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Het huidige Reinaldapark
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Inleiding

Het Reinaldapark is één van de vier stadsparken van Haarlem en ligt in 

Haarlem-Oost tussen de Prins Berhardlaan, Leonard Springerlaan, Schip-

holweg en Fuikvaartweg.

Het Reinaldapark is onderdeel van de landschappelijke structuur Fuik-

vaart / Zomervaart die vanuit het buitengebied als groene scheg tot diep 

in de stad doordringt.

Het park vervult een belangrijke functie als uitloopgebied voor de omlig-

gende groenarme woonwijken (Slachthuisbuurt, Amsterdamse Buurt, 

Parkwijk en Zuiderpolder).

Het Reinaldapark staat aan de vooravond van een grootscheepse her-

structurering. Deze herstructurering is ingegeven door de noodzaak om 

de voormalige vuilstort (waarop het park is aangelegd) van een nieuwe 

afdeklaag te voorzien. Dit gaat ten koste van de bestaande parkinrichting.  

Het herstel van de deklaag betekent een nieuwe start voor het Reinalda-

park: een kans om de inrichting en het functioneren van het park aan te 

passen aan de hedendaagse wensen.

Voor u ligt het Definitief Ontwerp Reinaldapark. Het is een nadere uitwer-

king van het Voorlopig Ontwerp Reinaldapark (dd november 2008), In het 

Definitief Ontwerp wordt een beeld geschetst van het nieuwe Reinalda-

park, wordt toegelicht hoe het ontwerp tot stand is gekomen en wordt het 

inrichtingsplan in onderdelen nader toegelicht.
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Ontwerpvisie
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2. Ontwerpvisie

In de Ontwerpvisie (“Reinaldapark - Analyse en visievorming”) wordt de 

ontstaansgeschiedenis van het Reinaldapark beschreven en is een ana-

lyse gemaakt van de huidige ruimtelijke verschijningsvorm van het park 

(sterke en zwakke punten van het huidige ontwerp). Daarnaast wordt in 

grove lijnen aangegeven wat de hoofdopzet van het nieuwe parkontwerp 

zou moeten zijn en worden er enkele aandachtspunten geformuleerd.

De essentie van de ontwerpvisie komt op het volgende neer:

- de Fuikplas ligt centraal in het nieuwe Reinaldapark en bepaalt voor 

een belangrijk deel de identiteit van het park; het wateroppervlak van de 

Fuikplas wordt vergroot om een sterke relatie met het open buitengebied 

te leggen

- het park is op het water gericht en de vormgeving van het reliëf (hoog bij 

de Schipholweg, aflopend richting waterpartij) en de beplanting (bos in het 

zuidelijk parkgedeelte, openheid rond de waterpartij) dragen hieraan bij

- de noordoever van de Fuikplas maakt volwaardig onderdeel uit van het 

nieuwe park 

- door het park heen loopt een recreatief fietspad dat de binnenstad (via 

de Zomervaart) met het buitengebied verbindt

- de hoofdpadenstructuur van het park sluit aan op het wegenpatroon van 

de omliggende woonwijken en bestaat naast bovengenoemd fietspad uit 

de verlengde Prinses Beatrixdreef en een “Ruit” van fiets-/wandelpaden

(waar Prins Bernhardlaan en Fuikvaartweg ook onderdeel van uit maken)

- het park krijgt aantrekkelijke entrees

- in het park worden voorzieningen en attractiepunten aangelegd om het 

park voor zoveel mogelijk verschillende groepen bezoekers aantrekkelijk 

te maken. De voorzieningen komen langs de hoofdpaden te liggen

- in een strook ten oosten van de bestaande voetbalvelden is ruimte om 

een tenniscomplex aan te leggen met een (voor iedereen toegankelijk) 

horecapaviljoen 
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3. Reinaldapark in zijn omgeving

Recreatieve (fiets)routes

Het Reinaldapark maakt onderdeel uit van het netwerk van recreatieve 

fiets- en wandelroutes dat Haarlem-Oost en de binnenstad van Haarlem 

verbindt met het buitengebied aan de oostkant van de stad.

