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De kop is eraf. De sloop van de eerste 
woningen van de Jan Sluyterslaan is een feit. 
Momenteel zijn de nutsbedrijven aan het 
werk. Zij leggen de hoofdleidingen om naar 
de toekomstige stoep. Binnenkort is dit klaar. 

Start bouw
In de zomer is het stil op de bouwloca
tie. Maar dat betekent niet dat er niets 
gebeurt. De komende maanden worden 
de woningen helemaal gefabriceerd in 
de werkplaats van de aannemer. Vanaf 
september is het dan weer een drukte van 
jewelste. Dan gaat het echte werk op de 
bouwplaats beginnen. De fundering wordt 

gelegd, de voorgefabriceerde bouwdelen 
aangeleverd en ter plekke  in elkaar gezet. 
Het grote voordeel van deze manier van 
bouwen is de korte  bouwperiode in de 
wijk.  Overlast voor de bewoners wordt 
hiermee tot een minimum beperkt. Voor 
de kerstdagen zijn de woningen dan klaar. 

Eerste fase geheel verhuurd!
Eind maart startte de verhuurcampagne van 
de eerste fase van De Groene Linten.
Hiervoor is naast een advertentie in het 
Haarlems Dagblad ook op Facebook ge
adverteerd.  In een mum van tijd bezochten 
ruim 3.000 bezoekers de website  
www.groenelinten.nl en de afdeling verkoop/
verhuur van Pré Wonen moest extra man
kracht inzetten. De 10 woningen zijn allemaal 
heel snel verhuurd en er is nu zelfs een wacht
lijst. Ook de elf sociale huurwoningen zijn aan 
de eerste terugkeerders toegewezen. Zij  heb
ben al een keuze gemaakt uit de verschillende 
opties en indelingen van de woningen. 

Kijk voor meer informatie op  
www.degroenelinten.nl

Rianne de Borst - Prewonen

Wijkraad

Pa
rk

wijk-Zuiderpolder

Van de voorzitter
 
Entree van de nieuwe voorzitter en een 
saluut aan de oude! Om met het laatste 
te beginnen: Edwin Hein heeft na vele 
jaren noeste wijkraadsarbeid afscheid 
genomen.

Drukte op het spoor – en de noodzakelijke 
cursussen in verband daarmee – noopten 
hem om niet alleen het voorzitterschap 
neer te leggen maar ook het wijkraad
lidmaatschap. Erg jammer, want we 
hebben Edwin leren kennen als een recht
doorzee mens, die – zoals hij vaak zelf 
trots zei – ongenuanceerd aan het woord 
kon komen en goudeerlijk de belangen 
van de wijk behartigde! Samen met Mida 
bezocht hij elke mogelijke vergadering en 
drukte het ParkwijkZuiderpolder stempel 
op de lopende discussies. De wijkraad is 
Edwin veel dank verschuldigd en heeft 
dat tijdens de jaarvergadering ook ruim
schoots beleden, alleen: Edwin zat tussen 
de rails….
Dus bij deze nogmaals Edwin: hartelijk 
dank voor je grote enthousiasme en voor 
je tomeloze inzet! Jij wás lange tijd de 
wijkraad en je zult lange tijd in ons geheu
gen blijven als lichtend voorbeeld! Merci!
 
De nieuwe wijkraad is inmiddels gefor
meerd – een hartelijk welkom aan de  
twee nieuwe aspirantleden: Erik van 
der Leij en Paul Meulman – en staat te 
popelen van ongeduld om na een wat 
moeizame periode nu de hand aan de 
ploeg te slaan! De komende zorgtransitie, 
de verdere bezuinigingen, de veiligheid 
van de wijk en de Ontwikkelvisie Haarlem 
Oost liggen te wachten op aandacht van 
de wijkraad. De wijkraad komt nu weke
lijks bijeen om met elkaar de belangrijke 
zaken te bespreken en een succesvolle 
strategie uit te stip
pelen. En natuurlijk is 
de uitnodiging voor de 
officiële kennismaking 
met de nieuwe wijkwet
houder de deur al uit!
 
Bernard Felix

foto Wim Kleist
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Buurtbedrijf Haarlem Oost – een jaar goed bezig!
Buurtbedrijf HaarlemOost kan terugkijken 
op een geslaagd eerste jaar. De reacties uit 
de buurt van vele bewoners, wijkraadsle
den en zeker ook de gebiedsbeheerders 
van de woningbouwcorporaties en de ge
meente zijn lovend. Parkwijk en Zuiderpol
der zien er op het eerste oog opgeruimder 
uit. Dat kan ook niet anders als je bedenkt 
dat er in 2013 bijna 200 ton aan afval is op
gehaald. Dit dan wel in heel Haarlem Oost. 
En dan te bedenken dat dit aanvullend is 
op wat er al door organisaties als Paswerk 
en Spaarnelanden normaal opgehaald 
wordt. Met deze organisaties wordt op 
een prettige manier samengewerkt om tot 
goede resultaten te komen.

Het eerste kwartaal in 2014 is er in Haarlem 
Oost 55 ton afval uit de wijk verwijderd. 
Naast het weghalen van rommel, grof en 
zwerfvuil, zijn we ook nadrukkelijk aan het 
nadenken over hoe we ons verder kunnen 
professionaliseren. Dit kan voor de deel
nemers betekenen dat de werkzaamheden 
gevarieerder worden en daarmee wordt 
zicht op werk ook weer groter. Het mes 
snijdt zo aan twee kanten.
Inmiddels is er een klankbordgroep van 
enkele bewoners uit de Amsterdamse 
buurt opgericht. We zouden ook graag in 
contact komen met bewoners uit Parkwijk 

 Zuiderpolder die interesse hebben in 
deelname aan de klankbordgroep.  
We komen informeel ongeveer 1 maal per 
twee maanden bij elkaar om over het reilen 
en zeilen van het Buurtbedrijf te praten.
 
