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Winterbijeenkomst (Buurt Brainstorm)!
Op vrijdag15 december om 20.00uur organiseert de wijkraad samen met de gemeente een Winterbijeenkomst! 

Deze Winterbijeenkomst is bedoeld als buurt brainstorm voor de bewoners van onze wijk. Natuurlijk wordt voor hap-
jes en drankjes gezorgd. Maar dat niet alleen; de Gemeente Haarlem heeft een budget beschikbaar gesteld om aan 
de slag te gaan met de ‘pilot buurtproject’, een project waar de buurt echt behoefte aan heeft.
Alle aanwezigen bij de Winterbijeenkomst mogen hun idee voor de invulling van het project op een briefje schrijven 
en aan de muur plakken. Vervolgens mag iedereen stemmen op de ideeën aan de muur.
Met het idee wat de meeste stemmen vergaart gaan we gezamenlijk aan de slag om het tot uitvoer te brengen, 
afhankelijk van het idee en het benodigde budget.
Het heet een ‘pilot’ omdat, bij een succesvolle samenwerking, de gemeente en wijkraad dit graag vaker willen or-
ganiseren, om op deze wijze de bewoners van de Scheepmakerswijk meer te betrekken bij plannen voor hun buurt.
In principe is elk idee welkom, als het tenminste in dienst staat van de wijk.

Denk er alvast over na!

We hopen u op 15 december te mogen ontvangen!

Voorwoord
De laatste dagen van het veelbewogen jaar 2017 zijn aan-
gebroken.
Nadat de zomermaanden redelijk rustig verliepen, start-
ten in september alle projecten weer in alle hevigheid op; 
bijeenkomsten over de Spaarnesprong Visie, de conster-
natie rond de Koepel, het voortbestaan van de Oerkap, 
de verkoop van de Fietsznfabriek en het regieoverleg met 
de partners in Oost.

In dit nummer gaan we op een aantal van deze zaken iets 
dieper in. We hebben als wijkraad duidelijk onze stand-
punten naar voren gebracht over diverse onderwerpen die 
onze wijk aangaan. Niet alleen bovenstaande projecten, 
maar ook de inrichting van de HJWeg en de bouwzaken 
rond SMK 2A en 2B. De verkoop van De Scheepmaker (2B) 
is inmiddels van start gegaan. 2018 zal de doorbraak wor-
den van een groot aantal projecten in onze wijk, we houden 
u op de hoogte.
Ter inspiratie voor de herinrichting van de Papentorenvest 
zijn we met een delegatie op werkbezoek geweest bij de 
Albert Cuyp garage in aanbouw in Amsterdam.

Wat de Visie Spaarnesprong betreft; wij zijn er klaar voor, 
het plan nog iets verder uitwerken, details aanscherpen en 
doorpakken nu het kan. We verwachten ook daadkracht 
van de raad! Nu is het immers aan de politiek om er een 
klap op te geven. 

Het tentenkamp op het Dantumaterrein aan de Oudeweg 
is inmiddels ontruimd. De beheerder heeft het afval verwij-
derd, de kavel gefatsoeneerd en het groen is, in verband 
met de veiligheid, teruggesnoeid. Nu is het wachten op de 
bouwplannen.

Iets wat onze wijk ‘raakt’ is de ontwikkeling rond de Oost-
poort (station Spaarnwoude). Donderdag 14 september 
vond de eerste alliantie-bijeenkomst plaats ter kantore van 
IKEA. De aanwezige stakeholders van diverse pluimage 

waren het al snel met elkaar eens dat dit dé kans is om 
de stadsentree van Haarlem in de vaart der volkeren op te 
stuwen en de weg naar ‘Haarlem in de toekomst’ te plaveien. 
Er komt nog een volgend alliantie gesprek. Het gebied 
kent grote potenties om uit te groeien tot een bijzondere, 
aantrekkelijke ‘stadsentree’ voor Haarlem. Met een duur-
zaam perspectief voor de bestaande werkfuncties en voor 
mogelijke nieuwe stedelijke functies in het gebied.

De reanimatie/AED cursus gaat komend jaar weer van start. 
(Zie het artikel en inschrijfformulier verderop.)

Ik kan het niet vaak genoeg zeggen; heb je ideeën die onze 
wijk verrijken, laat je horen en meld je aan bij de wijkraad of 
één van de werkgroepen!!!

Fijne feestdagen gewenst.

Albert Diederik
Voorzitter
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Belangrijke
telefoonnummers
Alarm (als elke seconde telt) 112 
Politie (géén spoed) 0900 8844 
Wijkagent Mustafa Karademir  0900 8844 
Brandweer 023 5159500
Dokterscentrale 023 2242526

Meldpunt Overlast 023 5114950 
DVV/Veiligheid en handhaving 023 5114607
Handhaving 023 5114950
Gemeente Haarlem 023 14023
SOS telefonische hulpdienst 0900 0767 
Ambulance 023 5319191 
Dierenambulance 023 5334323 

Advies/Meldpunt huiselijk geweld 0800 2000 
Kindertelefoon (gratis) 0800 0432 
Meldpunt Leefomgeving Oost* 023 14023
Sensoor Hulpdienst 0900 0767 
Afval Reiniging Spaarnelanden 023 7517200

Storingsnummer Nuon 0800 9009
Gasservice Kennemerland 0251 245454 
ZIGGO 0900 1884 
PWN Storingsdienst 0800 0232355 
Pré Wonen Woningcorporatie 088 7700300 
Elan Wonen Woningcorporatie 023 5159859 
Speeltuin de Glasblazers 06 81365377
Molen de Adriaan 023 5450259
Haarlem Effect 023 5322547
Welzijns organisatie DOCK 023 5436000