In oost-west richting is er de Zomervaart, een historische landschap-

pelijke structuur die tot aan het Spaarne de stad binnendringt en waar-

aan een recreatieve route gekoppeld is. Deze route loopt dwars door het 

Reinaldapark heen aan de zuidkant van de Fuikplas en loopt door tot aan 

de Ringvaart.

In noord-zuid richting ligt op de oostelijke grens van het Reinaldapark 

de recreatieve route over het oude trambaantracé van de Haarlemmer-

meerlijn. Deze route loopt aan de andere kant van de Schipholweg door 

langs de Poelpolder en sluit via het fietsbruggetje bij Vijfhuizen aan op de 

Haarlemmerméér Groen projecten. Knelpunt in deze verbinding is de pas-

sage van de Schipholweg, waar de financiering van een tunnel nog niet 

geregeld is.

Iets ten oosten van het Reinaldapark ligt een recreatieve route langs de 

Ringvaart. Deze route gaat zuidwaarts onder de Schipholweg door rich-

ting Vijfhuizen en sluit aan de noordkant aan op het Liewegje en verder 

naar het noorden op recreatiegebied Spaarnwoude.

Wandelroutes

In het nieuwe Reinaldapark wordt een aantal wandelroutes opgenomen. 

Aansluiting op de omgeving gebeurt middels het doortrekken van de Prin-

ses Beatrixdreef het park in en door het aanleggen van een wandelpad 

aan de noordkant van de Fuikplas die aansluit op een nieuwe wandelver-

binding aan de noordzijde van de Fuikvaart tussen de oude trambaan en 

de Ringvaart. 

Kanoroute

Door het Reinaldapark loopt een kanoroute (via Zomervaart, Fuikplas en 

Fuikvaart) die een verbinding vormt tussen de Ringvaart en het Spaarne.

Het Reinaldapark in zijn omgeving
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4. Concept en Schetsontwerp

Op basis van de Ontwerpvisie is het Schetsontwerp gemaakt (waarvan de 

essentie in het Concept-kaartje is weergegeven).

In het park worden drie ruimtelijke sferen onderscheiden:

- bos (bomen met ondergroei van struiken) in het zuidelijk parkgedeelte;

  in deze boszone zijn sportvelden, parkeren en natuur ingepast

- boomweide (bomen met gras eronder) als overgang naar de open zone

- open weide (gras met af en toe een boom) rond de waterpartij

Er zijn drie verschillende soorten paden:

- hoofdpadenstructuur (Beatrixdreef, Parkeerlaan en het verlengde hier-

  van, recreatieve route langs Zomervaart, pad noordzijde Fuikplas, Fuik-

  vaartweg en Bernhardlaan)

- het “Slingerpad”: dit is een wandelroute (met een variërende breedte)

  die de bezoeker langs (vrijwel) alle attractiepunten in het park leidt

- doorsteekjes; smalle paadjes die de ene plek met de andere verbinden

Daarnaast zijn de belangrijkste zaken:

- op de kruising van de twee lanen wordt het parkplein aangelegd, waar

  ook het parkpaviljoen op ligt. Vanaf het terras van de uitspanning heb je 

  (door de hogere ligging) een mooi uitzicht over het park

- aan de Fuikplas komt een ligweide. De ronde vorm van de ligweide 

  wordt benadrukt door een waterloop en het Slingerpad

- verspreid door het park komt een aantal functies te liggen: Cruyff Court,   

  oorlogsmonument, speeltuin, tenniscomplex, moskee (en de reeds

  genoemde ligweide, horeca, voetbalvelden en natuurkern)

Schetsontwerp

Concept
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relief en water

beplanting

5. Het Definitief Ontwerp Reinaldapark: opbouw in lagen

Het ontwerp voor het Reinaldapark is opgebouwd uit een aantal lagen, die 

onderling sterk met elkaar samenhangen:

1. Reliëf en water

2. Beplanting

3. Entrees en routes

4. Functies en gebruik

Door het ontwerp af te pellen in lagen is het gemakkelijker te begrijpen.

Alle lagen over elkaar heen gelegd vormen het Definitief Ontwerp.

