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Geachte heer of mevrouw, 

 

Aanleiding van deze brief  

U ontvangt deze brief als bewoner, vereniging, ondernemer of grondbezitter in 

de Romolenpolder (zie afbeelding 1). Het hoogheemraadschap van Rijnland 

heeft het watersysteem (de sloten) in deze polder onderzocht. In deze brief 

leest u welke verbetermogelijkheden wij zien. Graag ontvangen we hier uw 

reactie op. Zien we knelpunten en daarmee verbetermogelijkheden over het 

hoofd? Of denkt u juist dat de aangedragen oplossingen een goed idee zijn, alle 

reacties zijn welkom! Onderaan de brief leest u hoe u contact kunt opnemen.  

 

Waarom en hoe doen wij onderzoek 

Het klimaat verandert, en sneller dan we denken. Er valt meer regen in kortere 

tijd waardoor de kans op 

wateroverlast toeneemt. Daarnaast 

zijn er ook langere droge periodes. 

Rijnland onderzoekt daarom alle 

polders en neemt maatregelen die 

nodig zijn om, nu en in de toekomst, 

droge voeten te behouden, en de 

waterkwaliteit te verbeteren. 

Rijnland noemt dit een 

watergebiedsplan. 

Tijdens de bewonersavond in 

december 2018 hebben wij veel 

informatie ontvangen van bewoners, 

verenigingen en ondernemers. Ook 

in de tijd daarna hebben gesprekken 

plaatsgevonden tijdens bezoeken, 

zijn er berekeningen uitgevoerd en 

is de waterkwaliteit onderzocht.   

Rijnland en de gemeente Haarlem 

werken samen. De gemeente is 

namelijk verantwoordelijk voor de 

duikers (verbindingen tussen de 

sloten). Rijnland is verantwoordelijk 

voor een goede doorstroming van 

het water, het waterpeil én zet zich 

in voor verbetering van de waterkwaliteit in de sloten. 
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I. Het waterpeil in de Romolenpolder 

Rijnland is verantwoordelijk voor het waterpeil: de hoogte van het water in de 

sloot. In het verleden is het peil vastgesteld op -1,20 m NAP in de zomer en -

1,30 m NAP in de winter. Uit ons onderzoek blijkt dat deze peilen bijna overal 

goed passen bij de functies in het gebied en de wensen van de gebruikers.  

Wij stellen voor om op het  zogeheten Haarlem-023 West terrein (zie nummer 5 

in Bijlage 1, ten westen van de Amerikaweg) het waterpeil op hetzelfde niveau 

te brengen als  de rest van de Romolenpolder. Daarnaast stellen wij voor om 

het waterpeil van de sloten in de Romolenpolder verder niet te wijzigen. De 

peilen blijven dan -1,20 m NAP zomerpeil en -1,30 m NAP winterpeil.  

 

II. Verbeterpunten en oplossingen voor het watersysteem 

Rijnland is ook verantwoordelijk voor een goede doorstroming van het water in 

de sloot. In de Romolenpolder hebben we een aantal knelpunten ontdekt. 

Hieronder leest u welke oplossingen wij voor ogen hebben. De nummers 

verwijzen naar de locaties, deze vindt u in Bijlage 1 op een kaart.  

Watersysteem 

Nr. 1 Doorstroming door de duiker en de watergang Noordschalkwijkerweg-

Tennispad 

Duikers zijn buizen onder de grond, ze verbinden twee sloten. Het is belangrijk 

dat deze verbindingen goed werken, want een goede doorstroming van het 

water voorkomt lokale overlast en is goed voor de waterkwaliteit. Deze duiker 

kan verbeterd worden.  

Oplossing: Rijnland deelt deze informatie met de gemeente Haarlem.   

Nr. 2 Doorstroming door de watergang ten noorden van Belgiëlaan 

Uit ons onderzoek blijkt dat de watergang langs de Belgiëlaan spits toe loopt en 

te smal is voor een goede doorstroming van het water. Lokaal kan er na een 

hoosbui tijdelijk teveel water blijven staan.   

Oplossing: Gemeente en Rijnland werken op dit moment al samen om de kans 

op overlast hier te verkleinen.   

Nr. 3 Doorstroming door de duiker onder de Lavendelstraat 

Ook bij de Lavendelstraat is een bredere duiker nodig voor een goede 

doorstroming.  

Oplossing: Rijnland deelt deze informatie met de gemeente Haarlem. De huidige 

duiker is onlangs doorgespoten door Rijnland, om de doorstroming nú zo goed 

mogelijk te houden.  

