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1. Introductie

1. Introductie, aanleiding en doel
Het idee van een Jong professional weekend is ontstaan naar
aanleiding van een door JongSTRONG en Jong Leefomgeving
georganiseerde sessie op het BodemBreed symposium 2015. In
de sessie ‘Kennisdelen, niet lullen maar poetsen’ hebben deze
netwerkorganisaties voor jonge professionals een pleidooi
gehouden voor verjonging en vernieuwing van het werkveld
bodem en ondergrond. De aanleiding voor dit pleidooi is de
signalering dat de aanwas van jonge professionals in het
werkveld bodem en ondergrond laag is, terwijl er wel genoeg
uitdagingen liggen in dit werkveld.
Om bij te dragen aan de verjonging en vernieuwing van het
werkveld bodem en ondergrond hebben JongSTRONG en Jong
Leefomgeving een aantal ‘procesinnovaties’ bedacht, waaronder een speciaal weekend voor jonge professionals.
Doel van het Jong professional weekend is om een inspirerend,
leuk én inhoudelijk weekend te organiseren. Daarvoor is een
‘opdrachtgever' gezocht met een concreet vraagstuk die in ruil
voor een casus leuke en verfrissende ideeën krijgt geleverd.
Jonge professionals krijgen daarbij bovendien de gelegenheid
om op een leuke, laagdrempelige manier aan hun netwerk én
aan een actueel vraagstuk te werken. Achterliggend idee is dat
op deze manier wordt bijgedragen aan kennisuitwisseling en
kennisontwikkeling (in het kader: er niet over praten, maar
gewoon aan de slag gaan!).

In 2019 is het zover: de Omgevingswet treedt dan in werking.
Het gedachtegoed van de Omgevingswet sluit naadloos aan op
ambities om de ruimte 3-dimensionaal te benaderen, waarbij
onder- en bovengrond in samenhang worden bezien en de
realisatie van maatschappelijke opgaven integraal wordt
afgewogen. Dit is een complexe opgave, zeker gezien de huidige
sectorale organisatie van ons werkveld. Jonge professionals zijn
'opgevoed met' integraal denken en kunnen daarom als geen
ander een bijdrage leveren aan de benodigde cultuuromslag.
De gemeente Haarlem is één van de eerste gemeenten in
Nederland die een ruimtelijk plan inclusief de ondergrond gaat
opstellen waarbij onder- en bovengrond als één ruimtelijk
domein worden gezien. Met behulp van leuke werkvormen en
nieuwe tools is de groep jonge professionals aan de slag gegaan
om voor de gemeente Haarlem uit te zoeken wat de
meerwaarde kan zijn van een integrale 3D benadering van de
leefomgeving. Hierbij stond het pilotgebied Amsterdamsevaart
centraal. Met deze opdracht hebben de deelnemers ervaring op
kunnen doen met het opstellen van een integrale 3D
Omgevingsvisie en de afwegingsprocessen en instrumenten die
hierbij kunnen helpen.

2. Plangebied
Het plangebied

De Amsterdamsevaart
Centrum Haarlem

2. Plangebied
Het plangebied betreft het gebied rondom de
Amsterdamsevaart. Het plangebied vormt de entree tot de stad
voor wie vanuit het oosten naar het centrum van Haarlem gaat.
Echter, door een nieuwe ontsluitingsweg en de afwaardering
van de voormalige toegang tot de stad is een deel van het
karakter van dit gebied verloren gegaan. Daarnaast is het
industriegebied dat aan de noordzijde van de Amsterdamsevaart ligt, toe aan een opknapbeurt.
Met de herontwikkeling van pilotgebied de Amsterdamsevaart
wil de gemeente Haarlem dit gebied een nieuwe impuls geven
en daarmee een aantrekkelijke entree van de stad realiseren.