Informatie is te vinden op: www.haarlem.nl, www.vluchtelingenhaar-
lem.nl, www.haarlemeffect.nl, www.dock.nl/haarlem, www.ouderen-
haarlem.nl en www.steenbreek023.nl 
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Bed and Bike Haarlem Nr1

9.4
Score
44 reviews

www.bedandbreakfast.nl

3

Op maar 10 minuten lopen naar het historisch centrum. 
Slapen en vertoeven in een geheel nieuw 2 kamer appar-
tement met aparte keuken (voor het maken van eigen 
ontbijt), luxe badkamer, TV in woon- en slaapkamer. 
Het appartement is 60m2 groot en gelegen op de hoek 
van de Glasblazersstraat en de Bleekerstraat in het oude 
Scheepmakerskwartier, vrijwel direct aan de prachtige 
oever van het Spaarne.
+ Gratis Parkeren
+	 Gratis	Wifi
+ Fietsen

Reserveren via: www.bedandbreakfast.nl
Hier lees je ook onze reviews.

Leuk om verre vrienden of familie dichtbij te hebben, laat ze genieten van een nacht in de Glasblazerstraat



Even voorstellen
Mijn naam is Alexander Bruch. Om meteen met de deur 
in huis te vallen: ik ben geen geboren Haarlemmer. Het 
scheelde maar 100 meter, maar mijn wieg stond in 1955 
net in Heemstede.

Mijn vader was leraar geschiedenis aan het ECL en was ac-
tief in de Vereniging Haarlem, dus we leerden thuis al snel 
wat een bijzondere historische stad Haarlem is.
Mijn eerste eigen woning stond wel in Haarlem, in Schalk-
wijk om precies te zijn.

In 1980 ben ik bij de KLM begonnen als steward. Het idee 
was een jaartje te vliegen en wat van de wereld te zien. Uit-
eindelijk ben ik 33 jaar gebleven, waarvan de laatste 24 als 
Senior Purser, verantwoordelijk voor de service en de veilig-
heid aan boord op intercontinentale vluchten. In 2013 ben 
ik met pensioen gegaan. Daardoor kreeg ik meer tijd voor 
mijn hobby’s: lezen, wijn (ik ben als Vinoloog afgestudeerd 
aan de Wijnacademie) en sinds ik als jongetje in 1967 Jim 
Clark de Grand Prix van Zandvoort zag winnen ben ik een 
groot liefhebber van de Formule 1.

Toen ik in 1999 op zoek was naar een ander huis kwam ik via 
een kennis een woning op het spoor die voldeed aan een 
lang gekoesterde wens: wonen aan het water. Alleen lag 
deze woning niet in Haarlem maar in Weesp. Vanaf Weesp 
ging er dagelijks vanaf 05:00 in de ochtend elk kwartier een 
trein rechtstreeks naar Schiphol. Omdat ik in die tijd naast 

het vliegen veel op kantoor werkzaam was gaf dit de door-
slag.

Toen ik later mijn echtgenote leerde kennen is zij bij me 
ingetrokken en met veel plezier hebben we daar gewoond. 
Wel hadden we het er vaak over dat we ooit nog wel terug 
wilden naar Haarlem.

Dat begon steeds meer te leven en toen we in 2014 door 
mijn schoonzuster werden gewezen op het Scheepmakers-
kwartier besloten we de daad bij het woord te voegen. Te-
rug naar Haarlem, de regio waar we allebei zijn opgegroeid 
en waar bijna al onze familieleden wonen. Er bleken nog 
een paar huizen te koop te staan waaronder één dat ons 
zeer aansprak. En zo zijn we begin 2016 verhuisd naar de 
Harmenjansweg 51.

We hebben nog geen dag spijt gehad van deze stap, we 
wonen hier met veel plezier, een fijn huis en het centrum 
van de stad op loopafstand! 

In Weesp was ik in 2010 voor de VVD gekozen in de ge-
meenteraad en een jaar later werd ik fractievoorzitter. Ook 
werd ik gevraagd als voorzitter op te treden op de bij-
eenkomsten van de buurtpanels, de lokale variant op de 
wijkraad. Het was deze ervaring die me eenmaal hier in 
Haarlem ertoe bracht eens langs te gaan bij een vergade-
ring van de wijkraad. 

Alexander Bruch

Scheepmakerkwartier fase 2A 
Beste lezers van de winterwijkkrant.
We komen nu de grond uit en je kunt goed zien dat er 
iets gebeurt!! Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord en nu 
ook kunt gaan zien wordt erg hard gewerkt aan de nieuwe 
woningen van project Scheepmakerkwartier fase 2A welke 
is ontwikkeld door Aan Het Spaarne en wordt gebouwd 
door Scholz Bouw.

Werkzaamheden in de grond
We zijn nu uit de moeilijke periode van alle werkzaamhe-
den die zich voornamelijk in de grond afspeelden, zoals 
de grondsanering, de archeologische onderzoeken en het 
bouwen van de nieuwe kade.

Betonwerkzaamheden parkeerkelder en vloeren
De parkeergarage gaat vorm krijgen, vlak voor de bouwvak 
is de keldervloer gestort en na het uitharden is een mooie 
vlakke vloer ontstaan. Begin september is begonnen met 
het maken van de betonnen kelderwanden. Deze wanden 
worden gestort tussen 2 stalen bekistingselementen en 
worden voor de sterkte voorzien van wapening. Afgelopen 
week zijn de kanaalplaten van het parkeerdek aangebracht. 
Dit zijn prefab betonnen vloeren van ruim 16 meter lang 
welke in 1 
keer van wand naar wand worden geplaatst. In het midden 
van de parkeerkelder is de torenkraan opgebouwd en na 
demontage van de kraan worden de laatste vloerplaten van 
het parkeerdek gelegd.

