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Voorwoord
De lente is vroeg begonnen dit jaar, wellicht gaan bij sommigen de handen jeuken en zien dit als een mooie aanleiding om onze versteende woonomgeving wat te vergroenen, door bijvoorbeeld een geveltuintje aan te leggen of
enkele plantenbakken neer te zetten. Een groot aantal
bewoners heeft reeds potten met planten voor hun gevel
gezet wat de straat een fleurige en groene aanblik biedt.
De broodnodige bijen en andere insecten zullen dit ook
zeer waarderen!
Diverse bouwprojecten gaan gestaag door, overal in de
wijk klinkt het geluid van hamers en machines. Voorlopig
komt hier nog geen einde aan. Sterker nog, projecten aan
de Papentorenvest, de Fietsznfabriek en niet te vergeten
de Koepel staan op het punt om op te starten. Het een en
ander valt terug te lezen in deze editie.
Op dinsdag 19 maart jl. vond de tweede meedenk-sessie
plaats met betrekking tot de Koepel en omgeving. Tijdens
deze sessie is het aangepaste stedenbouwkundig plan gepresenteerd. De ‘werkgroep Koepel’ heeft input gegeven
naar aanleiding van het eerdere conceptontwerp van november vorig jaar. Na het bestuderen van de gepresenteerde aangepaste plannen zijn we wederom met een flinke
lijst van punten gekomen die naar ons idee behoorlijk wat
aandacht vergen. Aan de hand van deze reacties gaan de
ontwikkelpartijen verder aan de slag. Begin april wordt de
derde meedenk-sessie georganiseerd.
Vervolgens wordt er een inloopbijeenkomst voor de buurt
georganiseerd. Bij deze gelegenheid zal het stedenbouwkundig plan plus toelichting worden gepresenteerd. Zie het
artikel van de gezamenlijke ontwikkelpartijen in dit nummer.
Binnenkort kunnen we nieuwe buurtbewoners in onze wijk
verwelkomen want de oplevering van SMK 2A heeft inmiddels plaatsgevonden. Wij willen ‘nieuwe’ en ‘oude’
bewoners met elkaar op een feestelijke manier in contact
brengen . Dit doen we 11 mei van 16.00-19.00 uur onder
de noemer ‘virtuele huiskamer ’. We plaatsen food - en
koffie - trucks in de wijk . Het geheel zal opgeluisterd
worden met livemuziek . Als locatie hebben wij gekozen
voor de Damaststraat,

deze ligt dicht tegen de nieuwe SMK wijk aan . In groter
verband zijn wij ook betrokken bij het onderdeel ‘De rol
van de wijkraden’. Het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doen’ is
voor de gemeente Haarlem aanleiding om het programma
: ‘Overheidsparticipatie
’ te herijken , zo staat in de
startnotitie voor het programma ‘Nieuwe Democratie’. De
gemeente wil niet alleen ruimte bieden aan Haarlem mers en initiatieven faciliteren, maar ook samenwerken met
Haarlemmers bij het besluitvormingsproces.
Onderdeel van het programma is de vraag hoe de rol van
de wijkraden in Haarlem zich verhoudt tot de beoogde vernieuwing van de lokale democratie. De gemeente Haarlem
heeft stichting ‘Stadsgesprekken’ gevraagd om dit met de
wijkraden te bespreken.
Het blijkt dat de wijkraden verschillende opvattingen hebben over de invulling van hun rol. De ene wijkraad ziet zich
als belangenbehartiger van de wijk, de andere wijkraad ziet
zich meer als facilitator van buurtinitiatieven. Weer anderen
zien zich vooral als de ogen en oren in de wijk en als verbinder en bemiddelaar tussen bewoners en stadsbestuur. Ook
zijn er wijkraden die een rol zien in het bevorderen van bijvoorbeeld sociale cohesie, veiligheid en leefbaarheid of het
tegengaan van overlast. Inmiddels zijn er twee sessies met,
bijna alle wijkraden, van Haarlem geweest. Hieruit kwamen
zoals verwacht zeer uiteenlopende opvattingen naar voren.
Voor onze wijkraad ben ik uitgegaan van de rol als ‘Beheerder’ wat kortweg hierop neerkomt op dat de wijkraad budget beheert voor onder meer onderhoud, ontwikkeling van
de openbare ruimte en voor sociale buurtinitiatieven. Ze
heeft beslissingsbevoegdheid over het beschikbaar stellen
en inzetten van financiële middelen.
Doel van de bijeenkomsten was om te komen tot een aantal, door de wijkraden gedragen, voorstellen over mogelijke rollen voor de wijkraden en wat er voor nodig is om
daar invulling aan te geven. De wethouder ‘Nieuwe Democratie’, Jur Botter, heeft toegezegd inhoudelijk te zullen
reageren op de uitkomsten van de stadsgesprekken en het
eindverslag integraal toe te voegen aan het raadsvoorstel
over de notitie ‘Nieuwe Democratie’ die in juni 2019 aan de
gemeenteraad wordt aangeboden.
Albert Diederik