3. Dag 1

3. Dag 1
Het jong professional weekend begon donderdagavond met een
kennismakingsspel. De volgende ochtend gingen we van start
met een aantal inleidende presentaties door de opdrachtgever.
Laura van Rossum (projectleider implementatie Omgevingswet)
opende de dag met een presentatie over de Omgevingswet en
de ambitie van de gemeente Haarlem omtrent de
Omgevingswet. Vervolgens gaven John de Ruiter (gemeente
Rotterdam) en Cécile Hubers (gemeente Haarlem) een
toelichting op de leeromgeving Omgevingsvisie, de rol van de
ondergrond hierin en het pilotgebied de Amsterdamsevaart.
Na deze informatieve introductie was het tijd om het
pilotgebied in het veld te gaan bekijken. Onder leiding van Marc
van Someren (gemeente Haarlem) zijn de deelnemers door het
pilotgebied gefietst. Tijdens diverse stops werd een toelichting
gegeven op ontwikkelingen in en karakteristieke eigenschappen
van het pilotgebied.
Het veldbezoek was zeer nuttig om een goed beeld te krijgen
van het plangebied. De fietsexcursie gaf de deelnemers een
idee over waar mogelijkheden liggen om het gebied
aantrekkelijker te maken en welke bestaande kenmerken juist
waardevol zijn om te behouden.

Na het veldbezoek zijn de deelnemers aan de slag gegaan met
de opdracht. Deze opdracht bestond eruit om, aan de hand van
een aantal stappen, te komen tot een 3D Omgevingsvisie voor
het pilotgebied de Amsterdamsevaart. De deelnemers zijn
hiervoor in 4 groepen verdeeld.
De volgende stappen zijn doorlopen:
1. Uitwerking scenario (dag 1). Elke groep kreeg een eigen
‘scenario’ om mee aan de slag te gaan. Hierdoor heeft
iedere groep een andere focus bij de verdere invulling van
de Omgevingsvisie. De scenario’s ‘Duurzaam en
klimaatneutraal Haarlem’, ‘Haarlem een aantrekkelijke en
historische stad’, ‘Haarlem een bereikbare stad’ en
‘Leefbaar en groen wonen in Haarlem’ zijn gehanteerd.
2. Vertaling scenario naar pilotgebied (dag 1 en 2). Wat
betekent het scenario voor het pilotgebied. Welke
aanwezige functies en gebiedskenmerken dragen bij aan
het behalen van het scenario en welke functies moeten
ontwikkeld of toegevoegd worden?
3. Wat kan waar? (dag 2) Hoe verhouden de functies zich tot
elkaar, welke conflicteren of versterken elkaar juist? En hoe
gaat dit er ruimtelijk (3D) uitzien?
4. Omgevingsvisie in 3D (dag 2). De Omgevingsvisie is een
nieuw en vrij instrument, dus daar hoort ook een originele,
vrije presentatievorm bij. De deelnemers hebben de
resultaten van stap 1 t/m 3 daarom gevisualiseerd met
behulp van een verhuisdoos.

4. Dag 2

4. Dag 2
De tweede dag van het jong professional weekend begon
verassend! Met een vorm van Chinese Yoga werd de
zogenaamde band met de ondergrond (aarde)
en het
bewustzijn versterkt. Dit alles vond plaats in het ABC
Architectuurcentrum, waar op dat moment een expositie
plaatsvond over de ondergrond van Haarlem. De uitgelezen plek
om de deelnemers van creativiteit te voorzien en met de juiste
mindset de opdracht te laten afronden.
Tijdens dag 2 was de opdracht aan de deelnemers om de
vertaalslag te maken van hun scenario, de ambities daarvoor en
de functies die daarbij passen, naar het gebied. Onder het
motto ‘wat kan waar’ zijn de groepen hiermee aan de slag
gegaan, met behulp van een blanco 2D kaart van het gebied én
een blanco dwarsprofiel voor het 3D aspect. De uitdaging
daarbij was om de ondergrond ook te benutten én je daarbij te
realiseren hoe functies zich onder- en bovengronds tot elkaar
verhouden.
Nadat de groepen met elkaar een beeld hadden van het
Omgevingsplan kon men aan de laatste stap van de opdracht
beginnen: de Omgevingsvisie in 3D. Deelnemers moesten
daarbij gebruik maken van een blanco verhuisdoos en een grote
variëteit aan knutselmateriaal. In de loop van de middag, toen
alle groepen hun presentatie gereed hadden, was het tijd om
het resultaat van de opdracht aan elkaar te presenteren. Daarbij
waren twee sponsoren van het jong professional weekend
aanwezig om te resultaten mede te beoordelen: Geert Roovers
(lector bodem en ondergrond, Saxion Hogeschool) en Jaap Feil
(Nationaal Bodemtraineeship).

