenen dat er alleen al ongeveer 80 bezoekersplaatsen bij moeten  
komen in de openbare ruimte! 
 
Nieuwbouw en parkeerplaatsen 
In onderstaande tabel staan alleen de parkeerplaatsen voor bewoners.  
De bezoekers van de Penitentiaire inrichting (PI) “De Koepel”, molen  
De Adriaan en restaurant Zuidam zijn niet meegenomen. 
 

 
Minder parkeerplaatsen 
Bij de herontwikkeling van het Amsterdamse Poortgebied en de Houtmarkt, 
droomt de gemeente van een promenade langs het Spaarne. De parkeer-
plaatsen aan de oever verdwijnen dan. Aan de huizenkant blijven de parkeer-
plaatsen beschikbaar voor de bewoners. En als er weer een gracht komt bij 
de Papentorenvest, dan verdwijnen hier mogelijk ook parkeerplaatsen. 
 
 
 

Jaartal Onderdeel Aantal 
woningen 

Totaal 
aantal 
woningen 

Aantal 
parkeerpl. 
1,1 

Aantal 
CROW 
1,2 

Aantal 
CROW incl. 
bezoekers 

Totaal 

aantal  
tekort 

Totaal 

tekort 

<2005 Wijk 281 377 418 x 565 147 27% 

2005 Elan 96 96 104 x 114 40 27% 

2015 Cavex 1e 68 441 x 529 661 132 25% 

2020? Cavex 2e  64 505 x 606 757 151 20% 

2020? ‘t Scheepje 150 655 x 786 982 196 20% 
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Tabel: soorten woningen in de wijk 

Komende jaren 
- Er komen steeds 1- of 2-persoonshuishoudens in de stad. 
- In de Bevolkingsprognose Haarlem 2012-2025 staat dat de bevolking tot 

2025 beperkt groeit met 15%. 
- In onze wijk zijn er een aantal ontwikkeling gebieden, waar we over          

kunnen meedenken: 
 1. Scheepmakerkwartier deel 1 en 
 2. Scheepmakerkwartier deel 2 
 3. ‘t Scheepje’ op de plek van de voormalige Fietznfabriek 
 4. Eventueel nieuwbouw langs het zuidelijke deel van de Gedempte  
     Oostersingelgracht 
 5. Eventueel woningen (lofts) in de oude NS-werkplaats 

5. Bewoners en wonen 
De wijk Scheepmakersdijk was van oorsprong een woon- en werkbuurt met 
veel ambachtslieden, zoals bierbrouwers en scheepsbouwers. In de 19de eeuw 
volgde de industrie en waren er arbeiderswoningen nodig. De wijk op het 
Glasblazersveld kwam er, met woningen in de sociale huursector en in parti-
culier bezit. Het stadsbestuur stelde hiervoor de bouwpercelen beschikbaar 
aan de vereniging Des Werkmans Vriend. Het oude stratenprofiel is bij deze 
kleinschalige vorm van sociale woningbouw gespaard gebleven.  
 
In het kader van stadsvernieuwing zijn later in 1995 en 2005 ook op de 
Scheepmakersdijk en langs het Spaarne sociale huurwoningen en particuliere 
woningen gebouwd. De Penitentiaire Inrichting (PI) “De Koepel” is in 1900 
aan de rand van de wijk gebouwd, met een aantal woningen voor eigen  
personeel. Door de komst van de spoorwegen, de treinwerkplaatsen, het 
energiebedrijf en de opkomst van de industrie, ontstond de vraag naar  
huisvesting voor de arbeidskrachten. 
Op het Spaarnoogterrein, het gebied tussen de hoge spoordijk en de PI, zijn 
sociale huurwoningen gebouwd voor deze ambachtslieden en beambten van 
de gemeente. Deze oude woningen zijn in 2005 vervangen door moderne 
huur- en koopwoningen met een eigen parkeergarage en speelplekken. In de 
huizen woont een deel van de voormalige bewoners, nieuwe huurders en     
eigenaars. 
 
Nu 
In de wijk staan rijksmonumenten en bouwwerken van bijzondere architecto-
nische waarde, die ook passen bij het karakter en straatbeeld van de buurt. 
Ook de oudste huizen bieden nu meestal veel comfort en woonplezier. Men-
sen wonen hier graag. Je zit vlakbij het centrum, de algemene voorzieningen, 
het openbaar vervoer en de uitvalswegen. Ons beschermd gelegen wijkje is  
bovendien relatief rustig en veilig.  
 
