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Stichting Vrienden van de Bakenes
zet zich in voor behoud van de
Bakenessergracht
Wat is er aan de hand?
De gemeente Haarlem wil vanaf
begin volgend jaar werkzaamheden laten
verrichten aan de Bakenessergracht. Deze
kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor
de staat van de vele monumentale
panden. Daarnaast zullen er bomen
sneuvelen.
Een groep bewoners heeft in het
kader van de stichting Vrienden van de
Bakenes de koppen bij elkaar gestoken en
heeft een overleggroep gevormd. Daarin
is een analyse gemaakt van de plannen en
de risico’s. De groep heeft overleg gevoerd
met de gemeente en is nu in gesprek met
de verantwoordelijke wethouder en de
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gemeenteraadsfracties. Verder is in een
juridische procedure formeel bezwaar
gemaakt tegen de voorgenomen plannen.
De eisen zijn onder andere een betere
voorbereiding, zoeken naar alternatieven
en een veel betere analyse van de risico’s.
Op de achterzijde staat aanvullende
informatie en zijn de zorgen van de
overleggroep van bewoners verwoord.
Informatieavond
Op donderdag 13 september is in de
Bakenesserkerk een informatieavond. We
willen u allen informeren en bij onze
activiteiten betrekken
Aanvang 20.30 uur.
Komt allen!

VOORKOM SCHADE AAN EEUWENOUDE HUIZEN - BEHOUD BOMEN
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Voornemens gemeente Haarlem
Bezwaren en doelen van de bewoners
Wat wil gemeente Haarlem

2. Alternatieve oplossingen en
kostenbesparing

De gemeente Haarlem wil de gehele
Bakenessergracht droogleggen om de onderstaande
Wij zijn van mening dat de geplande
werkzaamheden uit te kunnen voeren. En verder:
werkzaamheden op een minder risicovolle, minder
ingrijpende en derhalve goedkopere manier
Even kant
kunnen worden doorgevoerd. Er zijn diverse
Vervangen
en
vergroten
(van
50
naar
100
•
mogelijkheden om de huidige kademuur te
centimeter in diameter) van het riool en het
behouden, bijvoorbeeld door verankeren en
plaatsen van zestien nieuwe rioolputten.
verstevigen. Daardoor kunnen de bomen aan de
oneven kant worden behouden.
• Vernieuwen kademuur ter hoogte van de
Rioolwerkzaamheden aan de oneven kant zijn
Wildemansbrug.
overbodig: het riool is pas 30 jaar oud.
Oneven kant
3. Behoud bomen
• Vernieuwen kademuur tussen Zakstraat en
Wij zijn voor het behoud van alle lindebomen
Kokstraat.
op de gehele Bakenessergracht.
• Vernieuwen kademuur ter hoogte van de
Rioolwerkzaamheden aan de even kant zullen
Wildemansbrug.
de bomen daar ernstige schade toebrengen. Dat
• Kappen van de lindebomen tussen Zakstraat en willen wij voorkomen door bescherming van de
Kokstraat.
bomen. We eisen een beter ingericht groeivlak van
• Vervangen en verbreden riool (van 50 naar 100
de bomen.
centimeter in diameter) tussen Zakstraat en
4. Voorbereiden op noodsituaties
Kokstraat en het plaatsen van drie nieuwe
Wij willen acceptabele en extern getoetste
rioolputten.
procedures bij noodsituaties (zoals bij acute
Wat vindt en wil de overleggroep van de
verzakkingen) en een harde toezegging op welke
bewoners?
termijn wij onze woningen weer kunnen bewonen.
De gemeente moet vooraf aangeven hoe en door
1. Schade beperken en voorkomen
wie eventuele problemen worden opgelost.
Wij willen verzakkingen van en scheurvorming
5. Risicotaxatie
in onze eeuwenoude (rijks)monumenten
voorkomen waarvoor de gemeente ons zelf
Wij willen dat een deskundig en onafhankelijk
waarschuwt. Het monitoren van het huidige
bureau een analyse uitvoert van de mogelijke
grondwaterpeil is onvoldoende: het grondwaterpeil gevaren en de eventuele schade die met de
moet immers worden verlaagd, zodat de nu
gelijktijdige doorvoering van alle werkzaamheden
verzamelde monitoringgegevens volstrekt nutteloos aan onze woningen kunnen ontstaan. Tot nu toe
zijn. Pijlbuizen in de huizen laten verzakkingen pas heeft de gemeente nog niet naar de diverse
zien als de gevels daadwerkelijk verzakken. Ze
werkzaamheden in zijn geheel gekeken. En er is
brengen de hieraan voorafgaande scheurvorming
geen risicoanalyse opgesteld.
in de huizen niet in beeld.
Leren van verleden
Aan de even kant worden de rioolvervangingsZowel in Haarlem als in andere steden, zoals
werkzaamheden uitgevoerd zonder dat er een
Middelburg en Amsterdam, is de ervaring
beschermende damwand voor de gevels van de
opgedaan dat er in binnensteden veel mis kan
woningen wordt geplaatst. Dat is vragen om
gaan. Wij willen dat niet. Het kan anders én beter.
verzakkingen.