Nieuw trafostation 
Om alle woningen van fase 2A en 2B van stroom te kunnen 
voorzien is er een nieuw trafo station geplaatst. Het nieuwe 
station is inmiddels geplaatst op de hoek van de Harmen-

jansweg en de Windasstraat. Nu is alleen nog het betonnen 
station te zien maar nadat wij het onder handen hebben 
genomen is alleen het deurkozijn nog te zien. Het gehele 
station wordt namelijk omsloten met metselwerk geheel in 
de stijl van de woningen van dit bouwblok.
De leidingen voor de voeding van het nieuwe station wor-
den momenteel aangelegd in het trottoir van de Harmen-
jansweg. Als de bouw in de laatste fase is worden alle nuts-
voorzieningen in de straat aangelegd waarna de invoering 
in de woningen kan plaatsvinden.

Planning fundering bouwblokken
De stort van de funderingen van de bouwblokken 1,2 en 3 
gaan voorspoedig en de funderingen zijn zichtbaar en de 
vormen van de woningen beginnen duidelijk te worden.
De eerste begane grondvloeren zijn vorige week gelegd 
en nu kan er begonnen worden met het lijmen van de kalk-
zandsteen woning scheidende wanden waarna de verdie-
pingsvloeren worden aangebracht.

Vervolg bouwproces 
Nadat alle vloeren en wanden zijn geplaatst worden de 
woningen en appartementen voorzien van houtskeletbouw 
daken en gevelelementen. Hierna kunnen de bouwblokken 
“wind en waterdicht” gemaakt worden. Aansluitend kan 
dan begonnen worden met de afbouw van de woningen 
aan de binnenzijde, zoals de trappen, afwerkvloeren, te-
gelwerk en sanitair. Helemaal aan het einde van de bouw 
wordt de hele buitensituatie woonrijp gemaakt en daarmee 
worden de woningen echt een onderdeel van de bestaan-
de wijk. Wij hopen dat u allen tezamen met de nieuwe be-
woners veel plezier zult beleven aan het prachtige bouw-
plan wat wij mogen realiseren.

Team AHS en Scholz Bouw

54



Ontwikkelvisie 
Spaarnesprong
In onze buurt verandert veel. Denk onder andere aan de 
herontwikkeling van de Koepel, plannen voor het Dan-
tuma-terrein, de ontwikkelingen rond de Oerkap en niet 
te vergeten de voormalige Fietsznfabriek. De gemeente 
kijkt bij al die plannen naar de openbare ruimte en welke 
veranderingen wenselijk zijn, bijvoorbeeld, de afwikke-
ling van het verkeer, parkeren, terugbrengen van water, 
enzovoort.

Omdat er zoveel gaande is, heeft de gemeente een visie 
gemaakt voor het gebied tussen het Spaarne, de Oude-
weg en Nedtrain. Met deze Ontwikkelvisie Spaarnesprong 
(zoals deze visie heet) maakt de Gemeente Haarlem dui-
delijk wat de ambitie is en op welke wijze samenhang ge-
creëerd kan worden tussen de verschillende projecten. 
Veel, niet uitgevoerde, plannen uit het verleden zijn op-
nieuw bekeken en meegenomen in het rapport, waarin 
tevens onze wijkvisie 2030 is opgenomen.
Samen met verschillende stakeholders, waaronder de 
wijkraad, is een concept ontwikkelvisie opgesteld.

Dinsdag 19 september vond een inloopavond ‘Visie 
Spaarnesprong’ plaats, georganiseerd door de gemeen-
te. Er was sprake van een flinke opkomst met evenzoveel 
prangende vragen van omwonenden. 
Zo worden bijvoorbeeld de verschillend gehanteerde wij-
kindelingen niet door alle bewoners begrepen; ‘zijn wij nu 
binnenstad of oost’ is een veel gehoorde vraag. Na de 
invoering van de nieuwe landelijke CBS indeling vorig jaar, 
is het er niet duidelijker op geworden. (zie verderop in 
deze editie)
 
De Visie Spaarnesprong is door middel van een nieuws-
brief in de buurt verspreid. Hierop kwamen diverse reac-
ties en enkele aanvullingen binnen op de plannen. Deze 
reacties hebben wij verwerkt in een officiële zienswijze die 
inmiddels in behandeling is bij de gemeente.
De Visie Spaarnesprong ziet vrij laat het licht; een aantal 
bouwprojecten loopt immers al of wordt binnenkort op-
gestart.
Prioriteit nummer één is wat ons betreft het maken van 
een (ondergrondse) parkeervoorziening met voldoende 
capaciteit voor onze wijk. Deze toekomstvisie moet ervoor 
pleiten de buurt zoveel mogelijk autoluw/autovrij te ma-
ken. 
De Werkgroep Verkeer heeft in een eerder stadium cijfers 
aangeleverd met betrekking tot de parkeerbehoefte.

De Koepel, Zuidam, de Oerkap en molen de Adriaan 
trekken steeds meer publiek en verhogen daarmee de 
parkeerdruk in de wijk. Het is gebleken dat niet iedere 
bezoeker op de fiets of met het openbaar vervoer komt. 
Daarbij komt ook nog eens dat er meer appartementen 
ge/verbouwd zijn/worden in kleine units, zonder eigen 
parkeerplek.
Is het parkeer vraagstuk aangepakt, dan ontstaat vanzelf 
meer ruimte voor groen en wordt de leefbaarheid in de 
wijk verhoogd.

In januari wordt de Visie in de raad behandeld.

Activiteiten in de Koepel
We maken gebruik van de unieke situatie van een klein 
jaar: de koepel staat leeg. Dat biedt ruimte voor bijzon-
dere evenementen, bescheiden concerten, lezingen en 
theater

24 en 30 november: Operagroep The Fat Lady
Informatie volgt.