Tabel: leeftijd en herkomst inwoners 

*) De gemeente publiceert in 2014 een nieuwe peiling. 
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Leeftijd   Peiling 
2009      
*) 

Leeftijd Peiling 
2009  
*) 

Etniciteit Peiling 
2009 
*) 

  0  -    4  jaar  50 45  -  54  jaar 116 Autotonen 599 

  5  -  14  jaar  49 55  -  64  jaar 97 Allochtonen 162 

15  -  24  jaar  76 65  -  74  jaar 41   

25  -  34  jaar 145 75  -  85  jaar 22   

35  -  44  jaar 162      >  85 jaar 3   

  Totaal 761  761 
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Bouwjaar          
woningen 

Peiling 
2009 

Woningtype Peiling 
2009 

Eigendom          
woningen 

Peiling 
2009 

Voor    1900 162 een gezin 182 Koop 200 

1900 - 1919 46 flat 69 Particulier huur 56 

1920 - 1939 11 boven / beneden 96 Sociale huur 108 

1940 - 1989 0 woonboten 0   

1989 -  heden 145 wooneenheden 12   

  met bedrijf 4   

  overige 1   

  Totaal 364  364 

Scheepmakerskwartier  
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Overzichtskaart ontwikkelingsgebieden, parkeergarages en wegen. 
 

6. De Koepel gaat sluiten en krijgt een nieuwe bestemming. Dit bijzondere  
 gebouw kan met een nieuwe invulling bewoners en toeristen aantrek-

ken. Is goed bereikbaar en op loop en fietsafstand van het centrum.  
 Mogelijke nieuwe bestemming: 
    A. Markthallen in 2 lagen in de koepel zoals bijvoorbeeld in Barcelona  

(zie foto) 
 B. Hotel met een hoofdingang aan de Oostvest. 
 C. Centrum voor maatschappelijke, culturele, toeristische en  
     commerciële activiteiten. b.v. Muziekonderwijs, Volksuniversiteit,    

     Orgelmuseum, Speelgoedmuseum, en diverse maatschappelijke        
     voorzieningen, zorginstellingen, buurtcentrum, openbare fietsen- 

     stalling, etc. 
 D. Aan de westzijde een restaurant met een terras en zitjes.  
     (mogelijk met speeltoestellen) 
7. Het oude Dantuma-terrein 
8.  De voormalige Drijfriemenfabriek, met als mogelijke bestemming een  
 “budgethotel” met restaurant en terras zoals het huidige stadsstrand 
9. Smederij op de hoek van Papentorenvest—Harmenjansweg. 

  
Zoals we ook al in de voorgaande hoofdstukken zagen, heeft alles met elkaar 
te maken. Als er meer mensen in de wijk komen wonen door nieuwbouw- 
projecten, neemt ook de parkeer- en verkeersdruk toe. De kans op een  
groenere wijk neemt dan af. Anderzijds leveren de projecten veel  
economische kansen op voor de wijk.  
 
In 2030… 
- De nieuwe woningen aan het Spaarne en bij ’t Scheepje hebben de buurt 

verlevendigd en voor meer bedrijvigheid gezorgd.  
- Er zijn centrale parkeerplekken, waardoor er geen auto’s meer op de  
 nauwe straatjes staan. Dit maakt de wijk veiliger en aantrekkelijker.  
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Activiteiten 
Toeristen komen ook af op de activiteiten en evenementen in de stad.  
Populair zijn:  
- winkelen en uit eten gaan; 
- cultuur beleven tijdens de historische stadswandeling, of een bezoek aan 

de musea, het theater en / of  de muziekpodia; 
- evenementen als het Bloemencorso, Bevrijdingspop, Haarlem Culinair, 

Haarlem Jazz & More, Open Monumentendagen, Haarlem cultureel met de 
Stad als Podium, Anton Pieck parade en de Kerstmarkt op de Grote Markt, 
de Stripdagen Haarlem, Haarlemse Honkbalweek, Internationaal Orgel   
Festival en de Koorbiënnale. 

Bron: CVO 2010 
 
Toerisme in de wijk 
Toeristen komen nu vooral in de wijk als zij de stadswandelroute volgen    
vanuit het centrum, over de Bakenessergracht, naar het schiereiland aan het 
Spaarne met de historische molen de Adriaan en horeca in de voormalige 
scheepswerf “de Nijverheid” van Zuidam. Zij lopen daarna over de Scheep-  
makersdijk en de Houtmarkt langs historische panden. Dan gaan ze langs het 
Spaarne en over de schilderachtige Gravenstenenbrug terug naar het  
centrum. 
 