Laag 1: Relief en water

Nieuw hoogteverschil in het park: gericht op Fuikplas

Het Reinaldapark zal worden voorzien van een nieuwe deklaag van onge-

veer een meter. Het park zal worden opgehoogd zodat er aan de zuidzijde  

(Schipholweg) een hoge rug onstaat. Het park komt ‘op een oor’ te liggen, 

afhellend naar het lager gelegen deel bij de Fuikplas. Het effect dat hier-

mee wordt bereikt is dat de Fuikvaart meer dan nu het centrale element in 

het park wordt. Het schuin aflopende park richt zich meer op het water. 

 

Water: oostzijde Fuikplas vergraven

In de nieuwe situatie wordt de Fuikplas vergroot. De huidige aan het wa-

ter grenzende heuvels aan de oostkant van het park worden deels verwij-

derd en de oevers zullen worden aangepast. Hierdoor wordt de openheid 

in het park flink vergroot en ontstaat er een versterkte ruimtelijke en visu-

ele relatie tussen het binnenste van het park en het open buitengebied 

van Haarlem-oost(Groene Zoom).

 

Interne afwatering en boezemwater

Met het ophogen van het park verandert de interne waterafvoer. Het hui-

dige ontwateringssysteem bestaat uit gescheiden afvoer van het interne 

parkwater via sloten. In de nieuwe situatie wordt het interne parkwater 

direct afgevoerd door een nieuw drainagesysteem. De sloot tussen het 

park en de Schipholweg wordt een boezemsloot in directe verbinding met 

de Fuikplas (boezempeil). De sloot zal worden vergraven naar het midden 

van het park zodat een verbijzondering ontstaat rond de centrale ligweide.

 

Poelen

Aan de zuidoostzijde van het park zullen drie regenwaterpoelen worden 

gegraven. De poelen zijn een bijzonder element in het park en zorgen 

voor een grotere variatie aan natuurlijk leven in het park.

Laag 2: Beplanting

In de ontwerpvisie is op hoofdlijnen de basis voor het beplantingsplan 

vastgelegd: er worden drie ruimtelijke sferen onderscheiden die samen-

hangen met het reliëf in het park: 

- de boszone in het reliëfrijke zuidelijk parkgedeelte

- de boomweide als overgangszone

- een open laaggelegen zone rond de Fuikplas.

Daarnaast vormt laanbeplanting een vierde ruimtelijke sfeer. Zie voor een 

uitgebreide beschrijving van de beplanting het Beplantingsplan (pag. 24).
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entrees en routes

functies en gebruik

Laag 3: Entrees en Routes

Entrees

Het Reinaldpark wordt in zijn nieuwe gedaante meer dan vroeger verbon-

den met z’n omgeving. De drie bestaande hoofdentrees worden vergroot 

en er worden 6 kleinere entrees aan toegevoegd.

 

Hoofdpadenstelsel

Het Reinaldapark wordt voorzien van een nieuwe ontsluitingsstructuur. 

Er zijn in het park geen aparte fietspaden. De paden zijn zo breed vorm-

gegeven dat fietsers en voetgangers geen hinder van elkaar ondervinden. 

Aan de zuidzijde van het park wordt parallel aan de Schipholweg een 

nieuwe laan (Sportlaan) aangelegd. Deze vormt een van de hoofdentrees 

die het park ontsluit vanaf de Prins Bernardlaan. 

De tweede hoofdentree, de Beatrix Dreef aan de noordzijde van het park, 

wordt als een brede laan verlengd over de Fuikplas heen en wordt aan-

getakt op de Sportlaan. Beide lanen worden voorzien van monumentale 

bomen en vormen samen een t-vormig stelsel waarmee het park vastge-

legd wordt aan de omringende woonwijken.

De derde hoofdontsluiting van het park is de verlengde Nieuwe weg. 

Deze weg door de Groene Zoom wordt door het park verlengd en zo weer 

in ere hersteld. De Nieuwe weg verbindt het buitengebied met de Prins 

Bernhardlaan en zorgt zo voor een doorgaande fietsroute tussen het 

Spaarne, de Zomervaart en het buitengebied. Om een zo optimaal moge-

lijke fietsverbinding te kunnen realiseren, moet de oversteeksituatie bij de 

Prins Bernhardlaan verbeterd worden. De aantakking van de Nieuwe Weg 

op de Prins Bernardlaan ten zuiden van de Moskee-entree vormt tevens 

de derde hoofdentree van het park.

Op de Sportlaan na worden alle paden aan het begin voorzien van paal-

tjes om het autoverkeer te weren.