Jaarvergadering 2019
De Wijkraad Scheepmakersdijk e.o. nodigt u uit voor
de Jaarvergadering op dinsdag 9 april 2018 om 20.00 uur.
Speeltuin De Glasblazers, Scheepmakersdijk 10

Programma

•
•
•
•
•

Opening door voorzitter Albert Diederik
Beknopt jaaroverzicht 2018/19
Financieel verslag 2018
Gelegenheid tot stellen van vragen en mededelingen
Verkiezingen wijkraadsleden

Pauze

• Ter afsluiting nodigen wij u uit voor een hapje en een
drankje.
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Even
voorstellen
Peter van Straaten, alias Peter-Pen
Sinds 2016 vormgever van deze wijkkrant

Peter-Pen

‘Omdat ik voor mijn professie eigenlijk alles digitaal
met een pen doe, gebruik ik voor mijn bedrijf de naam
Peter-Pen. Ik ben multidisciplinair. Denk aan: design,
dtp, visualisatie, concept, presentaties, maar ook muziek.
Ik werk nu meer dan 10 jaar als freelance designer en ren
van A tot Z mee in het hele creatieve proces, zowel voor
start-ups als voor multinationals. En ja, met die bijnaam
omzeil ik ook de onvermijdelijke associatie met de befaamde tekenaar, cartoonist en schrijver.’

Haarlemmer sinds 2014

‘Ik leerde Susanne kennen. Zij wilde weg uit het drukke
Amsterdam en dichter bij zee wonen, omdat ze fervent
kitesurfer is. Ik had er geen moeite mee Midden-Nederland te verlaten, waar ik al mijn leven lang woonde.
We hebben onze twee huizen midden in de crisistijd in de
verkoop gedaan en nog geen twee maanden later vonden
we – nu vijf jaar geleden – deze nieuwe plek, Blekerstraat 7.
We kenden Haarlem nauwelijks, en toch hebben we geen
moment getwijfeld. Dit huis, deze wijk, deze stad, alles
voldoet aan onze wensen.’

Thuis in een verborgen juweeltje

‘Vijf jaar geleden had deze wijk nog een paar ruwe kantjes. Toch voelde ik me hier direct thuis, deze wijk voelt als
een op zichzelf staand dorpje, een “verborgen juweeltje”.
We hebben enorm veel geluk gehad. Nu zouden we geen
kans meer maken. Van een beetje borrelen en bruisen is
de huizenmarkt nu helemaal overgekookt. Het is mooi dat
er zoveel oude panden worden opgeknapt, maar daarmee
is ook de commercie binnengetreden.’