Het Buurtbedrijf werkt voornamelijk met 
vrijwilligers. Medewerkers die dikwijls in 
een uitkeringssituatie verkeren en via het 
buurtbedrijf aan regulier werk geholpen 
worden. In 2013 zijn er 6 mensen aan een 
betaalde baan geholpen en zijn er  
2 jongeren gestart met een opleiding via 
leer/werkbedrijf Perspectief. Ook bewoners 
van de wijken die niet actief zijn voor het 
Buurtbedrijf kunnen met vragen over het 
zoeken naar en vinden van werk bij het 
Buurtbedrijf terecht aan de balie.
 
Het succes van het Buurtbedrijf heeft er 
toe geleid dat de partijen die zorg hebben 
gedragen voor het tot stand komen en 
uitvoeren van het Buurtbedrijf (Prewonen, 
Ymere, Elan, Spaarnelanden, de gemeente 
Haarlem en Paswerk) besloten hebben ook 
een tweede Buurtbedrijf in Schalkwijk te 
openen! Vanaf 1 januari 2014 is het Buurt
bedrijf ook actief in Schalkwijk.

Hans Verweij, Paswerk

Berenklauwen
Waar komen al die berenklauwen toch 
vandaan in HaarlemOost en omgeving? 
Een jaar of vijftig geleden was er een 
dierenarts uit Halfweg / Zwanenburg die 
op rondreis was geweest in Azië. Daar 
had hij van die prachtige grote planten 
gezien met schitterende witte bloem
schermen. Zijn vrouw was daar zo van 
onder de indruk dat ze een zakje zaad 
meegenomen hebben. 
De eigen tuin gebruiken voor het 
experiment kwam niet  in aanmerking! 
Wel de afvalberg van een boerderij aan 
het Liewegje. De vraag kwam van de 
dierenarts of het zaad verstrooid mocht 
worden over het afval aan de oevers van 
de Buitenliede: het waren echt mooie 
planten…

Het resultaat kunt u overal zien:  
reusachtige planten met mooie witte 
koepels van bloemen! Niet ongevaarlijk, 
want het sap kan ernstige brandplek
ken op de huid veroorzaken – vooral in 
combinatie met zonneschijn – en een 
druppel in het oog kan tot blindheid 
leiden; opgepast dus!

Vroeger was je een held als je vreemde 
dingen van verre reizen meenam –  
tegenwoordig heet dat floravervalsing!

Berend Buitenzorg
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Klein succes en grote bedreiging!
Van de gemeente kregen we bericht 
dat de kruising Robertus Nurksweg / 
Liewegje van 50 kmzone teruggaat naar 
een 30 kmzone. Goed nieuws, want dat 
betekent dat de gemeente inziet dat het 
zienderogen toegenomen verkeer van 
en naar het Polanenpark een bedreiging 
is voor de veiligheid van bewoners en 
bezoekers van het Liewegje.
 
Helaas is het vrachtverkeer fors meer 
toegenomen dan was afgesproken  
met het Polanenpark: de zware vracht
wagens die hun goederen ter distri
butie aanbieden aan Post NL zouden 
via Halfweg rijden, maar doen dat niet! 
Erger nog: het komt zelfs voor dat de 
bestuurders hun vrachtauto’s pontificaal 
op de rijbaan van de Robertus Nurksweg 
parkeren om even een snack bij de 
Totalpomp te kopen! Over veiligheid en 
verantwoordelijkheid gesproken…!
 
De wijkraad blijft alert en zal de directie 
van Post NL, het Polanenpark en de 
gemeente Haarlemmerliede en  
Spaarnwoude ter  verantwoording 
blijven roepen – zelfs als ware het een 
roepende in de woestijn…
 
Bernard Felix

Schone banken!

Gezond en veilig naar 
het park!

Jaaaaa, wat staan ze er weer mooi bij hé? 
Nee, niet de schoonmakers, hier mooi 
bijeen op de foto, maar de bankjes.  
U weet wel, die beroemde bankjes van de 
Beatrixdreef.
Uniek in Nederland ! Nergens in het land, 
sterker: in de wereld, staan de banken zo 
als bij ons op de Dreef. Let maar eens op, 
altijd staan banken in de geijkte opstelling; 
bankje  prullenbak  bankje, bankje   
prullenbak  bankje. Maar niet bij ons,  
bij ons staan ze scheef. Naar elkaar toe
gekeerd, gezellig, lekker om met elkaar te 
praten en dat gebeurt bijna dagelijks als 

het lekker weer is. Maar door dat weer  
zagen ze er ook niet meer uit. Al een paar 
jaar staan ze in weer en wind, en het weer 
zat er in, tijd voor een schoonmaakbeurt. 
En zo geschiedde het dat bovenstaand  
vijftal  gewapend met staalborstels, be
zems en emmers water  aan de slag ging.
Uurtje  factuurtje ? Vergeet het maar, puur 
gemeenschapszin, gratis en voor niks, en 
zo hoort dat.
Banken zijn er om op te zitten en dan moe
ten ze wel schoon zijn! Volgend jaar weer ?
 
Het “Weet-van-geen-wijken-team”

Al enige tijd is de wijkraad samen met  
de wijkraad van de Slachthuisbuurt bezig 
om een veiliger oversteek van de Prins 
Bernhardlaan ter hoogte van de Zomer
vaart te bewerkstelligen. De wijkraad is 
dan ook blij dat het voorlopige ontwerp 
nu vrijgegeven is voor inspraak. Na de 
inspraakperiode zal deze zomer het werk 
nog worden uitgevoerd, zodat vanaf  
september de fietsers middels een “bypass” 
de overkant zullen kunnen bereiken.  
Op aandringen van de wijkraad is ook 
aandacht voor voetgangers meegenomen: 
een lichte verkeersdrempel met waar
schuwingsstrepen op het wegdek moet 
de automobilist opmerkzaam maken voor 
deze drukke oversteek! De wijkraad ziet 
het vrijgegeven plan nadrukkelijk als een 
eerste stap op weg naar een veiliger leef
omgeving: graag zouden we nog oranje 
waarschuwingslichten of zelfs verkeerslich
ten zien en een duidelijke oversteek voor 
voetgangers. Overigens spant de wijkraad 
zich ook in om de oversteken ter hoogte 

van de Dr. Schaepmanstraat en van de 
Willem Pijperstraat te voorzien van zebra’s 
of verkeerslichten voor voetgangers. Gek 
genoeg ontbreken die volledig, terwijl er 
grote nieuwe woningprojecten met hon
derden nieuwe bewoners in de onmiddel
lijke nabijheid zijn en worden gerealiseerd!
 