 

Aan de westzijde van het park worden de bestaande fiets- en voetpaden 

tegen elkaar aangelegd tot een breed parkpad evenwijdig aan de Ber-

nardlaan. 

Paralel aan de noordoever van de Fuikplas wordt een breed parkpad aan-

gelegd die de oost- en westzijde van het park met elkaar verbindt. Deze 

beide paden vormen samen met de bovengenoemde lanen, de Fuik-

vaartweg en de verlengde Nieuwe Weg de hoofdontsluitingsstructuur van 

het park. Deze structuur verbindt het park met z’n omgeving, zorgt voor 

een heldere interne parkontsluiting en maakt een route rond de Fuikplas 

mogelijk.

 

Secundaire paden: het slingerpad

Een tweede parkroute vormt het slingerpad. Dit pad begint aan de west-

zijde van de Fuikplas en eindigt als de halve cirkel rond de ligweide. 

 

Tertiaire paden:entrees

Aan het hoofdpadenstelsel en het slingerpad is een derde padenlaag 

toegevoegd. Deze paden verbinden 6 kleinere parkentrees met de hoofd-

paden en het slingerpad.

 

Laag 4: Functie en gebruik

De in het kaartje weergeven gebruiksfuncties zullen in het hoofdstuk 

Parkelementen toegelicht worden.
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Reinaldapark Definitief Ontwerp
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6. Definitief  Ontwerp Reinaldapark: plantoelichting

Op de voorgaande pagina’s is uitgelegd in welke lagen het parkontwerp 

ontleed kan worden.

In deze plantoelichting zal eerst per parkzone het ontwerp nader om-

schreven worden, waarbij tevemns ingegaan wordt op de functies. 

Daarna zal ingegaan worden op de belangrijkste parkelementen.

1. De boszone

De boszone beslaat het zuidelijk parkgedeelte. Het is er reliëfrijk (hoog-

teverschil met de open zone wordt vermoedelijk 5 meter) en doordat er 

behalve bomen ook een onderbegroeiing van struiken wordt aangeplant 

is er een besloten sfeer.

In het bos liggen de voetbalvelden en de tennisbannen verdiept. Ook 

de parkeerlaan is als het ware “ingesneden” in de heuvel. Op de plek 

waar de parkeerlaan ophoudt (en de laan verder doorgaat als route voor 

fietsers en voetgangers) komt de laan op niveau van de heuvel.

In de boszone, op het kruispunt van de lanen, centraal in het park 

gelegen, ligt het parkplein. Op het parkplein komt een uitspanning met 

terrasjes. De horecavoorziening doet tevens dienst als kleedaccomoda-

tie voor het tenniscomplex. Gekoppeld aan de uitspanning komt er een 

aantal kleinschalige voorzieningen op en rond het parkplein (tafeltennis, 

midgetgolf, uitkijktoren e.d.) die door de uitbater van de horeca beheerd 

worden. Het parkplein ligt hoog en vanaf het plein is er uitzicht op de 

open zone (en de Hortensia-heuvel) en de ligweide. Over het parkplein 

lopen het slingerpad en de laan gewoon door. De Beatrixdreef eindigt op 

het plein.

In de boszone is er ruimte voor natuur: ten oosten van de tennisbanen 

wordt een ondoordringbare ecologische kern aangelegd (omsloten door 

bramenstruiken) en worden er op de oostflank schoonwaterpoelen aan-

gelegd (op verschillende hoogtes in de helling).

In de oostrand van het bos is een grote inham uitgespaard (met een 

zitplek en een paadje langs de poelen) die er voor zorgt dat de overgang 

tussen park en buitengebied vloeiend is.

Op de noordflank van de boszone is ruimte gereserveerd voor skate-

voorziening (een grote skate-kuil) en de Hortensia-heuvel (een zitplek 

onder een pergola boven op een heuvel met bloeiende struiken).

1. de boszône: bos op de hoge delen aan de zuidzijde

2. de bomenweide

3. de open zône: open weide en water

2. De boomweidezone

De boomweidezone beslaat het deel ten noorden van de Fuikvaartplas, 

het eiland en het westelijk parkdeel tussen bos en Fuikplas. De boomwei-

des bestaan uit een grasvloer (gazon, dan wel lang gras) met daarboven 

een bomendak. Het verschil met de boszone is dat er geen tussenlaag 

van struiken is. 