Geen 9-tot-5-mentaliteit

‘Ons huis, nummer 7, was ooit opgedeeld in rood en
zwart, maar is later samengevoegd. Gek genoeg was dit
het enige woonhuis in de Blekerstraat. Dat wil zeggen: de
rest van de huizen had een voordeur aan de Glasblazerstraat of Papentorenvest en dus een ander adres.
Beneden was een kale garage, met achterin een ruimte
voor het bloemenatelier van de vorige bewoonster. Ik heb
er nu mijn studio. Daar zit ik ook vaak te vergaderen met
het collectief Haerlemsch Finest, een vriendengroep met
passie voor dance muziek en de bijbehorende feesten.
De komende weken zijn we steeds drukker. We staan vlak
voor de derde editie van het Veerplas Festival, een mooi
lokaal festival waarin ik veel creativiteit kwijt kan. Nee, ik
heb nooit een 9-tot-5-mentaliteit gehad, ik leef en werk
flexibel.’

Contacten leggen

‘Onze katten Beertje en Poekie (broer en zus) hebben het
hier naar hun zin en onze hond Boo heeft zeker meegeholpen om contacten te leggen. We hebben vooral contact
met oudere wijkbewoners: de dames van de B&B aan de
overkant en een buurvrouw verderop die vaak – en meer
dan graag – op Boo past. De man van de accuwinkel hier
op de hoek kenden we ook goed. De winkel is verkocht en
er zijn mooie appartementen in gebouwd. Helaas hebben
we nog geen nieuwe bewoners ontmoet. Maar misschien
kom ik die tegen als ik met Boo langs het Spaarne wandel.
Bij mooi weer is het helemaal geweldig. Al die bootjes,
dan lijkt het wel of iedereen met vakantie is.’

Mijn creatieve steentje bijdragen

‘Toen ik hier nog niet zo lang woonde ging ik langs bij de
wijkraad. Om kennis te maken en te weten wat er in de
wijk speelt. Maar ik ben geen vergaderaar. Daar heb ik
geen geduld voor, laat mij maar doen. Dat zag onze wijkvoorzitter Albert al snel. Hij is de spin in het web en heeft
goed in de gaten wie hier wonen, wat mensen kunnen. Hij
vroeg me of ik de wijkkrant wilde vormgeven. Met plezier
natuurlijk: zo kan ik mijn creatieve steentje bijdragen. Ik
hoop dat ook particulieren en ondernemers in de wijk me
weten te vinden als ze een logo, website, poster of wat
dan ook nodig hebben. Kijk even op www.peter-pen.nl en
bel of mail me!’
Karin Snoep, maart 2019
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Input wijkkrant april 2019
Ingezonden stukken van stichting DUWO, Elan Wonen en stichting Panopticon

Presentatie aangepast stedenbouwkundigplan
aan meedenkgroep Koepel
Op 15 november 2018 organiseerden stichting DUWO,
Elan Wonen en stichting Panopticon een eerste meedenksessie voor de meedenkgroep over de stand van zaken
rond het Koepelterrein. En over de verdere invulling van
de plannen. De meedenkgroep bestaat uit bestaande leden (afvaardiging) van de werkgroep Koepel én bewoners
die zich tijdens de inloopbijeenkomst op 1 november
vorig jaar hebben opgegeven.

Tijdens de eerste meedenksessie met de meedenkgroep
zijn er zorgen uitgesproken en wensen meegegeven voor
het stedenbouwkundig plan van het Koepelterrein. Deze
reacties waren voor ontwikkelpartijen aanleiding om het
plan op een aantal punten aan te passen. Er is voor een
zorgvuldig proces gekozen, waarin alle belangen afgewogen worden, omdat dit in het belang is van iedereen.
Dit proces vraagt wel meer tijd dan verwacht. Daarom
duurde het langer voordat het aangepaste stedenbouwkundig plan gepresenteerd kon worden.

Op dinsdag 19 maart jl. vond de tweede meedenksessie
plaats met de meedenkgroep. Tijdens deze meedenksessie is het aangepaste stedenbouwkundigplan gepresenteerd. De meedenkgroep heeft input gegeven en komt
– na het bestuderen van de plannen - nog met een uitgebreidere reactie. Aan de hand van deze reacties gaan
de ontwikkelpartijen verder aan de slag. Begin april wordt
de derde meedenksessie georganiseerd. Daarna komt er
nog een inloopbijeenkomst voor de hele buurt, waarbij
het stedenbouwkundig plan wordt gepresenteerd en toegelicht.
Ruis rond krantenbericht over business case Panopticon
In verschillende lokale kranten is gesproken over de ‘geheime’ businesscase van Panopticon. Het woord geheim
is een keuze van de journalist. Vertrouwelijk is het woord
dat hier beter bij past.