In 2030… 
- Door mooie, slimme nieuwbouw, zijn lelijke plekken in de wijk veranderd in 

bijzondere stukjes van de stad.  
- Langs het Spaarne en de nieuwe grachten zijn wandelpromenade(s), die 

hebben gezorgd voor economische kansen en een aantrekkelijkere wijk. 
Denk aan restaurants met terrassen, meer groen en speelgelegenheden. 

- Er zijn toeristische wandelroutes langs de bestaande en nieuwe grachten, 
waarbij goed is aangegeven wat de cultuurhistorische waarde is van het 
water in de wijk.  

- De parkeergarages, bereikbaar vanaf de Oostvest, maken het gemakkelijk 
om het oostelijk deel van de binnenstad te bezoeken.  

- “De  Koepel” is nu een multifunctioneel centrum voor maatschappelijke, 
toeristische en commerciële activiteiten. 

 
 

5. Bezoekers en toerisme 
Haarlem staat in de top drie van meest sfeervolle steden in Nederland.  
Dit blijkt uit een landelijke steekproef onder Nederlandse toeristen naar het 
toeristisch imago van 18 steden. We hebben een mooi en gezellig historisch 
centrum. De stad heeft na Maastricht de meeste cafés en restaurants 
van Nederland. De stad heeft bovendien al een aantal keer de prijs ‘Beste  
winkelstad van Nederland’ gewonnen. Ook qua musea en cultureel erfgoed 
staat Haarlem op de een derde en vierde plek van Nederland. 
Bron: Persbericht Gemeente Haarlem, 11 september 2010/Lagroup en NBTC-
NIPO Research 
 
Bezoekersprofiel 
Bijna twee derde van de bezoekers komt circa één keer per jaar. 
Belangrijkste bezoekredenen zijn winkelen, museumbezoek en familie- en/of 
kennissenbezoek. In 2010 kwam ongeveer 46% van de bezoekers uit Noord-
Holland naar Haarlem. Van de bezoekers aan Haarlem is circa 31% tussen de 
25-50 jaar en zo’n 43% boven de 50. Haarlem trekt relatief veel bezoekers 
uit de hoogste sociale klasse, gebaseerd op opleiding en beroep. 
Bron: CVO-rapport/Persbericht Gemeente Haarlem, 23 maart 2011 
 
Bezoekersaantal en besteding 
Uit het Continu Vakantie Onderzoek 2010 (CVO), blijkt dat jaarlijks 1.120.000 
Nederlandse dagtoeristen Haarlem bezoeken. Het totaal aantal bezoeken aan 
Haarlem is zo’n 2.800.000 keer. De gemiddelde besteding per persoon per  
bezoek was  in 2010 € 44,40. In totaal gaven toeristen  € 126.495.600 uit. 
Bron: CVO 2010 
 
Vervoer 
Uit NIPO onderzoek 2009 is gebleken dat 60% van de binnenlandse  
toeristen met de auto komt en het parkeeraanbod voldoende vindt.  
Binnenlandse toeristen in Haarlem zijn meestal tevreden over de  
bewegwijzering in de stad. De bezoeker voor het historische stadshart  
komt via de P-route over de Papentorenvest naar de parkeergarage(s). 
Bron: CVO 2010 
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Uit de plannen van de gemeente en provincie hebben we een tijdslijn en stappen-
plan afgeleid. Bij veel zaken is nog veel onduidelijk, bijvoorbeeld vanwege de crisis 
of omdat de haalbaarheid nog onderzocht wordt. 
 
1. Afwaarderen Amsterdamsevaart, fase 1 
 Nieuwe Schoterbrug, aangepaste Waarderweg, nieuwe fly-over en aangepast   

Stastok viaduct.  
 Wanneer: is gerealiseerd in 2012 
2.  Afwaarderen Amsterdamsevaart 
 Door ook de Amsterdamsevaart te versmallen met één rijbaan, is het                   

stadsverkeer/ doorgaand, regionaal verkeer op de Gedempte Oostersingel-
gracht en de Papentorenvest merkbaar verminderd.  