5. Resultaten
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5. Resultaten groep 1 – Duurzaam, klimaatneutraal en –adaptief Haarlem
Inleiding
Met één been in de stad en één been in de natuur. De ambitie
voor dit gebied is dat men er zelfvoorziend kan wonen en
werken. Dit vraagt om een mix van wonen en kleinschalig,
creatief ondernemerschap, dat gericht is op innovatieve en
duurzame ontwikkelingen. De stad en het groen worden met
elkaar gecombineerd in plaats van dat ze los van elkaar staan.
Belangrijke hoofdfuncties zijn wonen, werken, mobiliteit,
energie en beleving.
Wonen en werken
Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de kracht die het
gebied al heeft. Zo werd de Ikea aanvankelijk als een probleem
gezien, maar deze is omgezet naar de drager van het gebied. De
Ikea wordt omgetoverd in de zogenaamde Parkea: een park op
het dak waarin men kan recreëren en waar tevens zonneenergie wordt opgewekt. De Parkea biedt zo ook mogelijkheden
voor bijvoorbeeld een openlucht bioscoop. Redenen voor Ikea
om hierin mee te gaan, zijn de mogelijkheden die dit voor hen
biedt om nieuwe woonmogelijkheden in het gebied te creëren,
zoals ‘tiny houses’. Ook een timmerdok voor kinderen, waar zij
met nieuwe ideeën bezig kunnen zijn, is een van de
mogelijkheden. Voor klimaatadaptatie is gekeken naar de
huidige klimaatproblemen in het gebied. Eén daarvan is hittestress. Om dit te verhelpen worden de groen-blauwe
structuren, die nu met de Amsterdamsevaart al in het gebied
aanwezig zijn, verder geoptimaliseerd. Dit draagt bij aan de
verkoeling van het gebied en zorgt dat het er prettig wonen en
recreëren is. Idealiter kan men straks vanuit de binnenstad met
een kano naar het buitengebied.

Mobiliteit
Door het hanteren van een lage parkeernorm kan de
hoeveelheid auto’s in het gebied omlaag. Dit wordt
gestimuleerd door de inzet van een mobiliteitsmanager. De
mobiliteitsmanager helpt nieuwe bewoners en bedrijven te
kijken hoe zij hun mobiliteit kunnen optimaliseren, en meer
gebruik kunnen maken van openbaar vervoer. Door dit direct te
doen wanneer men zich in het gebied vestigt, kan gedrag
worden beïnvloed. Resterende parkeermogelijkheden worden
gebundeld onder de Ikea, in een ondergrondse parkeergarage,
zodat aan maaiveld meer ruimte overblijft.
Energie
In het gebied wordt gebruik gemaakt van hitte en kou. Het in
het gebied aanwezige serverpark biedt mogelijkheden om
restwarmte te bieden aan bewoners en bedrijven. Ook de
restwarmte aan de westkant van de Amsterdamse haven kan
worden doorgeleid naar het gebied en worden toegepast in een
warmtenet.
Beleving
De beleving van het gebied wordt vergroot door langs de
spoorlijn, die voor omwonenden niet altijd prettig is, groene
wallen aan te leggen. De waterkerende werking blijft hierdoor
behouden en de overlast beperkt. Huizen krijgen een duurzame
uitstraling, bijvoorbeeld door het aanleggen van groene daken,
wat bijdraagt aan de waterberging. Ook moet zand in het
gebied worden toegepast, wat een gevoel geeft van een
duinengebied.