Benny Buitenzorg

bestaande situatie 

Onderwerp: 

fietsoversteek Bernardlaan 
voorlopig ontwerp Haarlem 

datum: 29-01-2014 project trekker: 
SBB 

tekening nummer: 

307vv001 
schaal: 1:500 

project trekker: 
SBB 

tekening nummer: 

307vv001 formaat: van (A3) getekend: 
SBB 

gecontroleerd: 

tekening nummer: 

307vv001 
planfase: VO 

getekend: 
SBB 

gecontroleerd: 

tekening nummer: 

307vv001 
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Partir c´est mourir un peu!

De eerste ster valt op het winkelcentrum

Na een jaar als gemeentelijke gebieds
verbinder opgetreden te zijn heeft Wil 
Verzijlberg tot grote teleurstelling van 
de wijkraden in Haarlem Oost afscheid 
genomen. Reden: ze gaat genieten van een 
welverdiend pensioen!  Wil trad aan in een 
overgangssituatie na de forse reorganisatie 
van de gemeente. In uiterst korte tijd wist 
zij de harten te stelen van de wijkraden in 

Oost. Haar handson beleid, haar directe 
manier van problemen oplossen en haar 
grote inzet en enthousiasme voor ons 
stadsdeel hebben dit jaar meer teweeg 
gebracht dan vaak in het verleden!  

Bernard Felix – voorzitter van 
de Gezamenlijke Wijkraden 
Oost – bedankte Wil voor haar 
vele werk en haar adviezen en 
bood een bloemetje en een  
cadeau aan namens de wijk
raden van Stadsdeel Oost.
Wil wordt opgevolgd als  

gebiedsverbinder door Ir. Mieneke 
ZijlmansDijkema – sinds ettelijke jaren in 
dienst van de gemeente als stedenbouw
kundige. Gezien de plannen voor Oost 
kunnen we haar expertise goed gebruiken!

De ondernemers van winkelcentrum Zui
derpark (Beatrixplein in Parkwijk) hebben 
onlangs de eerste ster van het Keurmerk 
Veilig Ondernemen (KVO) ontvangen. De 
ondernemers werken samen met Pré Wo
nen, de politie en de brandweer, het CCV 
(Centrum voor Criminaliteitspreventie en 
Veiligheid), de Stichting Ontmoet Elkaar in 
Parkwijk en de gemeente aan een schoon 
en veilig winkelgebied. Deze samenwer
king werd op 17 januari jl. bekroond met 
het eerste certificaat binnen dit keurmerk – 
Basis Samenwerken – (de eerste ster).
 
Het Keurmerk Veilig Ondernemen:

Het KVO voor winkelgebieden is een gestruc
tureerde aanpak om criminaliteit en overlast 
terug te dringen. Het KVO kent verschillende 
sterren: deze eerste ster is voor de realisatie 
van de samenwerking. Sinds februari 2013 
is de werkgroep van start gegaan en werkt 
ondermeer aan de uitstraling van het plein, 
verbeteringen van het binnenplein, (brand)
veiligheid, laad en losproblematiek, het 
opzetten van trainingen voor winkeliers, 
veiligheidsscans in de winkels, een veilige 
openbare ruimte en communicatie tussen 
ondernemers en diverse partijen.
 
Floor Thomasse en Rianne de Borst

Wijkraden Oost tekenen  
protest aan
De Gezamenlijk Wijkraden Oost  
(Amsterdamse Buurten, Parkwijk 
Zuiderpolder, Scheepmakersdijk,  
Slachthuisbuurt, Sportheldenbuurt)  
hebben een week voor de behandeling 
van de Kadernota door de gemeente
raad ingesproken en een protest laten 
horen. 

In de Kadernota staat vermeld dat alle 
communicatie met de gemeente uit
sluitend digitaal dient te verlopen. Dat 
vinden de wijkraden uiterst ongewenst: 
immers de beste afspraken worden 
gemaakt als je elkaar in de ogen kunt 
kijken. Verder wil de gemeente sterk 
bezuinigen op wijkraads, leefbaarheids 
en wijkactiviteitenbudgetten – of zelfs 
helemaal schrappen… Dat zou het on
mogelijk maken om in de 37 Haarlemse 
wijken überhaupt nog iets te doen.

Tenslotte wil de gemeente niet meer 
meewerken aan het Burgernetsysteem. 
En dat terwijl het net is opgezet en 
vooral digitaal werkt!

Moderner en efficiënter werken is 
natuurlijk prima, maar rigoureus alles 
kappen is waanzin: alle vertrouwen en 
samenwerking is weg, participatie is een 
wassen neus en het geloof in de toe
komst is de grond ingeboord.  
De verkeerde weg dus, gemeente!

De Gezamenlijke Wijkraden Oost
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Centraal Vuurwerk Oost?
Vele buurtbewoners is het al jaren een 
doorn in het oog: het soms in september 
al losbarstende vuurwerkgeweld, dat 
mens en dier, jong en oud, verschrikt en 
verstoort!

Tijdens een aantal bijeenkomsten is aan
dacht gevraagd om het vuurwerkbeleid 
eens anders aan te pakken. Helaas heeft 
de gemeenteraad besloten om alles 
vooralsnog bij het oude te laten, maar 
het maatschappelijke draagvlak voor 
dit halflegaleterrorisme is toch aan het 
veranderen. De oogartsen en plastisch 
chirurgen pleiten inmiddels voor een 
verbod op particulier vuurwerk, de 
gemeente Hilversum heeft een algeheel 
verbod voor het centrum afgekondigd 
(nadat twee jaar geleden bijna het hele 
stadhuis de lucht in ging) en de roep in 
het land wordt steeds sterker.

De gemeente Haarlem zegt dat ze er wel 
voor open staat, maar wil het initiatief 
aan de burger overlaten (…). Volgens 
de Gezamenlijke Wijkraden Oost is het 
echter een taak van de gemeente om 
dergelijke evenementen te organiseren. 