2 december: Koepelsessies 2
Op zaterdag 2 december aanstaande organiseert Gitaar-
lem i.s.m. Athenaeum Boekhandel Haarlem een tweede 
koepelsessie. Speciale gast is auteur Alex Boogers, hij zal 
worden bevraagd door Leon Verdonschot. Muzikale invul-
ling door Maurice van Hoek. Er is een beperkt aantal plaat-
sen. Tickets zijn nog niet te bestellen. 

13 december: Viooldiva’s – volume 4
De Haarlemse Viooldiva’s pakken uit in de koepel met een 
programma in kerstsfeer. Na optredens met Yorick van 
Norden, Cantorij Grote Bavo en Danshuis Haarlem nu een 
uitgebreid kerstprogramma. Tickets zijn nog niet te bestel-
len. 

De activiteitenkalender wordt steeds actueel gehouden en 
hangt in de vitrinekasten naast de entree van de Koepel 
en de Veste. 

Boeken van rondleidingen
Dit kan bij beheer Wagenhof via: www.kijkindekoepel.com

In het bezit van een Haarlem Pas?
• Dan krijg je 50% korting op een kaartje voor de evene-

menten die georganiseerd worden door Open de Koepel 
en Stichting Panopticon.

• Ook ontvang je 50% korting op een kaartje voor de rond-
leidingen van Wagenhof.

Informatieplek: Open de Koepel
Alle beschikbare informatie hebben we gebundeld in het 
informatiecentrum. Het centrum is elke woensdag open 
van 16.00 tot 18.00 uur. 

Plannen in ontwikkeling
De afgelopen periode is er achter de schermen hard ge-
werkt aan de plannen voor de koepel. de stand van za-
ken was te zien voor de buurtbewoners op 19 oktober. 
De schetsen van koepel zijn inmiddels ver uitgewerkt en 
ze zijn met de gemeente in overleg om het omgevings-
plan te maken. Vroeger heette dat bestemmingsplan. Het 
duurt nog even voordat dit plan in procedure gaat.
Er vindt nog allerlei onderzoek plaats, variërend van fun-
deringsonderzoek tot verkeersonderzoek.
 
Met de universiteiten is volop overleg, al gaat het langza-
mer dan gewenst. Na inhoudelijk overeenstemming over 
het onderwijs volgt nu overleg over juridische en financiële 
zaken. Men hoopt de komende maanden tot resultaat te 
komen.

Voorlopige planning (stand van zaken oktober 2017) 

• Eind 2017, begin 2018: overeenkomst met de universitei-
ten over University College

• Tot eind 2017: onderzoeken, uitwerking plannen
• Informatie buurt over stedenbouwkundig plan: eind no-

vember 2017
• Start bestemmingsplanprocedure: voorjaar 2018
• Start bouw: najaar 2018. De bouw gaat in twee delen: 

eerst de koepel en het entreegebouw (eventueel ook de 
Veste), daarna de nieuwbouw

• De deuren van University College Haarlem gaan op zijn 
vroegst in september 2019, maar waarschijnlijker begin 
2020 open 

6 7



9

Wijkraad, Panopticon en
gemeente Haarlem
Onlangs zijn we met een aantal mensen de buurt in de di-
recte omgeving van de Koepel rond gegaan om handte-
keningen op te halen voor een bezwaarprocedure tegen 
de inmiddels door de gemeente Haarlem aan Panopticon 
verleende voorlopige vergunningen. 
Omdat wij ons als wijkraad steeds een warm voorstander 
van de plannen van Panopticon hebben getoond, hebben 
veel mensen zich tijdens het ophalen van handtekeningen 
over deze actie verbaasd. Dit stukje is dan ook bedoeld om 
duidelijk te maken waarom wij gehandeld hebben zoals wij 
hebben gedaan.

Voordat we onze handelwijze nader uiteen zetten vinden 
we het echter van belang om onze positie ten opzichte van 
Panopticon nader onder woorden te brengen:
Voorop staat en blijft staan voor ons als wijkraad dat wij de 
plannen van Panopticon om de Koepel om te vormen tot 
een University College van harte steunen. Dat college vin-
den wij veruit de beste oplossing voor de verdere ontwik-
keling van de Koepel. Daarnaast voegt het totale plan voor 
het Koepelterrein echt iets toe aan onze wijk.
Maar, hoezeer wij de plannen ook steunen, belangrijk voor 
ons blijft de impact die wat er nu en straks op het Koepel-
terrein gebeurt heeft voor onze wijk.

We zijn onze actie begonnen naar aanleiding van klachten 
van buurtbewoners die zich enorm stoorden aan en over-
last hebben ondervonden van wat er afgelopen zomer bij 
de Koepel gebeurde.
Vanwege de bezwaren uit de wijk hebben wij allereerst een 
brief aan Panopticon geschreven en geëist om de activitei-
ten die de problemen veroorzaakten te staken. Dat heeft 
weer geleid tot een gesprek met Panopticon en degene 
die de horecagelegenheid exploiteert. Daarna is de over-
last opgehouden.

De vergunningen waar wij bezwaar tegen hebben ingesteld 
gaan er over dat Panopticon in strijd met het thans gelden-
de bestemmingsplan niet nader benoemde commerciële 
activiteiten mag (laten) ondernemen en daarnaast op de 
voormalige luchtplaats van de Koepel een horecagelegen-
heid mag bouwen en (laten) exploiteren. 
De tijdelijke vergunningen – en wat is tijdelijk - zijn echter 
zo ruim geformuleerd dat vrijwel alles kan en mag. In the-

orie zou de onwenselijke situatie ook in de toekomst weer 
kunnen plaatsvinden en dat willen we niet.

Nu gaan we er overigens zonder meer van uit dat we met 
Panopticon goed tot afspraken zullen kunnen komen over 
wat kan en wat niet kan. We willen daar als wijk ook een 
duidelijke rol in krijgen. Als die afspraken gemaakt en vast-
gelegd zijn, zullen we onze bezwaren met plezier intrekken. 
Maar, totdat we die goede afspraken hebben gemaakt en 
vastgelegd, handhaven we onze bezwaren.