5. Resultaten groep 2 – Haarlem, een aantrekkelijke en historische stad
Inleiding
Haarlem als aantrekkelijke en historische stad wordt in beginsel
vaak gezien vanuit het oude centrum. Het oude centrum is in
deze visie echter niet het uitgangspunt maar het begin om naar
de toekomst uit te bouwen. De Amsterdamsevaart wordt
hiermee de poort naar Haarlem. Making Future History.
Met een nieuwe poort van Haarlem aan de oostzijde bij
binnenkomst van de Amsterdamsevaart. Drie speerpunten voor
de hele gemeente:
Sterke eigen identiteit
Haarlem kan een kennisintensieve en hoogwaardige industrie
ontwikkelen om mee naar de toekomst te werken. Een smart
city waarin wordt gestreefd naar duurzame en slimme
oplossingen. Naast het oude centrum krijgt daarmee ook heel
Haarlem een grote aantrekkingskracht.
Diversiteit
Diversiteit biedt mogelijkheden om flexibel om te kunnen gaan
met dat wat op je pad komt. Algemeen uitgangspunt daarvoor
is dat gestreefd moet worden naar een gevarieerde
bevolkingssamenstelling. Jong en oud, verschillende
achtergronden, zorg dat zij samen zijn in de stad. Dat zorgt voor
leefbaarheid en leidt tot nieuwe en creatieve initiatieven.
Toekomstbestendig
De opgave heeft vele raakvlakken, waarbij we niet bang moeten
zijn om nieuwe werkwijzen en oplossingen uit te proberen.
Combineer het oude en het nieuwe zodanig dat het elkaar
versterkt.

Anders denken, anders doen
Wat vraagt dit van het gebied? En wat biedt het gebied? Anders
denken, en anders doen! Daarin staat niet alleen het project
centraal, maar juist ook het proces. Met elkaar de
herontwikkeling van het gebied aangaan. Beginnen en niet
weten waar het eindigt, wel formuleren waar het over gaat.
Specifieke ideeën voor het gebied, van oost naar west
Het is vroeg en in de trein vanuit het oosten, door de nieuwe
poort, zijn de zware bassen van een afterparty op het
festivalterrein aan de rand van het gebied nog hoorbaar. De
gebouwen van een nieuwe ICT-campus, gericht op het
aantrekken van jonge mensen, worden zichtbaar. Daar gaan zij
aan de slag met slimme en toekomstbestendige oplossingen.
Spin-offs, die zorgen voor werkgelegenheid, kunnen zich
vestigen in de leegstaande panden langs de Amsterdamsevaart.
Op het station, een transporthub, kun je instappen, uitstappen
en overstappen: op de watertaxi die via een verbrede
Amsterdamsevaart de stad in vaart; of een E-bike, waarmee je
via de fietssnelweg snel in of uit Haarlem bent. In het gebied is
behoefte aan woningen, ook voor de oudere bevolking. Bij de
campus biedt dit mogelijkheden om jong en oud te mixen, zij
kunnen elkaar ondersteunen in het dagelijkse leven. De
Amsterdamsevaart biedt mogelijkheden voor sportieve
recreatie, zoals bootcamps en een roeivereniging. Verder
richting het oude centrum blijft het terrein van NED-train
behouden. Het aanwezige voetbalveld wordt uitgebreid met
andere sportieve faciliteiten, voor jong en oud. Tot slot doemt
in het westen de oude poort van Haarlem op, de zon gaat onder
op het stadsstrand langs de Spaarne.