Hoe mooi zou het zijn om op twee of 
drie plaatsen in Haarlem een centraal 
vuurwerk te hebben, zodat de burger 
kan genieten met een glas champagne 
in de hand, zodat de hermandad niet 
meer in oorlogsoutfit aan de bak moet, 
zodat de gemeente veel geld kan 
besparen op niet ontplofte afvalbakken 
en maandenlange schoonmaakacties en 
zodat de samenleving niet meer hoeft 
op te draaien voor de kosten van (zwaar) 
gewonde burgers, die het slachtoffer zijn 
geworden van eigen domheid, domheid 
van vrienden of kennissen – of van een 
overheid die geen verantwoordelijkheid 
durft te nemen.

Suggesties voor locaties? De heuvels van 
Schoteroog, het dak van winkelcentrum 
Schalkwijk, de Prins Bernhardlaan ter 
hoogte van Reinaldapark en Zomervaart 
of station Haarlem Centraal, met uitzicht 
vanaf de Bolwerken.

En dan het particuliere vuurwerk in 
Haarlem afschaffen en streng handha
ven! Dan komt het toch nog goed in 
Nederland – er is immers geen land in 
Europa waar we zo dom omgaan met 
vuurwerk en de uitwassen daarvan!

Bernard Felix

Haarlemmers 3D-printen eigen stad – 
Haarlem Oost als eerste!

Haarlem is de eerste stad die met mede
werking van bewoners zal worden uitge
print in 3D. Dit bijzondere crowdsourcing 
project is een idee van stadsbouwmees
ter Max van Aerschot en 3D Makers Magic, 
een full service bureau voor 3D printoplos
singen. Inwoners, scholen en bedrijven 
van Haarlem zullen de eerste ter wereld 
zijn die zelf hun stadsmaquette in 3D gaan 
printen. HaarlemOost wordt het eerste 
deel van de maquette en moet met schaal 
1:1000 maar liefst 120m2 groot worden. 
 
Max van Aerschot: ‘Een maquette op deze 
flinke schaal is het middel bij uitstek om 
met de stad en de regio inzichtelijk te 
kunnen communiceren over ruimtelijke in
grepen in de stad. Je kunt namelijk meteen 
fysiek zien waar je het over hebt. Mijn lang 
gekoesterde droom om een maquette van 
de stad Haarlem te laten maken wordt nu 
realiteit met behulp van 3D printing. Zon
der deze nieuwe techniek zou een maquet
te op dergelijke schaal onhaalbaar zijn’. In 
de zomer van 2014 wordt de geprinte 
maquette onthuld in de 3D Makers Zone 
aan de Oudeweg in de Waarderpolder.
In het project komen de werelden van 3D 
printen, innovatie, bouwen, scannen, inge
nieurs, en crowdsourcing bij elkaar. ‘Het 
was een hele klus om tot werkbare bestan
den te komen die thuis met een 3D printer 
kunnen worden geprint.’ zegt Jeroen Veger 
van 3D Makers Magic. 
Het gebied Haarlem Oost, van Schiphol
weg tot aan de Mooie Nel, is in samenwer
king met ingenieursbureaus Geodan en 
Fugro digitaal gescand en bewerkt en op 
schaal 1:1000 in kleine ‘kavels’ opgedeeld. 
Dat levert een 3D legpuzzel op van maar 
liefst 600 stukjes die precies groot genoeg 
zijn om te kunnen printen op de meeste 
3Dprinters. De 600 kavels worden uitge
print door de deelnemers aan het project 
en worden daarna samengevoegd tot één 

geheel dat vervolgens tentoongesteld zal 
worden.  
 
Hoe kan men deelnemen? 
Op de website www.cityprintingproject.
com kan iedereen die wil bijdragen aan 
het project zich aanmelden en een be
stand downloaden. Voorwaarde is wel dat 
men in bezit is van een 3D printer.  
Op de site is ook verder technisch advies 
te vinden.
 
Belangrijke cocreatie partners zijn de 
woningcorporaties Ymere, Elan Wonen  
en Pré Wonen. Deze organisaties heb
ben besloten om in ontvangsthallen van 
hun kantoren 3D printers te gaan opstellen 
om live mee te werken aan het ontstaan 
van de maquette en dit aan hun relaties te 
tonen. De gemeente Haarlem ondersteunt 
het project waardoor het materiaal dat  
nodig is om te printen kosteloos ter 
beschikking kan worden gesteld aan de 
inwoners. Natuurlijk kunnen ook mensen 
van buiten Haarlem meewerken.  
Een kavel printen neemt ongeveer 10 uur 
in beslag. Hoe meer mensen mee doen, 
hoe sneller de maquette klaar is. 
 
Voor meer informatie en vragen:
Jeroen Veger of Herman van Bolhuis  
(06 55 73 1865)
3DMakersMagic, 023  201 02 04  
info@3dmakersmagic.com  
www.3dmakersmagic.com 
www.cityprintingproject.com
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Reinaldahuis Zomer Programma

Programma Wijkraad

Het Atrium en het Restaurant van het  
Reinaldahuis vormen inmiddels de huis
kamer van ParkwijkZuiderpolder: gezellig
heid is troef en alle wijkbewoners zijn van 
harte welkom!
 
Voor juni, juli en augustus is door  
Marjolein Dompeling en haar team het  

onderstaande recreatie/welzijnsprogram
ma samengesteld.
 
U bent allemaal uitgenodigd om een of 
meerdere evenementen mee te maken.  
De toegang is altijd gratis!
En u ontmoet leuke medewijkbewoners… 
ParkwijkZuiderpolder: een Dijk van een Wijk! 

Vrijdag 18 juli 10.00 uur Van der Hove stoelen Atrium
Maandag 21 juli 20.00 uur Openbare repetitie Reinaldaband Restaurant
Maandag 28 juli 20.00 uur Openbare repetitie Reinaldaband Restaurant
Donderdag 31 juli 14.30 uur Zingen met Henriette van Dril Restaurant
Zaterdag 2 augustus 14.30 uur Optreden Duo Carmen Atrium
Maandag 4 augustus 20.00 uur Openbare repetitie Reinaldaband Restaurant
Donderdag 7 augustus 14.30 uur Optreden Westend Trio Atrium
Maandag 11 augustus 14.00 uur Openbare repetitie Reinaldaband Restaurant
Donderdag 14 augustus 14.30 uur filmmiddag Restaurant
Maandag 18 augustus 20.00 uur Openbare repetitie Reinaldaband Restaurant
Donderdag 21 augustus 14.30 uur Optreden Jo Ann Atrium

De nieuwe wijkraad heeft samen met de 
bewoners van Parkwijk en Zuiderpolder 
een programma samengesteld waarmee 
in 2014 en in 2015 het nieuwe college en 
de nieuwe gemeenteraad geconfronteerd 
gaan worden.