Voor alle duidelijkheid: de sociale, educatieve en culturele 
evenementen die in de Koepel plaatsvinden zie wij niet als 
commerciële activiteiten. Integendeel, we beschouwen ze 
als een verrijking voor Haarlem en nodigen Panopticon uit 
er vooral mee door te gaan.

Verbazingwekkend bij de hele gang van zaken is daarnaast 
dat Panopticon met instemming van ambtenaren van de 
gemeente Haarlem alvast - en dit vooruitlopend op het in-
gaan van die beide vergunningen - mocht beginnen met 
commerciële activiteiten en het bouwen en in gebruik ne-
men van het horeca paviljoen op de luchtplaats. De horeca 
ondernemer mocht daarnaast alvast beginnen zonder dat 
er een horecavergunning was afgegeven.

Toen ons uit gesprekken met gemeente ambtenaren dui-
delijk was geworden dat dit gedogen in Haarlem staand 
beleid is, hebben we de gemeente een boze brief geschre-
ven. Wij vinden het niet acceptabel dat deze manier van 
handelen het voor ons en andere burgers van Haarlem 
buitengewoon bemoeilijkt om in vergunningen procedures 
ons recht te halen. 
Immers, wat heeft het voor zin om in procedure te gaan als 
de situatie waarover de aanvraag tot een vergunning gaat 
feitelijk al is gerealiseerd.
Zeker in onze wijk, waar de komende jaren zoveel gaat ge-
beuren is het van het grootste belang dat wij als bewoners 
volledig gebruik van onze rechten kunnen maken. We moe-
ten tenslotte met zijn allen voorkomen dat het in onze wijk 
een chaos wordt.

Wij gaan dan ook over dit gedoogbeleid het gesprek met 
de gemeente aan en willen daarbij harde garanties dat in 
beginsel niet van procedures wordt afgeweken en dat, als 
dat eens een keertje onvermijdelijk is, daarover vooraf met 
de wijk wordt gesproken.

John van Putten

Viewmaster
Door Harm van Ee

Kaapstanderbieb
Hoewel ik op de Gasthuissingel ben geboren koester ik 
veel goede herinneringen aan onze wijk. Inmiddels woon 
ik al 14 jaar op de Scheepmakersdijk maar heb daarvoor 
al andere belevenissen in de wijk meegemaakt. Op mijn 
19e deelde ik een huis met 2 vrienden aan de Papentoren-
vest in het doodlopende gedeelte van de straat. Aan het 
einde woonde iemand met een mobiel frituur bedrijf: Jan 
Poepjes. Zijn naam stond met vette letters op zijn oude SRV 
wagen.
Op de hoek van de Scheepmakersdijk zat slagerij George 
de Vries. Als studenten aten wij graag zijn goedkope ge-
haktballen en later ook zijn Texelse lam. Het nieuwe jaar 
van 1980 vierden wij zingend met trompetgeschal op de 
Catharijnebrug. 

Na meerdere omzwervingen keerde ik in 1996 terug op de 
Harmenjansweg 61 tegenover de ingang van de gevange-
nis. Mijn zoon was net geboren en ik kreeg de mogelijk-
heid een huisje te gaan bewonen dat zou worden gesloopt. 
Onze achtertuin grensde aan het parkeerterrein van Dantu-
ma (Keur). Een prachtige plek voor kinderen om te voetbal-
len en te leren fietsen. 
‘s Avonds kon je in alle rust aan het Spaarne tussen de 
boompjes gaan vissen. 

Aan de voorkant was het een komen en gaan van bajes 
bezoek. De automerken verklaarden de afkomst van het 
bezoek. Van Jaguar tot witte Mercedes ; een breed assorti-
ment aan pluimage.
Op een mooie dag cirkelde er ineens een helikopter boven 
ons hoofd. De straat bleek afgezet en de politie ging met hon-
den op zoek naar een ontsnapte gevangene die zich tussen de 
autowrakken van het sloopbedrijf schuilhield. Ook bij buurman 
Wiebe was er later sprake van een uitbraak; zijn grote collectie 
fretten wist te ontkomen. Witte knaagdieren met grote staarten 
zochten hun heil onder de autoweegschaal van de ijzerboer.                                                                                                                       
De meeste mensen zijn echter verhuisd of niet meer in leven 
maar onze bijna buren Peter en Willy Stoelinga wonen nog 
steeds op het rijtje.

Op de locatie van onze tijdelijke woning begint nu de 
Kaapstanderstraat. Slechts enkele meters onder de denk-
beeldige plek waar mij dochter ter wereld kwam staat nu 
een kast met weggeef boeken. Een sympathiek initiatief 

van de bewoners, maar niet echt een monument voor mijn 
19 jarige dochter. Lezen doet ze vanaf een beeldscherm. 
Een straatkabinet met reserve IPhones en oplaadsnoeren 
zou haar meer bevallen. Toch zal ik binnenkort een donatie 
doen aan de buurtbieb met een paar jeugdboeken uit haar 
collectie.

Dus voorleesouders sla je slag !
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Recordaantal bezoekers voor 
Molen de Adriaan
Op donderdag 28 september jongstleden ontving Molen de 
Adriaan zijn 15.000ste bezoeker van dit jaar. Een groep me-
dewerkers van de gemeente Utrecht moest die dag helaas 
worden teleurgesteld; zij waren nét te vroeg… 

De 34 bezoekers van de Koninklijke Marechaussee die iets la-
ter aan kwamen, vielen wel degelijk in de prijzen. Medewerker 
Anita Knegt was uiteindelijk de 15.000ste bezoeker. Zij kreeg 
een mooie bos bloemen aangeboden én een tegoedbon om 
de molen met vrienden gratis te bezoeken, plus nog een fles 
Kenau (eau-de-bière, gebrouwen door Jopen). De prijzen wer-
den aangeboden door geboren Haarlemmer Toos de Jong-Rij-
kenberg en Wilma en Rob Giebels. 

