
Tegenslag bouw woontoren 
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De geraakte afwaterleiding zorgt voor de nodig overlast op en rond het bouwterrein. 
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Nadat na een jarenlange juridische strijd vorige week is begonnen met de bouw van een woontoren 

op sportpark Pim Mulier, is er meteen een tegenslag te melden. Bij het heien is een ondergrondse 

afwaterleiding geraakt. De bouwer gaat tot boosheid van wijkraad De Krim echter door met het 

werk. 

Hans Pos, voorzitter van wijkraad De Krim, constateerde afgelopen weekend dat er veel water 

vanaf het terrein naar het fietspad langs de Delft stroomde. Toen bleek dat de heiwerkzaamheden 

van afgelopen week ervoor zorgden dat de afwateringsbuis van de twee gemaaltjes op het sportpark 

lek is geslagen. De gemaaltjes pompen onder andere het grondwater weg uit de kelders van het 

nabijgelegen Mendelcollege. 



Pos vroeg de gemeente maandag de heiwerkzaamheden stil te leggen, maar kreeg geen gehoor. 

Pos: ,,Deze situatie leidt tot gevaarlijke situaties op het fietspad langs de Delft, waar nu water en 

modder stromen. Er zijn wat pionnetjes geplaatst, maar die bieden geen oplossing. De bouwer heeft 

het incident gemeld, maar wil de bouw niet stopzetten, omdat dit te veel geld kost.’’ 

Ter plekke verklaart een bouwopzichter dat de klacht van Pos hem bekend is, maar hij wil verder 

geen commentaar leveren. Het heien gaat inderdaad door, terwijl water vanuit een van de heiputten 

naar het fietspad stroomt. De bouwer is op zoek naar het lek en probeert dit te dichten. 

Pos: ,,De gemeente zegt dat de geraakte leiding op privaat terrein ligt en dat zij niet 

verantwoordelijk is. Ik vind echter dat de gemeente de regie moet voeren. Als ze blijven heien, kan 

de leiding ook op andere plekken geraakt worden, want niemand lijkt te weten waar die precies 

loopt.’’ 

Er speelt zich al jarenlang een juridische strijd af over de woontoren van elf bouwlagen en met 59 

appartementen van belegger Amvest Vastgoedontwikkeling op de hoek met de Delftlaan. 

Aanvankelijk was hier een kantoortoren van dezelfde omvang gepland, maar die is vanwege de 

crisis geschrapt. Het woongebouw stuit bij wijkraad De Krim en het Mendel op bezwaren vanwege 

de verwachte parkeeroverlast. De school vreest dat het voor de leerlingen onveiliger zal worden 

door het toenemende verkeer op het toch al drukke kruispunt met de Delftlaan. 

Overal trok Pos met de bezwaren van de wijk aan het kortste eind. Ook het Mendelcollege, gelegen 

tegenover de bouwkavel, heeft bezwaren, maar die ondergingen hetzelfde lot. De bestuursrechter 

stelde de gemeente in het gelijk, zo ook de Raad van State. 

Wijkraad De Krim heeft twee maanden geleden nog aangifte gedaan bij de politie van valsheid in 

geschrifte, gepleegd door de gemeente Haarlem. De gemeente is volgens de wijkraad haar boekje 

te buiten gegaan bij het verlenen van de vergunningen voor de woontoren. 

In een reactie verklaart de gemeente: ,,De technisch adviseur van de gemeente neemt contact op 

met de bouwer om precies uit te zoeken wat er met de leiding aan de hand is, zodat er zich tijdens 

en ook na afloop van de bouw niet weer problemen gaan voordoen. Een van de opties is dat 

wellicht de leiding verlegd moet worden. Dit moet uit het nader onderzoek duidelijk worden.’’ 

 