Doel is om de prioriteiten en wijkwensen 
onder de aandacht te brengen van de 

overheid – precies volgens de wensen van 
de gemeente om wijkraden hartstochtelijk 
te laten participeren.
De prioriteiten van de wijk zijn in alfabeti
sche volgorde:
• Afwaarderen van de Amsterdamsevaart, 

waarbij de mobiliteitsfunctie verandert 
naar een woonfunctie

• Fijnstof en CO2 uitstoot beperking bin
nen het “vuile vierkant”: A200, A205, A9 
en de Prins Bernhardlaan – en de Prins 
Bernhardlaan zelf verdiept aanleggen

• Monitoring van de Ontwikkelstrategie 
Haarlem Oost, waarbij woon en groen
functies behouden blijven of bevorderd 
worden

• Sociale situatie in ParkwijkZuiderpolder 
nauwlettend volgen, zodat geen 
negatieve effecten ontstaan tijdens de 
komende transities

De wensen van ParkwijkZuiderpolder  
zijn onder te verdelen in: Wonen, Zorg, 
Scholing, Ontspanning, Bereikbaarheid, 
Winkels en Groen. Deze wensen zullen 
worden aangeboden aan de nieuwe wijk
wethouder Ewout Cassee tijdens zijn eer
ste bezoek aan onze wijk en aan de nieuwe 
gemeenteraad, zodat politiek Haarlem op 
de hoogte is van wat er leeft in dit deel van 
Haarlem Oost. Uiteraard zal de nieuwe ge
biedsverbinder Mieneke Zijlmans Dijkema 
apart worden geïnformeerd.

Bernard Felix

Zuiderpolder als archeologisch 
rijksmonument
 Goed nieuws van het oostfront!  
De Zuiderpolder staat met de oudste 
strandwal van Nederland op een lijst 
van 28 nieuwe archeologische rijks
monumenten. Daarmee kan het gebied 
tussen Liewegje en de bebouwing van 
de wijk Zuiderpolder aanmerkelijk beter 
beschermd worden.
 
De stadsarcheologe – Anja van Zalinge 
– is uiterst tevreden over het tot dusver 
bereikte resultaat. Zo ook de wijkraad 
en de Stichting tot Behoud van de 
Zuiderpolder en Omgeving! Er wordt 
zelfs al gesproken of er meer aandacht 
kan komen voor de unieke, 5600jaar 
oude, strandwal en of er iets meer van 
getoond kan worden. Het huidige infor
matiepunt ten westen van het Liewegje 
aan de Robertus Nurksweg zou daartoe 
een goede mogelijkheid zijn. Overigens 
is op de borden van dat informatiepunt 
al veel te vinden over de oorsprong van 
ons mooie, unieke en millenniumoude 
gebied! Maar een mooie vitrine – of zelfs 
een informatiekiosk – is natuurlijk veel 
beter!
 
Benny van Buyten
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Fijnstof dodelijker dan gedacht

Langdurige blootstelling aan fijnstof is  
ook in lage concentraties levensgevaarlijk. 
Tot ver onder de Europese norm van  
25 microgram per kubieke meter blijkt 
fijnstof  dodelijker dan gedacht, zo  
schrijven onderzoekers uit dertien Europe
se landen in het Britse medische tijdschrift 
The Lancet.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
beveelt een grens aan van 10 microgram, 
terwijl de Europese Unie de norm op 25 
heeft gelegd.

De onderzoekers onderzochten 360.000 
deelnemers in 22 gebieden van 13 landen, 
van Noorwegen tot Griekenland, van  
Finland tot Italië op de relatie tussen lucht
verontreiniging en sterfte.

De deelnemers werden ingedeeld naar 
mate ze werden blootgesteld aan fijnstof. 
Onder de norm van 25 microgram vallen 
310.000 deelnemers, onder de 20 mg
norm nog 305.000.

Ron Beelen, onderzoeker aan het Institute 
for Risk Assessment Sciences (Iras) van de 
Universiteit Utrecht, die het onderzoek 

coördineerde, ziet een nadelig gezond
heidseffect tot onder de 15 microgram per 
kubieke meter, waarin een groot deel van 
de Europese bevolking woont. Uit eerdere 
analyses blijkt dat mensen hierdoor  
maanden eerder dood kunnen gaan. 

Zelfs onder de 10 microgram fijnstof per 
kubieke meter (70.000 deelnemers) lijkt 
het risico nog aanzienlijk, aldus Beelen.
Fijnstof is een verzameling van allerlei 
deeltjes, waaronder roet. Belangrijke  
bronnen zijn industrie en verkeer.  
Het kan dus nuttig zijn om maatregelen 
te nemen zoals verplaatsen van industrie,  
aanpassen van de snelheid, reguleren van 
de verkeersintensiteit etc.
Naast de gewenste  Europese aanpak 
speelt uiteraard ook een aanpak op lokaal 
niveau. Uw wijkraad ParkwijkZuiderpolder, 
tezamen met de overige wijkraden Oost, is 
in overleg met de gemeente om te komen 
tot een aantal extra meetpunten in onze 
wijken.

Immers, meten is weten!

Wim Kleist
Bron: Dagblad Trouw
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Reinaldapark Open

Met een flyboardende burgemeester  
en een maidenspeech van wethouder 
CoraYfke Sikkema is het Reinaldapark 
onlangs officieel opengesteld voor het 
publiek. Tegelijkertijd werden de nieuwe 
sportcourts van de Cruyff Foundation en 
van de Krajicek Foundation naast de Leo
nard Springerlaan in gebruik genomen.
Vele wijkbewoners kwamen een kijkje 
nemen bij de festiviteiten of dansten mee 

op het muzikale middagprogramma met 
flitsende optredens van Danny de Munk, 
Hind en the Soulmachine.