Het gebied ten noorden van de Fuikplas wordt echt bij het park getrok-

ken. Er komen nieuwe paden (waaronder een pad langs de Fuikvaart 

dat onderdeel uitmaakt van de hoofdpadenstructuur), er worden bomen 

bijgeplant (en heel plaatselijk Rhododendrons om de garageboxen te 

camoufleren) en er wordt een attractiepunt aangelegd: het Fruiteiland. Het 

basketbalveld wordt vervangen door een Cruiffcourt.

De Prinses Beatrixdreef wordt vanuit Parkwijk in een rechte lijn (met nieu-

we bruggen) het park ingetrokken. De laanbeplanting bestaat uit platanen 

(omdat verlengen van de bestaande kastanjelaan te ziektegevoelig is). 

Ter plaatse van de open zone en het eiland ontbreekt de laanbeplanting.

Op het eiland wordt de omgeving van het oorlogsmonument opgeknapt 

en worden berken geplant. De boomweide aan de zuidkant van de Fuik-

plas ligt gegroepeerd rond een centrale open ruimte, die voor allerlei 

activiteiten bruikbaar is.

3. De open zone

De open zone bestaat uit de oevers van de Fuikplas, de ligweide en de 

oude trambaan.

De noordoever van de Fuikplas is grotendeels voorzien van een rietkraag 

(ter verbetering van de visstand; wellicht zijn hier nog aanvullende oever-

voorzieningen (zoals basaltblokken in het water) nodig!). In de rietkraag 

is een tweetal vissteigers gebouwd. De invalidenvissteiger blijft op zijn 

huidige plek ten noorden van de moskee (de bereikbaarheid wordt verbe-

terd).

Aan de zuidkant van de Fuikplas ligt centraal in de open ruimte een recre-

atieve langzaamverkeersroute, die de verbinding legt tussen de Zomer-

vaart en de Nieuwe weg. 

Nabij het kruispunt van deze route met de Beatrixdreef ligt een speelter-

rein voor kleine kinderen: binnen een lage omheining staan speeltoestel-

len en is er een stuk (hondenpoepvrij) gras. Op de verharding staan bank-

jes en is er plaats voor een eventueel toekomstige kleine horeca-kiosk. 

Aangrenzend aan de speelplek is een stukje kade waar kano’s kunnen 

worden aangemeerd.

De cirkelvormige ligweide ligt aan de Fuikplas en wordt omsloten door 

een in beton gevatte waterloop en het hieraan grenzende slingerpad. De 

ligweide ligt enigszins bol en er staan een muziekkoepel (de koepel uit de 

Haarlemmer Hout?) en een paar bomen op. De ligweide is de plaats in 

het park voor kleinschalige (culturele) evenementen.

Het tracé van de oude trambaan begrenst het park aan de oostzijde en 

vormt de schakel tussen park en het aangrenzende landschap. Hiertoe 

moet de spoordijk worden ontdaan van de bestaande ondergroei van 

struiken, zodat er een sterke zichtrelatie tussen park en landschap ont-

staat. Ter versterking van deze zichtrelatie is ook de Fuikvaartplas ver-

groot.
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6.1 De verschillende parkelementen: Hoofdentrees en westelijke 

rand

hoofdentree

Het Reinaldapark heeft drie hoofdentrees: De Beatrix Dreef aan de noord-

zijde, de parkeerlaan aan de westzijde en de (verlengde) Nieuwe weg aan 

de westzijde. Deze vormen de belangrijkste toegangen tot het park vanuit 

de stad en worden gemarkeerd door  een entreehek.

