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Onderwerp start werkzaamheden aan de Kerklaan  

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Oosterhof Holman gaat in opdracht van gemeente Haarlem aan de slag in de Kerklaan. 

De Dorpsraad Spaarndam en een aantal inwoners van Spaarndam hebben laten weten dat zij een 

parkeerterrein willen ten westen van de Kerklaan. Daarnaast is het asfalt vanaf de IJdijk tot en met 

de Kerklaan nummer 37 aan vervanging toe. Vanaf de Kerklaan nummer 37 tot en met de kruising bij 

de Pol moet het straatwerk opnieuw worden gelegd. Daarom gaat Oosterhof Holman hier nu aan de 

slag. In deze brief vertel ik u meer over de werkzaamheden, de planning en wat u hiervan gaat merken.  

 

Werkzaamheden die we gaan uitvoeren 
Als omwonende en/of gebruiker van de Kerklaan gaan de werkzaamheden niet onopgemerkt aan u 
voorbij. De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:  

• Vooropnames doen bij woningen aan de Kerklaan vanaf de IJdijk t/m nummer 45. 

• Watergangen graven voor aanleg van de nieuwe parkeerplaats. 

• Voorbelasting aanbrengen: zand en puinfundering aanbrengen van 2 meter hoog om de grond te 
laten zakken. 

• Afgraven van de voorbelasting tot maaiveldhoogte. 

• Aanleggen parkeerterrein. 

• Verwijderen asfalt vanaf de IJdijk t/m Kerklaan nummer 37 en aanbrengen bestrating. 

• Opnieuw leggen bestrating vanaf de Kerklaan 37 t/m de kruising bij de Pol. 
 

De meeste werkzaamheden worden uitgevoerd door Oosterhof Holman, maar de vooropnames 
worden door een gespecialiseerd bureau uitgevoerd. Zij zullen hiervoor contact met u opnemen als u 
een woning of pand heeft op het gedeelte van de Kerklaan vanaf de IJdijk t/m de Kerklaan nummer 45. 
 
Planning 

In de week van 28  maart 2022 start Oosterhof Holman met het eerste gedeelte van de 
werkzaamheden. Dat is het aanbrengen van de voorbelasting voor de nieuwe parkeerplaats.  
Deze voorbelasting is nodig om de grond te laten zakken zodat de parkeerplaats kan worden 
aangelegd. De voorbelasting wordt in verschillende fases aangebracht tot een totale hoogte van 
2 meter. Deze voorbelasting zal vervolgens een half jaar rusten om de grond te laten zakken. 
 
Pas na dit half jaar zullen wij starten met het afgraven van de voorbelasting, aanleg parkeerplaats en 
straatwerkzaamheden in de Kerklaan. Voordat wij met deze werkzaamheden starten, zullen wij u 
opnieuw per brief informeren.  
 
 

 



 
 
 
 
 

Wat betekenen de werkzaamheden voor u?  

Tijdens het aanbrengen van de voorbelasting zal de Kerklaan open blijven en kunt u gewoon gebruik 
maken van de Kerklaan. Wel zullen er meer transportbewegingen zijn om het materiaal voor de 
voorbelasting van de nieuwe parkeerplaats aan te voeren. Hoewel wij overlast zoveel mogelijk 
proberen te beperken, zal niet alles voorkomen kunnen worden. Wij hopen op uw begrip hiervoor. 
 

Meer informatie 

Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen dan kunt u tijdens kantooruren 

contact met mij opnemen via telefoonnummer 06 – 8341 9090 of per mail nadine.keller@sweco.nl. 

Tussen 7 maart t/m 25 maart 2022 ben ik niet aanwezig. In deze periode kunt u terecht bij mijn 

collega Esmee Wichard via telefoonnummer 06 – 1293 2129 of per mail esmee.wichard@sweco.nl. 

Bij eventuele calamiteiten of spoed als gevolg van de werkzaamheden kunt u bellen met de 

uitvoerder van Oosterhof Holman via het telefoonnummer 06 – 1004 3863. 

 

Actuele informatie en het definitieve ontwerp voor Kerklaan vindt u op www.haarlem.nl/kerklaan. 

 

Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Nadine Keller 

Omgevingsmanager Kerklaan, 

Koninklijke Oosterhof Holman 
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