Na een moeizame periode van voorberei
ding en uitvoering ligt er nu een nieuw 
park, dat langzaam groen wordt onder 
invloed van zon en regen. De gemeente 
heeft een vurige wens van de wijkraad 
gehonoreerd door duidelijke borden met 
gedragsregels bij de verschillende in
gangen te plaatsen. Daarmee hebben de 
handhaving teams een extra aanleiding 
om overtreders en / of vervuilers aan te 
spreken op het gedrag.

Het wachten is nu op het groeien van 
de bomen, zodat de bewoners van de 
Slachthuisbuurt, de Amsterdamse Buurten 
en ParkwijkZuiderpolder straks kunnen 
genieten van een volwassen park in hun 
onmiddellijke nabijheid. De huidige staat 
geeft echter al veel voldoening: met dank 
aan alle betrokkenen!

Bernard Felix

Parkwijk gezonder 
en sportiever!
Op 4 juni betrad wethouder Merijn 
Snoek het nieuwe “Schoolplein 14” van 
de Brede School Parkrijk om het vignet 
Gezonde School uit te reiken.

De Johan Cruyff Foundation beijvert zich 
om de leerlingen uit het primair onder
wijs uit te dagen om meer met elkaar 
te spelen en te sporten. De gemeente 
Haarlem heeft een aanmoedigingsprijs 
beschikbaar gesteld om dit doel te hel
pen verwezenlijken.

Op het nieuw ingerichte Schoolplein 
14 kan de jeugd van Parkwijk (dus niet 
alleen de leerlingen van de Brede School 
Parkrijk) dagelijks komen sporten. 
Een athletiekbaan, een basketbal veldje 
en meer sportieve uitdagingen lokken 
jongeren om meer te bewegen. 
Een prachtig initiatief van de Johan 
Cruyff Foundation, GGD Kennemer
land, de gemeente en de Brede School 
Parkrijk!

Berend Buitenzorg
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Oproep Wattjes voor Energiezuinig 
Parkwijk-Zuiderpolder

De wijkraad is de campagne “Parkwijk
Zuiderpolder: een voorbeeldige energie
zuinige wijk” gestart.
Bewoners van ParkwijkZuiderpolder gaan 
met de gemeente en woningbouwcorpo
raties de strijd aan voor een beter comfort 
en lagere energiekosten.

Het project is onderdeel van de Watt voor 
Watt campagne en maakt deel uit van de 
Groene Mug campagne Haarlem 2030 
Klimaat Neutraal.

Watt voor Watt is een groot energie
besparingsproject dat Haarlemmers de 
mogelijkheid biedt om energiebesparende 
maatregelen te treffen in huis en laat je 
zien hoe je op een simpele en leuke manier 
je energieverbruik in huis structureel terug 
kunt brengen Dat is goed voor de porte
monnee, verbetert het wooncomfort en  
is ook nog eens goed voor het klimaat.
De huurders en woningeigenaren in 
ParkwijkZuiderpolder verbruiken relatief 
veel gas en elektriciteit.
Zij zitten boven het Haarlemse gemiddelde 
van 1373 m3 gas. Dat komt omdat veel 
woningen slecht geïsoleerd zijn. Ook is  
het elektriciteitsverbruik hoger dan het 
gemiddelde van in Haarlem van 2742 KWh.
Het gevolg is dat mensen met een laag 
inkomen al bijna 10% van hun maand
inkomen aan energie besteden.
Dat zal de komende 5 jaar alleen maar 
meer worden. Als mensen geen 
energiemaatregelen nemen, 
kunnen zij in 15 jaar wel  
€ 65.000 kwijt zijn aan  
energielasten.
De woningbouwcorporaties zijn 
hun bezit aan het vernieuwen 
c.q. verbeteren. Een voorbeeld 
is het project de Groene Linten.
Hoogwaardige renovatie en 
sloop/nieuwbouw maken de 
woningen energiezuiniger.  
Wel blijft extra aandacht nodig 
voor energiezuinig gedrag. 
Met eenvoudige gedragsmaat
regelen kan je 15 tot 20% aan 
energie besparen.

De wijkraad gaat de volgende 
campagnes starten. Zij zoekt 
enthousiaste Wattjes die mee 
willen doen. Dat kan door 
buren te informeren, kleine aan
passingen verzorgen, geïnteres
seerden zoeken voor collectieve 

inkoop van zonnepanelen en informatie
verstrekken.
 
1. Campagne - gedrag:
“Voor een dubbeltje op de eerste energie
rang”. Met kleine gedragsmaatregelen kun 
je zo 20% minder aan energie betalen.
Het buurtbedrijf Haarlem Oost kan voor 
een klein bedrag tochtstrippen of andere 
energiemaatregelen aanbrengen. Elders 
in Haarlem Oost is hier door de Groene 
Moeders veel ervaring mee opgedaan.

2. Isolatie - campagne:
Particuliere eigenaren kunnen samen een 
plan maken om hun individuele woning 
energiezuiniger maken. Zij kunnen gebruik 
maken van de voordelen van collectieve 
aankoop van isolatie maatregelen (bodem/
vloer, gevel/glas en dakisolatie). Watt voor 
Watt heeft interessante aanbiedingen en 
kan ondersteunen in advisering en uitvoer.

3. Zonnepanelen - campagne:
Particuliere eigenaren en huurders kunnen 
gebruik maken van de mogelijkheden van 
collectieve inkoop of leasen van zonne
panelen. Er zijn vele goede voorbeelden  
in andere Watt voor Watt wijken.
De start van de campagnes vindt 
plaats tijdens de nazomermarkt.
 