 Wanneer: is gerealiseerd in 2012 
3. Reconstructie Oudeweg  
 Deze wordt verbreed van 2x1 naar 2x2 rijbanen met aangepaste kruispunten.  
 Wanneer: circa 2013/2014 
4. Reconstructie Amsterdamsepoort/Gedempte Herensingel 
 Toegang tot de wijken Burgwal/Scheepmakersdijk aan westzijde verplaatsen 

naar  de oostzijde van de Amsterdamsepoort. 
 Mogelijk op de Herensingel het doorgaand verkeer terug brengen naar circa 

10%, d.m.v. éénrichtings verkeer richting verfrollerbrug. Mogelijk het water 
van de  Lange Herensingel aansluiten op de Amsterdamsepoort.  

 Wanneer: niet bekend  
5. De Prins Bernhardlaan aansluiten op de Oudeweg  
 Hiertoe komt er een tunnel onder het treinspoor door.                               

Wanneer: circa 2015-2020 
6. Bouwen parkeergarage met aan- en afvoer wegen 
 Hoek Amsterdamsevaart/Gedempte Oostersingelgracht of aan de Oostvest.  
 Wanneer: niet bekend 
7. Reconstructie Gedempte Oostersingelgracht (GOSG) (N200) en             

Papentorenvest (PTV)  
 Met rotonde op kruising GOSG en PTV met aansluiting op parkeergarage. 
 Mogelijk het water van Amsterdamsepoort, via Gedempte Oostersingelgracht 

en Papentorenvest aansluiten op Stadshaven Scheepmakerskwartier.  
 Wanneer: niet bekend 
8. Reconstructie Amsterdamsevaart 
 2 eenbaansweg gescheiden door water en aan de NS-kant nieuwe huizen               

(zoals aan overzijde). Mogelijk water Amsterdamsevaart aansluiten op de  
       Amsterdamsepoort.  

Conclusie 
2030: Stadsoase Scheepmakersdijk! 
 
In 2030 is de wijk Scheepmakersdijk één van mooiste plekken van Haarlem.     
De wijk is goed bereikbaar, veilig, groen en waterrijk. De nieuwe parkeergarages 
maken het ook voor toeristen gemakkelijk om hier hun bezoek aan de stad te  
beginnen. Vanaf  onze wijk maak je een mooie, korte wandeling naar het       
centrum. Je komt dan over de Houtmarkt, waar je kunt flaneren over de     
boomrijke kade. Men noemt het wel de Gouden Bocht van Haarlem. 
 
Is dit beeld te romantisch? Wat ons betreft niet. In deze wijkvisie hebt u kunnen       
lezen dat er een aantal plannen en ideeën zijn om onze wijk flink te verbeteren. 
Met minder verkeers- en parkeerdruk en met meer groen en water. Met kansen 
voor bedrijven op het gebied van bijvoorbeeld (water)recreatie. Veel hangt met 
elkaar samen:  
 Als je de overlast van doorgaand verkeer aanpakt, levert dat ook meer ruimte 

op voor woningen, groen en water. 
 Als je de toenemende wateroverlast aanpakt door grachten te graven bij het        

Papentorenvest en de Gedempte Oostersingelgracht, levert dat een mooiere 
wijk op, met ruimte voor waterrecreatie en aantrekkelijkere fiets- en wandel-
routes van en naar het centrum. 

 Als je de parkeerdruk verlaagt, levert dat veiligere straten en een wandel-  
promenade langs het Spaarne. 

 Als je de veiligheid van gevaarlijke kruispunten of verkeerssituaties aanpakt, 
maak je de wijk niet alleen aantrekkelijker voor bewoners, maar ook voor      
toeristen en andere bezoekers. 

 Als je de toegang tot de wijk overzichtelijker maakt, kan er voor de            
Amsterdamse Poort weer een echt pleintje komen. 

 
U hebt over deze en een flink aantal andere win-win-ideeën kunnen lezen in deze     
visie. In vogelvlucht kunt u ze nog eens teruglezen aan het eind van elk      
hoofdstuk onder “In 2030…”.   
 
Doe mee met de enquête 
Ziet u wel iets in het ene plan, maar niet in het andere? Of denkt u heel anders 
over zo’n ideale toekomst voor de wijk? Vul de enquête in en laat weten wat u 
vindt.  
 
Wij sluiten af met een overzichtskaart die laat zien hoe de wijk er in 2030 uit kan 
zien en een globale tijdslijn die we afleiden uit de gemeentelijke plannen. 
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Overzichtskaart compleet met water, groen, ontwikkelingsgebieden,                  
parkeergarages en wegen. 

Overzichtskaart water, groen en wegen. 
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Plein met terrasjes, links 
van de Amsterdamse Poort 

Plein met terrasjes, links 
van de Amsterdamse Poort 

Terug naar pagina 7 
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