5. Resultaten groep 3 – Haarlem, een bereikbare stad
Inleiding
Mobiliteit en vervoer is een bottleneck in het plangebied. Het
plangebied is een belangrijke verkeersader om Haarlem in te
komen, maar het loopt een beetje stroef om als automobilist,
fietser of wandelaar vanuit de oostkant het centrum in te
komen. Dit is een bottleneck voor de ontwikkeling van de
leefomgeving van de Amsterdamsevaart. De verkeersoverlast
belemmert de ontwikkeling van de leefkwaliteit, denk aan
geluidsoverlast, geuroverlast, en levert onnodig tijdsverlies op.
De gedachte achter deze visie is dat slimmer omgaan met het
verkeer positieve effecten heeft op de leefomgeving, en een
betere leefomgeving heeft ook weer een positief effect op het
beter regelen van het verkeer. Vanuit deze gedachte zijn drie
oplossingsrichtingen geformuleerd.
Auto uit de binnenstad
Een van de oplossingsrichtingen betreft het weren van auto’s uit
de binnenstad door het realiseren van een transferium bij
station Spaarnwoude. Dit transferium krijgt de vorm van een
kenmerkend gebouw, een entreepunt van de stad, met een
parkeergarage daarin, en mooi uitzicht vanaf het dak over het
natuurgebied. Haarlem is goed bereikbaar met de trein, maar
ook het terugbrengen van de trekvaart behoort tot een verder
te ontwikkelen mogelijkheid. Hierdoor wordt het verkeer dat de
stad in wil, verder beperkt.

Ontwikkelen leefomgeving in plangebied
Door de leefomgeving in het plangebied te ontwikkelen, wordt
de verkeersdruk vanuit Amsterdam geoptimaliseerd. Dit kan
door het realiseren van werkgelegenheid, duurzame
bedrijfsvoering en meer wonen. Hierdoor is het benodigde
vervoer veel korter, zijn andere mobiliteitsopties mogelijk en
blijft de auto vaker staan. Qua bedrijfsvoering wordt gedacht
aan een green-tech-village waar bedrijven circulair werken,
hierdoor wordt aan- en afvoer van grondstoffen beperkt. In
deze green-tech-village wordt de ondergrond als ontwikkelzone
ingericht voor het toepassen van innovaties. In deze
ontwikkelzone dient de experimenteerruimte gemaximaliseerd
te worden.
Verkeer van Haarlem naar Amsterdam
Veel bewoners van Haarlem werken in Amsterdam, zij pakken
vaak de auto. Dit moet verminderd worden met 50%. Een goed
alternatief is nodig. De fietssnelweg moet de uitkomst bieden,
met een mooie route door het landschap. De
weersbestendigheid van de route wordt vergroot door het
planten van schuilbomen en groene windschermen. Bij het
transferium worden elektrische fietsen aangeboden om het
gebruik van de fietssnelweg te stimuleren.
PR-compagne
Deze drie oplossingsrichtingen werken pas wanneer er een
goede PR-campagne wordt toegepast. Men moet daarmee
gestimuleerd worden om van de transportmogelijkheden
gebruik te maken. Dit is de fundering van het plan.

5. Resultaten groep 4 – Leefbaar en groen wonen in Haarlem
Inleiding
Wij zijn begonnen met uitzoomen, wat heeft Haarlem nodig,
hoe ziet Haarlem er uit, en wat betekent dat voor ons
plangebied en de opdracht. Daarbij viel op dat het gebied ligt
tussen de binnenstad en een recreatiegebied. Vanuit dit
concept is het plan uitgedacht. Het concept bestaat uit vier
onderdelen: Een groen-blauwe slinger vanuit de stad naar het
recreatiegebied, de leefbare en aantrekkelijke stadsstraat, het
station als knooppunt en een gefaseerde aanpak. Een complex
gebied als dit vraagt om een gefaseerde aanpak om de groene
transitie te realiseren.

Fase 3 – de Fly-over
De bestaande fly-over wordt aangepast, waardoor het groen
weer zichtbaar wordt. Hij wordt opengebroken zodat zichtlijnen
weer zichtbaar zijn. In dit gebied moet ook ruimte komen voor
een CPO ontwikkeling: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Dit is nu al mogelijk door ruimte te maken in bestaande
regels. Dit is een aanjager voor de ontwikkeling van de rest van
het gebied.