Hans Bueno de Mesquita en  
Erik van der Leij

STIJLGIDS COMMUNICATIE

VERSIE 01  _Oktober 2012
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Op 1 Oktober 2013 is het 50 jaar gele
den dat de gemeente Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude grote delen van haar 
grondgebied aan de gemeente Haarlem af 
moest staan.  Begrijpelijk gingen aan deze 
grondoverdracht  vele onderhandelingen 
vooraf. De gemeente Haarlemmerliede 
verloor ondanks vele protesten, evenals in 
1927,  grote delen van haar grondgebied. 
De gemeente Haarlem had in de vijftiger 
jaren grote behoefte aan uitbreidingsmo
gelijkheden die veroorzaakt werden door 
het enorme tekort aan woonruimte. Door 
het bebouwen van delen van de Verenigde 
Grote en kleine polders, de Romolen  en  
Zuiderpolder  wilde het stadsbestuur van 
Haarlem de woningnood oplossen.  

Al in 1959 was begonnen met zandop
spuitingen voor het nieuwe stadsdeel 
Schalkwijk.  Op het grondoppervlak van 
de geannexeerde polders was voorzien 
om binnen 25 jaar 40.000 Haarlemmers 
woonruimte te bieden.  Het bouwrijp 
maken van ruim 650 hectare weiland was 

een geweldige klus en vele kubieke meters 
zand zorgde ervoor dat het eeuwenoude 
polderlandschap  grotendeels verdween. 

Na de bouw van Schalkwijk werd in 1960 
Parkwijk ontwikkeld en  de woningbouw 
van de Zuiderpolder werd rond 1990 ter 
hand genomen. Allemaal noodzakelijke 
ontwikkelingen die mede veroorzaakt 
werden door het prettige woonklimaat dat 
de stad Haarlem nastreefde. Ook heden 
ten dage moeten wij waken voor nog ver
dere bebouwing van kwetsbaar Haarlems 
grondgebied. De smalle Groene Zoom 
langs het Liewegje, met daarop het 1ste 
Aardkundige Monument van Noord Hol
land,  verdient het om op termijn de status  
Archeologisch Monument  te krijgen. 
Immers op en langs deze strandwal zijn 
bewonerssporen uit lang verleden tijden 
gevonden. In   1987 werd door de toen
malige stadsarcheoloog Maarten Polder
mans en zijn team aan het einde van het 
Liewegje een akkercomplex gevonden dat 
in gebruik was vanaf de Late Bronstijd tot 

Een stukje geschiedenis

De kaarsrechte Haarlemmertrekvaart (‘Nieuwe Treck vaert’) op een kaart van een deel van het 
Hoogheemraadschap van Rijnland uit 1746.
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de Vroege IJzertijd  (1100500 voor Chr). Er 
werden greppels, paalgaten en fragmen
ten van vuurstenen gereedschappen ge
vonden. Duizenden jaren historie ligt hier 
pal onder het maaiveld, zodat bij bouw 
en andere zaken uiterste voorzichtigheid 
dient te worden betracht. Na gedegen 
archeologisch onderzoek en documentatie 
van de vondsten kon de bebouwing van 
dat deel van de Zuiderpolder verder gaan. 
Verschillende straatnamen herinneren nog 
aan de opgravingen zoals Strandwal, Flint 
en Ploegspoor. 

Aan het Liewegje  vindt men nog boerde
rijen zoals Meer en Hoven, Joannahoeve 
en Middenrust die herinneren aan het 
oude agrarische bestaan. Uit historisch 
onderzoek blijkt dat op de plaatsen van de 
huidige boerderijen al sinds 1100 boeren
hoeven of huisplaatsen stonden. 

De eerste Nederlandse gegraven water
verbindingen  voor personen en goede
renvervoer waren de  Amsterdamse en 
Haarlemmertrekvaart, tussen Amsterdam 
en Haarlem.  In 1631 dienden deze steden 
bij de Staten van Holland een verzoek in 
om een trekvaart te mogen aanleggen, en 
in 1634 waren de trekvaarten voltooid. De 
eerste trekvaarten werden aangelegd als 
verbindingen tussen twee steden, maar 
in de loop van de 17 eeuw werden steeds 
meer afzonderlijke trekvaarten aan elkaar 
gekoppeld. Zo ontstonden grote trekvaart
netwerken, in het Zuiden (huidige Noord
Holland, ZuidHolland en Utrecht (provin
cie) en in het Noorden (huidige Groningen 
(provincie) en Friesland). Rond 1700 was 
het netwerk van Nederlandse trekvaarten 
op zijn hoogtepunt; er was toen zo’n 415 
kilometer aangelegd.

De vaart werd in een vrijwel rechte lijn 
tussen de Haarlemmerpoort in Amsterdam 

en de Amsterdamse Poort  in Haarlem 
gegraven. Langs de trekvaart was een 
jaagpad aangelegd. Het werd in 1762 van 
wegverharding voorzien. Dit was het begin 
van de Haarlemmerweg. De trekschuit was 
de meest comfortabele, regelmatige en 
betrouwbare vorm van transport in de Ne
derlanden in de 17e en 18e eeuw. Alleen 
tijdens winterse vorstperioden was het ver
voer gestremd. In de rest van het jaar was 
er een frequente dienst. Halverwege de 
beide steden, in Houtrijk en Polanen, was 
de vaart onderbroken door de uitwate
ringssluizen van het Hoogheemraadschap 
van Rijnland. Hier moesten de reizigers 
overstappen. Er ontstond een buurtschap 
met herbergen en dergelijke. Dit werd later 
het dorp Halfweg.

Nog enige tijd na de opening van de 
spoorlijn in 1839 bleven de trekschuiten 
varen, maar dit vervoermiddel moest het 
na enige tijd toch afleggen tegen de snel
lere trein. Regelmatig scheepvaartverkeer 
is er thans niet meer, maar de trekvaart 
heeft nog wel een functie in de waterhuis
houding. Zo is het gedeelte tussen Half
weg en het Westerpark in Amsterdam nog 
steeds een boezemwater van het Hoog
heemraadschap van Rijnland.

Ook de Stelling van Amsterdam met de 
inundatiemogelijkheid in de Zuiderpolder 
en de damsluis in de Fuikvaart dragen bij 
tot onze unieke leefomgeving. De Stelling 
van Amsterdam staat sinds 1996 op de We
reld erfgoedlijst. Wij wonen op bijzondere 
historische grond en proberen dit via de 
Stichting tot behoud van de Groene Zoom, 
waar nodig, steeds onder de aandacht van 
onze bestuurders te brengen.