De entree van een park dient duidelijk te maken dat erachter iets 

bijzonders ligt. Een park verschilt van een landschap onder andere 

omdat het contrasteert met de stad. Een park is typologisch familie van 

een tuin en die zijn van oorsprong omheind. De plek waar de omheining 

open kan wordt doorgaans gemarkeerd met een verbijzondering. Het 

is het visitekaartje van het park, hier wordt men welkom geheten. Hier 

is niet gekozen voor een hek maar voor een markante rand en opgang 

(binnen ligt 50cm hoger dan buiten) van graniet. Zo is het binnentreden of 

binnenfietsen van het park ervaarbaar gemaakt. Bij de drie hoofdentrees 

zijn ter markering hekwerken (kolommen) aangebracht.

westrand

Bij de hoofdentrees en aan de westzijde van het park (Prins Bernhard-

laan) wordt de rand van het Reinaldapark extra benadrukt. Aan de west-

zijde van het park wordt het hoogteverschil dat in het park wordt aange-

bracht benadrukt door een betonnen zitband (0.4 m x 0.4 m). 

waterkom

Aan de zuidwestzijde van het park ligt een waterpartij die de verbinding 

vormt met de Gouwwetering. De betonband die langs de westrand van 

het park wordt gelegd wordt ten noorden van de waterkom de hoek om 

getrokken. Om de waterkom als parkplek te verbijzonderen worden aan 

de zuidrand van het bosgebied een aantal notenbomen geplant.

zitband zuidwesthoek; zitband, waterkom westrand

impressie entree Beatrix Dreef

entreepoort
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6.2 De verschillende parkelementen: De lanen

De hoofdstructuur van het park wordt gevormd door een T-kruising van 2 
lanen; de (parkeer)laan (begeleid door eikenbomen (Quercus robur) langs 
de sportvelden en het verlengde van de Beatrix Dreef (begeleid door 
platanen).

Parkeerlaan (Sportlaan)
De parkeerlaan wordt verdiept aangelegd in de reliefrijke boszone en 
heeft ter hoogte van de parkeerplaatsen een totale profielbreedte (van 
bosrand tot bosrand) van 20 meter.  Meer naar het oosten toe versmalt 
het profiel tot 15 meter (van bosrand tot bosrand).
De verharding van de parkeerlaan heeft een breedte van 5 meter behalve 
ter hoogte van de parkeerplaatsen. Hier is de laan 6 meter breed. Om de 
4 parkeerplaatsen staat een boom (onderlinge plantafstand 12,5 m). De 
parkeervakken worden uitgevoerd in gebakken klinkers, de weg in asfalt.
Achter de parkeervakken ligt een 2 meter brede grasstrook waarna een 
beplanting van krentenboompjes begint.
De parkeerlaan bevat 112 parkeerplaatsen en wordt aan de oostkant 
afgesloten door een keerlus. Na de keerlus wordt de laan afgesloten voor 
autoverkeer door middel van een paaltje. Na de keerlus stijgt de laan naar 
het niveau van het parkplein.

Beatrixdreef
De Prinses Beatrixdreef wordt vanuit Parkwijk in een rechte lijn en in 
dezelfde breedte (8 meter) het park ingetrokken om te eindigen op het 
parkplein. Het pad bestaat uit asfalt en de begeleidende platanen staan 
1 meter buiten de verharding. Op de verharding staan 5 meter lange 2 
zijdige canape-banken. Ter hoogte van de open zone wordt de laanbe-
planting onderbroken.

Fietsroute
In de noordwesthoek van het park ten zuiden van de moskee wordt de 

aanzet van de doorgaande fietsroute gemarkeerd door een laanbeplan-

ting van zwarte populieren.

doorsnede Beatrix Dreef impressie Beatrix Dreef

dubbele Canape

doorgaande fietsroute bij de Moskee: verbreden, populieren

verlengde Beatrix Dreef: platanen

doorsnede parkeerlaan
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6.3 De verschillende parkelementen: Het slingerpad

Het slingerpad maakt een skate- of wandelrondje door een groot deel van 

het park mogelijk. Het slingerpad voert de bezoeker door de verschillende 

parksferen: door de open zone en langs het water, door de bomenweide, 

heuvelop het bosgebied in en langs de ligweide naar het centrum van het 

park. 

Daarnaast loopt het slingerpad langs vrijwel alle attractiepunten: de mos-

kee, de skatevoorziening, het parkplein, de muziekkoepel en de speelplek 

aan de Fuikplas.

Het pad bestaat uit glad asfalt en varieert in breedte van 3 tot 6 meter. Ter 

plaatse van een aantal verbredingen in het pad worden zitblokken ge-

plaatst; deels op het asfalt, deels in het gras gestrooid.

doorsnede slingerpad

gestrooide zitblokken

het slingerpad door de drie parksferen