Vrijwilligers gezocht!
In 2012 kon Molen de Adriaan rekenen op 6.000 bezoekers. 
In slechts vijf jaar tijd is dat aantal dus ruim verdubbeld naar 
15.000 bezoekers. Om deze aantallen goed te kunnen verwer-
ken, is het eigenlijk zaak dat het corps van vrijwilligers wordt 
uitgebreid – zeker als de aantallen blijven groeien, zoals zeker 
te verwachten is. Mocht u zich dus geroepen voelen om uw 
steentje bij te dragen, dan kunt u zich melden bij voorzitter Ted 
Blesgraaf (tel. 023-5250468). 

Geschiedenis
De Adriaan is gebouwd op de resten van de Goê Vrouwtoren, 
een oude verdedigingstoren aan het Spaarne. Vroeger lagen 
er om Haarlem grachten, muren en torens om de stad te ver-
dedigen tegen vijandelijke aanvallen. Je kon de stad alleen in 
en uit via de stadspoorten.
Aan de overkant van het Spaarne, tegenover de Goê Vrouwto-
ren, lag de Zanderstoren. Tussen beide torens hing een brug, 
en de torens en de brug heetten samen de Catrijnepoort. Van-
af de Catrijnepoort kon de noordelijke toegang tot het Spaar-
ne in de gaten worden gehouden. Later verloren deze verde-
digingswerken rond de stad echter hun functie en werden ze 
gesloopt.

Bouw De Adriaan
In 1778 krijgt de Amsterdamse ondernemer Adriaan de Boois 
van de gemeente Haarlem toestemming om een windmolen 
te bouwen. Hij zet zijn industriemolen op de onderbouw van 
de oude Goê Vrouwtoren, dicht bij het centrum van de stad. 
Hierdoor steken de wieken hoog boven het Spaarne uit en van-
gen ze elk zuchtje wind. Op 19 mei 1779 wordt stellingmolen 
De Adriaan geopend. De Boois maalt er jarenlang tufsteen tot 

tras, maar ook schelpen en eikenschors worden er vermalen.
In 1802 wordt De Adriaan aan een tabakshandelaar verkocht, 
die er tot 1865 tabaksrollen tot snuiftabak maalt. Opnieuw 
verandert de molen van eigenaar en functie. Hij wordt om-
gebouwd tot een wind- en stoomkorenmolen. Vanaf die tijd 
wordt er in de molen koren gemalen.

Brand!
Op zaterdagmiddag 23 april 1932 was Haarlem in rep en roer: 
De Adriaan stond in brand. De indrukwekkende vuurzee trok 
duizenden toeschouwers. Ondanks kordaat optreden van de 
Haarlemse brandweer bleef van de Adriaan weinig meer over 
dan een smeulende hoop stenen en balken. Al een dag na de 
brand organiseerden Haarlemmers een inzamelingsactie voor 
een nieuwe Adriaan. Het mag niet baten: van een wederop-
bouw komt het voorlopig niet.
In 1963 wordt de gemeente Haarlem eigenaar van de grond 
waarop de molen heeft gestaan en neemt Haarlem een her-
bouwplicht op zich. Die laatste belofte raakt in de jaren erna 
echter in de vergetelheid. In 1991 wordt de Stichting Molen 
De Adriaan opgericht, die de herbouw van de molen als doel-
stelling heeft. In 1996 ontdekt de voorzitter van de Stichting in 
oude archiefstukken de passage over de herbouwplicht. 
Pas in 2002, zeventig jaar later, is het eindelijk zover: Haarlem 
heeft zijn Adriaan terug.

Biografie van een Molen,
door Chris Brunner

Op maandag 13 november werd het eerste exemplaar 
van het boek van Chris Brunner over Molen de Adriaan 
gepresenteerd in de bibliotheek van Haarlem. Het is de 
bedoeling dat het eerste exemplaar aan de burgemees-
ter overhandigd wordt.



Cursus reanimatie en AED
Nog altijd sterven er iedere dag 35 mensen in Nederland 
aan een hartstilstand. Iedereen kan leren reanimeren en 
ook kan iedereen leren omgaan met een AED. 
Snel handelen bij een hartstilstand kan echt het verschil 
maken tussen leven en dood

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator en is 
een apparaat dat wordt toegepast bij slachtoffers met een 
hartstilstand. De AED geeft een elektrische schok af waar-
door het hartritme weer op gang kan worden gebracht. 
De overlevingskans van deze slachtoffers neemt hierdoor 
aanzienlijk toe.

Bij een hartstilstand is er acuut levensgevaar. Direct starten 
met reanimeren en het aansluiten van een AED redt lev-
ens. Daarom organiseert de wijkraad reanimatiecursussen 
en zijn er 3 AED’s in de wijk. De cursussen worden voor een 
deel gesubsidieerd door het wijkactiviteiten budget van de 
gemeente Haarlem hierdoor kunnen de deelnamekosten 
laag gehouden worden. Een deel van de deelnamekosten 
wordt gebruikt voor onderhoud van de AED’s in de wijk. 

Vorig jaar waren er in november 2 cursusavonden. Beide 
avonden zaten vol enthousiaste buurtbewoners. De docent 
legde op een leuke en duidelijke manier alles uit. Maar het 
motto van de avond was zelf doen! Dus werd iedereen in 
groepjes aan het werk gezet want reanimeren is echt hard 
werken. In de 2 ½ uur durende cursus kwam het reanimeren 
van volwassenen en het bedienen van een AED aan bod. 
Ook het reanimeren van kinderen en baby’s werd geoe-
fend. Aan het eind van de cursus ontving iedere cursist een 
certificaat, deze is één jaar geldig. Het is dan ook raadzaam 
om de cursus één maal per jaar te herhalen. 