Stichting tot behoud van de Groene Zoom 
Zuiderpolder,  Mida Koelman

“Drie trekschuiten gereed  
voor stipt vertrek”    
Bron: Trekschuit  Delft – Leiden.
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Wijkraadsleden
Voorzitter: Bernard Felix
Penningmeester en  
vicevoorzitter: Wim Kleist
Secretaris: Bernard Felix
Algemene leden:
Maria Hoed (wijkraadslid en notuliste)
Mida Koelman (wijkraadslid)
Peggy Meulman (wijkraadslid)
Wendy Dijkstra (productie wijkkrant)
Bernard Felix (redactie wijkkrant)
Edwin Hein (webmaster)
Aspirant wijkraadsleden: 
Erik van der Leij
Paul Meulman
Adviseurs: Ruut Eldering, Daphne Huijsse
Gebiedsgebonden agent:  
Rick van Dongen

Openbare vergaderingen
De vergaderingen worden elke eerste 
dinsdag van de maand gehouden in onze 
vergaderruimte in de Brede School Parkrijk, 
Prinses Beatrixdreef 6 op de volgende data: 
(dinsdagavond van 19.30 tot 22.00 uur)

dinsdag 2 september, dinsdag 7 oktober,
dinsdag 4 november, dinsdag 2 december

De agenda van de eerstvolgende open
bare vergadering vindt u bij: kapper 
Ton Karpes, aan de zijkant van de zaak, 
publicatiebord in de Dekamarkt, slager 
Peter van der Gragt, Maxima tapijten, de 
slager/groenteboer Aljaouhari, de slijterij, 
het postkantoor, supermarkt en bakker 
Istanbul, kapper Heezius, de Fitfabriek, de 
Snackbar, de Bloemenkiosk, het Reinal
dahuis en het mededelingenbord van de 
Stichting Ontmoet Elkaar in Parkwijk.

Parkwijk-Zuiderpolder in de media
Redactie wijkkrant:  
Wijkraad ParkwijkZuiderpolder
Vormgeving wijkkrant: wend.nl
Bezorging wijkkrant: Marjet Schaap

De wijkkrant verschijnt 4x per jaar. Kopij 
kan te allen tijde toegestuurd worden 
per post of email.

Wijkraadruimte: Dependance Brede 
School Parkrijk, Prinses Beatrixdreef 2.
Openbare vergaderruimte: Brede 
School Parkrijk, Prinses Beatrixdreef 6, 
2033 TX Haarlem
parkwijkzuiderpolder@wijkraden
haarlem.nl

De redactie is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor door derden aangeleverde artikelen en behoudt zich 
het recht voor om deze, om wat voor reden dan ook, te weigeren.

Belangrijke telefoonnummers & e-mailadressen
Alarm ‘Als elke seconde telt’ 112

Geen spoed, wel politie 09008844

 (lokaaltarief )

Meldt Misdaad Anoniem  08007000

Wijkagent Rick van Dongen 09008844

U kunt persoonlijk terecht op het bureau

Schalkwijk, Costa del Sol 182.

Wijkraad ParkwijkZuiderpolder

parkwijkzuiderpolder@wijkradenhaarlem.nl

Gemeente

Stadhuis  511 30 00

Email info@haarlem.nl

Internet www.haarlem.nl

Publieksdiensten/

publieksinformatie 511 51 15

Bureau Handhaving Openbare Omgeving

(fout geparkeerde auto’s, bussen, busjes,  

vrachtwagens, caravans en aanhangwagens)

 511 49 50

Burgerzaken en belastingen 511 44 80

Burgerzaken

Email burgerzaken@haarlem.nl

Belastingen 0800 05 43

Email belastingen@haarlem.nl

Grof vuil en tuinafval 09008477

Afvalverwijdering & reiniging  511 47 30

Sociale zaken/werkgelegenheid 511 42 00

Veiligheid  511 41 00

Wateroverlast (Reinaldapark) 511 33 48

Diensten

Na 17.30 uur, weekend, spoedeisend

Ambulance  531 91 91

Apotheek  532 07 13

Dokterscentrale 0900 0567 / 511 27 00

Stichting Haarlem Werkt 545 24 84

Zorg en Voorzieningen 511 43 68

Overige

C.R.O.S. geluidshinder Schiphol 020601 55 55

Anti Discriminatiebureau  531 58 42

Advies en Meldpunt

Huiselijk Geweld 547 29 99

Bouw Wonen en Leefomgeving  511 34 50

Bouwbureau Haarlem Oost 543 06 03

Buurtbeheer SHW 545 24 84

Dierenambulance 533 43 23

info@dierenambulancehaarlem.nl

Dierenbescherming  549 14 00

Gasservice Kennemerland 025124 54 54

Kindertelefoon (gratis) 0800 0432

Zorgcentrale Thuiszorg 891 89 18

Thuiszorgwinkel 891 89 18

Kennemer Gasthuis 545 35 45

Nuon (gratis) 0800 0513

NVSH Haarlem 532 66 02

Ouderenwerk Oost  540 55 45

‘t Polderhuis  535 33 44

Sensoor 0900 0767

Stadstoezicht Wijkteam Oost 511 50 42

Steunpunt Mantelzorg 891 84 62

steunpunt.mantelzorg@zorgbalansgroep.nl

Tafeltje Dekje 526 30 26

tafeltjedekje@uvvhaarlem.nl

Woningwinkel 517 56 00

Zonnebloem 536 59 31

Wijkraden Oost op internet

www.wijkradenhaarlem.nl

Meldpunt leefomgeving

Haarlem Oost

Ziet U een kapotte lantaarn, vernielingen, 

losse stoeptegels, volle afvalbakken, zwerf

vuil, verstopte kolken of overlastoorzaken? 

Neem contact op via 511 511 5 of ga naar:

http://www.haarlem.nl/index.php?id=460

Bezoek onze website, dan blijft 
u op de hoogte van  
de laatste ontwikkelingen:
www.parkwijk-zuiderpolder.nl

Reageren? Kopij insturen? Vragen? 
Mail het aan parkwijk-zuiderpolder@wijkraden-haarlem.nl

Kijk ook op onze website:  
www.parkwijk-zuiderpolder.nl
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