Fase 1 – NED-train
In het gebied bij NED-train ligt teveel asfalt, deze straat wordt
versmald en alleen nog voor bestemmingsverkeer ingericht. Het
water bij de Amsterdamsepoort wordt doorgetrokken naar de
Veerseplas om een recreatieve verbinding te realiseren. Bij
NED-train kunnen nog woningen worden gerealiseerd, dit kan
als kostendrager fungeren. Ondergronds parkeren in dit gebied
is een nader te onderzoeken mogelijkheid. In het gebied wordt
een fietsstraat gerealiseerd.

Fase 5 – Middengebied
Vanuit beide zijden wordt het pilotgebied nu geüpgraded,
waardoor ook het middengebied interessant wordt. De
grondprijzen zullen stijgen waardoor bedrijven wellicht hun
grond willen verkopen voor woningbouw.

Fase 2 – Stationsgebied en Ikea
De panden rondom het stationsgebied en Ikea dienen te
worden heringericht voor starterswoningen en start-ups. Dit
draagt bij aan de leefbaarheid in het gebied. Ondergronds
parkeren voor fietsers en auto’s wordt gerealiseerd. Het gebied
dat hierdoor vrijkomt, wordt ingericht als stationsgebied. Het
groen in dit gebied wordt verbonden met het groen buiten het
gebied door het realiseren van een loopbrug.

Fase 4 – Centrumzone
In dit gebied wordt aan de woningbehoefte tegemoet gekomen.

De ondergrond
Hoe plaats je de ondergrond nu in deze maatschappelijke
opgave? Daarbij hebben we geconcludeerd dat ondergrond ook
maar één van de onderdelen is, in sommige gebieden is dit te
realiseren en in andere gebieden hebben andere onderdelen de
voorkeur. Jezelf hiervan bewust zijn, is heel leerzaam.

6. Reflectie
Graag bedanken wij iedereen voor hun aanwezigheid, inzet en
bijdrage aan het jong professional weekend! Wij kijken er vanuit
de organisatie, zeker na het lezen van de evaluatieformulieren,
met een heel tevreden gevoel op terug. Ook wij hebben er veel
van geleerd en nemen die ervaring mee naar het volgende
weekend!
Een opsomming van een aantal reacties uit de evaluatie:
• Even snel kennis maken met de opdracht donderdagavond
en dan vooral met de andere aanwezigen. Heel goed dat dit
zo ging, omdat daarmee de contacten gelegd waren en de
deelnemers voor de rest van het weekend op een soepele
manier met elkaar om gingen. De informele setting
gedurende het weekend was, mede daardoor, erg fijn.

•

Goede combinatie tussen plenaire praatjes, excursie naar
het plangebied en het werken in groepjes.

•

De fietsexcursie was heel verhelderend. Het is meteen
duidelijk waarom Haarlem iets met het plangebied wil doen.

•

Prima locaties en goede faciliteiten. Het eten en drinken was
prima geregeld en op de locaties kon goed gewerkt worden.

•

Een warming-up die ik niet snel zal vergeten.

•

Presenteren aan de hand van een verhuisdoos is beter dan
een powerpoint, letterlijk ‘out of the box’.

•

Het was erg leuk, leerzaam en goed voor netwerken. Een
topweekend dus!

Er zijn ook wat aandachtspunten benoemd en suggesties
gegeven voor een vervolg.
• Leuk en interessant weekend maar is er echt gewerkt met
en/of vanuit de Omgevingswet? Vervolgvraag kan zijn wat
dit dus voor ons als jong professionals betekent. Werken we
echt wel zo integraal als we zelf denken?
•

In de middag goed kunnen werken op het Stadskantoor,
hoewel we het lastig vonden om met gerichte vragen te
komen aan de aanwezige experts. Misschien goed om de
opdracht daarom iets specifieker te maken, of meer
aandacht te geven aan bepaalde thema’s/vraagstukken.

•

De focus op 3D en ondergrond was erg interessant, maar
soms lastig te concretiseren. Dit komt er mede door dat de
ondergrond één van de vele thema’s is die speelt in dit
gebied, en de ondergrond daardoor vaker niet, dan wel, het
meest prominente thema is.