Op  23 en 31 januari 2018 organiseert de wijkraad weer een 
cursus. We hopen dan weer op zo’n grote opkomst!

Zie inschrijfformulier in deze editie.

Melding maken bij
Spaarnelanden
Bij Spaarnelanden kunt u terecht voor een melding over 
schade aan ondergrondse containers, het gratis ophalen 
van grofvuil of afval naast de ondergrondse containers. Dit 
kan via het contactformulier op de website (https://www.
spaarnelanden.nl/inwoners/melding-maken) of telefonisch 
via 023 - 7517200.

Melding gemeente
Wilt u een melding doen over de openbare ruimte in Haar-
lem? Bijvoorbeeld over zwerfvuil, fietswrakken, stoeptegels, 
afvalzakken, verkeersborden, wegmarkering of omgevallen 
bomen, dan kunt u een online melding doen bij de gemeen-
te Haarlem website of via telefoonnummer 14023.
Melding Spaarnelanden
Een melding over schade aan ondergrondse containers, een 
storing of afval naast de ondergrondse containers kunt u bij 
Spaarnelanden melden via op de website te vinden formu-
lier of telefonisch via 023 - 7517200.

Heeft u per ongeluk persoonlijke spullen in de ondergrondse 
container laten vallen? Belt u dan zo spoedig mogelijk met 
de klantenservice van Spaarnelanden op werkdagen tussen 
8.00 en 16.30 (tel: 023-7517200).

Wanneer de container nog niet geleegd is, kunnen wij een 
afspraak maken voor het legen van de container in uw bij-
zijn. Hiervoor komen wij langs met twee wagens: een wa-
gen met kraan en een wagen met open bak om de con-
tainer in te legen. Zo kunt zelf op zoek naar uw spullen. 
De kosten voor het legen bedragen €100,00. U kunt vooraf 
per pin betalen (met legitimatie) bij de balie van Spaarnelan-
den of ter plekke per pin betalen bij de chauffeur.

Wij kunnen uw spullen helaas niet meer terugkrijgen in de 
volgende gevallen:
• De container is al geleegd en de inhoud is vervoerd naar 

het vuiloverlaadstation.

• Uw spullen liggen in een perscontainer. Afval wordt in 
deze container tot een klomp geperst.

• De container waar uw spullen in liggen is een glascontai-
ner. Het is helaas te gevaarlijk om uw spullen te zoeken 
tussen het gebroken glas.

• De situatie ter plaatse laat niet toe dat wij een wagen met 
kraan en een wagen met open bak kunnen parkeren.
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Inschrijfformulier Reanimatie cursus en AED

Ik meld me aan voor de Reanimatie cursus en AED; hierbij mijn e-mailadres en verdere gegevens:

 Naam: 

 

 Aantal pers.: 

 Adres: 

 Tel. nummer: 

 Email adres: 

 Voorkeur: [  ] dinsdag 23 januari [  ] woensdag 24 januari 

Reanimatie cursus en AED
23 en 31 januari
Onthoud deze data en geef je op!
 
Voor iemand met een hartstilstand is het belangrijk dat er 
zo snel mogelijk met de juiste behandeling wordt begon-
nen. Een grote overlevingskans wordt bereikt door een 
snelle actie bij elke schakel:
snelle alarmering (bel altijd 112), snelle reanimatie,
vroege defibrillatie (AED) en snelle professionele hulp. 

Dit is de reden dat de wijkraad een reanimatie cursus or-
ganiseert op dinsdag 23 januari en  woensdag 31 januari 
van 19.30 t/m 22.00 uur.
De cursus wordt gegeven door een officieel docent in re-
animatie volwassenen, het bedienen en omgaan met een 
AED maar tevens met levensreddend handelen voor kin-
deren en baby’s.
De deelnamekosten bedraagt € 15,00 per persoon, bij bin-
nenkomst te voldoen.
Locatie: Speeltuin de Glasblazers Scheepmakersdijk 10.

Opgeven voor 19 december a.s. via de website
www.wijkraadsmd.nl/contact/
of het strookje (printen en invullen) inleveren bij de 
Harmenjansweg 25 of Scheepmakersdijk 32 c
Na het doorlopen van de cursus ontvangt u een certificaat 
van de Nederlandse Hartstichting.

Om uw handigheid met een reanimatie te behouden en 
de geldigheid van het reanimatie certificaat (1 jaar) is het 
raadzaam om de cursus één maal per jaar te herhalen.
Heeft u een reanimatie-bewijs, neem deze dan mee.

De cursus wordt voor 50% gesubsidieerd door de gemeen-
te Haarlem en met het doorlopen van de cursus geeft u 
ook een kleine bijdrage aan het onderhoud van de 3 AED’s. 
(ca. € 200,00 per jaar), Zie tevens onze website 3 AED’s in 
de wijk.

Wilt u niets missen geef u dan op voor de Nieuwsbrief 
Scheepmakerswijk  te vinden op: www.wijkraadsmd.nl

7 december
Nationale Vrijwilligersdag
Donderdag 7 december is het Nationale Vrijwilligersdag. 
De dag waarop organisaties hun vrijwilligers extra in het 
zonnetje zetten. En dat is volkomen terecht vindt ook Lin-
da van der Sluis, directeur van de Vrijwilligerscentrale ( of 
al Centrum?) Haarlem. ‘Bijna de helft van alle Haarlemmers 
(47%) doet wel eens vrijwilligerswerk. Deze vrijwilligers 
zijn onmisbaar voor de Haarlemse samenleving. Zonder 
vrijwilligers kan geen (sport)vereniging draaien, ontbreekt 
dat extra beetje zorg in het verpleeghuis, moeten leuke 
activiteiten op scholen worden afgelast. Wat ze ook doen, 
we kunnen niet zonder hen. Vrijwilligers zijn in alle wijken 
en buurten van Haarlem actief met z’n allen maken die 
onze stad echt een beetje mooier!’                                                            
                                                                                                              
Ook voor vrijwilligers zelf levert vrijwilligerswerk veel op. 
Voldoening uiteraard, het plezier om iets voor een ander 
te betekenen, maar ook nieuwe sociale contacten, werker-
varing, structuur. Het is een waardevolle toevoeging op het 
cv en vormt af en toe zelfs een opstapje naar betaald werk. 