Nr. 4 Waterkwaliteit kan beter 

Het water in de Romolenpolder is te nutriëntrijk (voedselrijk). Teveel nutriënten 

in het water zorgen voor minder zuurstof in het water. Bijzondere planten en 

dieren houden juist van zuurstofrijk water. Er zijn diverse oorzaken. Zo is er 

teveel bagger in de sloten. Bagger is organisch materiaal, de toename van 

bagger is een natuurlijk proces. Ook bladeren die in het water terecht komen 

hebben een slechte invloed. Het water wordt er troebel en sloten ondiep van. 

Daarnaast draagt de uitspoeling van hondenpoep in de sloot en het voeren van 

brood aan eendjes bij aan minder zuurstof in het water.  

Oplossing: Rijnland heeft een vaste planning voor het ‘baggeren’; het 

verwijderen van de bagger op de slootbodem. Dit werk is inmiddels gestart en 

binnenkort zullen alle sloten weer op de juiste diepte zijn. Meer informatie over  

baggerwerkzaamheden vindt u op website van Rijnland:  

www.rijnland.net/werk-in-uitvoering/baggeren. Rijnland zorgt graag samen met 

u voor een betere waterkwaliteit. In Bijlage 2 leest u wat u hiervoor kunt doen.  
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Diverse locaties in de wijk: zwerfafval  

Op enkele locaties is de doorstroming van het water beperkt, met name 

vanwege zwerfafval. 

Oplossing: we vragen úw hulp bij het voorkomen van zwerfafval in uw buurt! 

 

Vervolg 

De hierboven genoemde oplossingen worden verder uitgewerkt door Rijnland. 

Uw vragen en opmerkingen naar aanleiding van deze brief nemen we, voor zover 

dit mogelijk is, mee.  

Het bestuur van Rijnland neemt de beslissing wat het waterpeil wordt en welke 

maatregelen uitgevoerd zullen worden. Wilt u dit blijven volgen? Dan is het 

ontwerp peilbesluit, waarin de waterpeilen worden vastgesteld, interessant. Deze 

zal worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. Wilt u een bericht 

ontvangen op het moment dat plannen gepubliceerd worden? Abonneer u dan op 

deze website voor berichten en stuur ons een e-mail met dit verzoek. Op de 

website van Rijnland www.rijnland.net/plannen/wateroverlast-en-peilbeheer 

krijgt u meer informatie over de Romolenpoler en houden we u graag op de 

hoogte van de voortgang.  

Wanneer u op uw grondgebied zelf het waterpeil in de sloot beheert en dit 

afwijkt van het peil in de omgeving, neemt Rijnland mogelijk nog contact met u 

op.  

 

Vragen en meer informatie 

Graag ontvangen we uw reactie binnen 14 dagen via een e-mail naar 

WGPAlgemeen@rijnland.net Vermeld in de titel van uw e-mail 

‘Watergebiedsplan Romolenpolder Haarlem’. Of bel met het 

Klantcontactcentrum via Tel. 071-3063535. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens dijkgraaf en hoogheemraden, 

 
Corine Emmelkamp 

Omgevingsadviseur 
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Bijlage 1: Verbeterpunten watersysteem Romolenpolder  
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Bijlage 2: Wat kunt u doen voor waterkwaliteit?  

 

 

  u 
Samen voor een schone en gezonde sloot  

Ook u als inwoner kunt helpen het water weer schoon en gezond te maken.  

 Vang de watermonsters! Doe mee en meet  de waterkwaliteit om uw huis. Lees 

meer over hoe een eigen meetkit (in het voorjaar) aanvraagt op: 

https://www.rijnland.net/actueel/nieuws/nieuws-2020/doe-mee-aan-onderzoek-

201cvang-de-watermonsters201d 

 Wist u dat brood voeren aan eendjes niet alleen slecht is voor de eenden? Het is 

ook niet goed voor de dieren en planten in de sloot. Voer bij voorkeur niets. Of geef 

een handje mais.  

 

  Woont u aan het water en wilt u de oever zo natuurlijk mogelijk inrichten?  Graaf 

de oever dan flauw af, laat riet groeien en haal blad- en tuinafval uit het water. 

Meer tips én informatie over subsidie voor natuurvriendelijke oevers vindt u op 

rijnland.net.                                                                                

https://www.rijnland.net/uw-loket/subsidie-natuurvriendelijke-oever 

Rijnland gaat graag in gesprek met agrariërs en volkstuinverenigingen over 

mogelijkheden om bij te dragen aan een betere waterkwaliteit. Zij kunnen 
contact opnemen om advies op maat te krijgen.  
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