Vrijwilligerswerk in de wijken
Vrijwilligerswerk is er altijd en voor iedereen. Voor korte of 
langere tijd, ongeacht opleiding, voor jong en oud, met 
of zonder migratieachtergrond, valide of met een hand-
icap, met of zonder baan. De meeste vrijwilligers vinden 

het prettig om in hun eigen wijk actief te zijn. Daarom zijn 
de vrijwilligersvacatures in Vacaturebank van de Vrijwilliger-
scentrale naar wijk ingedeeld. Zo kan je als je naar een leu-
ke functie zoekt, direct checken of je dit in je eigen wijk kunt 
doen. Op loopafstand of per fiets!   

Vrijwilligers Centrale Haarlem & Omgeving
Nieuwe Groenmarkt 51
2011 TV Haarlem
023-5314862
t.delaat@vwc-haarlem.nl
Aanwezig: maandag t/m vrijdag

www.vwc-haarlem.nl
www.vrijwilligersacademiehaarlem.nl

WORD LID VAN DE LEUKSTE 
SPEELTUIN VAN HAARLEM!
Dan krijg je niet alleen onbeperkt gratis toegang tot de speeltuin, met elke 
eerste en derde donderdag van de maand een peuterochtend, maar kun je 
ook elk jaar naar de gezellige sinterklaarviering (toegang alleen voor leden).   
Bovendien steun je de daarmee speeltuin vereniging van  
De Glasblazers, waardoor het voortbestaan verzekerd blijft.  
 
Interesse? Mail naar leden@deglasblazers.com onder  vermelding van 
‘lid2017’ of vraag een inschrijfformulier bij de speeltuin beheerder.

HET KOST JE MAAR  
25 EURO PER JAAR!
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MAX EUWEPLEIN 1  HAARLEM  023 - 737 08 04
WWW.FRISKAANHETSPAARNE.NL  - INFO@FRISKAANHETSPAARNE.NL

FRISK AAN HET SPAARNE
NORDIC KITCHEN

De lekkerste vis in Oost!
Elke dag verse vis

 Bestel een kant-en-klare overheerlijke
 visschotel van Tarik!

Kijk op de website voor
het complete assortiment

Gedempte Herensingel 10
(tegenover de Amsterdamse poort)

Bestellen: 023 5359820 / 0617020224
info@vishandeldepoort.nl

facebook.com/vishandeldepoort

www.vishandeldepoort.nl

WhatsApp Buurtpreventie
Wabp.nl is opgericht op 1 juni 2015 en sinds 28 juli 2017 
geregistreerd als Stichting WABP (WhatsApp Buurtpre-
ventie).
Méér dan 7500 WhatsApp Buurtpreventie groepen, met 
één of meerdere beheerders, hebben zich inmiddels ge-
registreerd.                                                            
                                                                                                              
Wabp draagt zorg voor de zichtbaarheid en vindbaarheid 
van de beheerders van een Alarm App groep. Een Alarm 
App groep is een groep in een app waarbij de groep goed 
wordt beheerd door één of meerdere beheerders en waar 
buren elkaar snel op de hoogte kunnen stellen van alarmer-
ende situaties zoals inbraak of een verdacht persoon etc.
Bel altijd eerst 112 en informeer uw buren vervolgens via 
de groep.

Wilt u lid worden van een Alarm App groep in uw buurt?  
Neem dan contact op via de mail van de beheerder zodat 
om lidmaatschap aan te vragen.

Groepsnaam: ‘Veilig om de koepel wonen’
Postcode van de wijk 2031. Het betreft hier de straten 
rond de Koepel; Damaststraat, Spaarnoogstraat, Oostvest, 
Harmenjansweg, Disselkade, Kelderwindkade en Kaap-
standerstraat.
Aanmelden: degrointernetdiensten@gmail.com

We starten ook een buurt Alarm App op van het gebied 
rond de Scheepmakersdijk.
Groepsnaam: ‘Scheepmakersdijk oude stad Oost’
Straten: Scheepmakersdijk, Papentorenvest, Blekerstraat, 
Glasblazerstraat, Korte Dijk, Houtmarkt, Dijkstraat, Oost-
vest, Melkboersteeg tot en met Koralensteeg.
Postcode van de wijk 2011.
Aanmelden: albert@wijkraadsmd.nl

Samen staan we sterk
Goede samenwerking en beheer is van essentieel belang 
om van een Alarm App groep een succes te maken. Naast 
samenwerking binnen de groep zien wij ook dat contact 
tussen nabijgelegen groepen van belang is. Een verdachte 
zal zo snel mogelijk uit uw buurt proberen te komen. Van-
daar dat contact met aangrenzende Alarm App groepen via 
de beheerder belangrijk is. Digitale Buurtpreventie is een 
Burgerinitiatief voor burgers en door burgers, door samen 
te werken maken we onze buurt veiliger!

Naast samenwerken is ook de zichtbaarheid van de groep 
erg belangrijk, inbrekers zullen buurten, die zichtbaar actief 
zijn, vermijden. Speciaal daarvoor hebben we de Buurtpre-
ventie stickers ontworpen.
Bezoek de pagina voor meer informatie over Wabp.nl



    

              
     

 

    
    

    

 

    
    

    
   