Wat is er nu precies gebeurd?

Elke business case bevat vertrouwelijke financiële informatie en bedrijfsgevoelige informatie als huurovereenkomsten, overeenkomsten met de aannemer, et cetera.
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Om de haalbaarheid van de businesscase van Panopticon
te toetsen, is deze ter inzage gegeven aan een financieel
deskundig medewerker van de gemeente Haarlem. Deze
medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring
ondertekend en kwamen met een positieve beoordeling.
Vervolgens is er een second opinion gevraagd van een
gekwalificeerd extern bureau. Zowel de onafhankelijk deskundige als het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Haarlem hebben een positief advies
afgegeven.

Restauratie Koepel

Stichting Panopticon heeft een omgevingsvergunning
aangevraagd voor de restauratie van de Koepel. Allereerst
verduidelijken we graag de context van deze vergunningsaanvraag. De aanvraag betreft specifiek de restauratiewerkzaamheden die Panopticon aan de Koepel wil uitvoeren. De restauratie staat los van de ontwikkelplannen voor
het omliggende terrein en de inbouw in de Koepel. Over
het stedenbouwkundig plan en de inrichting zijn stichting
Panopticon, DUWO en Elan Wonen nog in gesprek met
de wijk en de gemeente.

Over de procedure

De gemeente heeft de omgevingsvergunning voor het
restaureren van de Koepel in behandeling genomen.
Na het inwinnen van de diverse adviezen, volgt een
periode waarin omwonenden en andere belanghebbenden hun zienswijze kunnen indienen op de conceptbeschikking. Panopticon kan pas starten met restaureren,
nadat de omgevingsvergunning in werking is getreden,
dan wel onherroepelijk is.

Restaureren met respect

De Koepel vormt samen met de directeurswoningen,
de gevangenismuur en het entreegebouw een rijksmonument. Bij de restauratie wordt de originele structuur
van het Koepelgebouw zoveel mogelijk gerespecteerd.
De cellen krijgen een functie als werkplek of overlegruimte. Er komen geen woningen in de Koepel. Omdat de
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Koepel een rijksmonument is, dient naast de gemeente,
ook de Rijksdienst Cultureel Erfgoed in te stemmen met
de restauratieplannen. Bovendien heeft de stichting financiële ondersteuning gevraagd voor haar plannen aan het
Nationaal Restauratie Fonds.

Wat gaat er gebeuren

Deze ontwikkelingen kunnen bij omwonenden vragen
oproepen over wat er precies gaat gebeuren. Tijdens de
meedenksessies met de meedenkgroep zijn de werkzaamheden toegelicht. Ook komen deze ontwikkelingen aan
bod tijdens de inloopbijeenkomst die voor de buurt wordt
georganiseerd. Zodra er een ontwerpbesluit op de omgevingsvergunning is genomen en deze ter inzage ligt,
worden omwonenden hierover verder geïnformeerd.

Eerst een omgevingsvergunning

Panopticon kan pas starten met de restauratiewerkzaamheden op het moment dat de omgevingsvergunning onherroepelijk is. Het streven is om nog in 2019 te starten
met de eerste werkzaamheden. Of dat lukt, hangt af van
hoe vlot de vergunningsprocedure verloopt. De gemeente publiceert de vergunningaanvraag in het Haarlems
Nieuwsblad en online: www.officielebekendmakingen.nl.

Starten met sloopwerkzaamheden

Stichting Panopticon is voornemens om in de tweede helft
van dit jaar alvast te starten met de sloop van een aantal
gebouwen. Bewoners worden tijdig geïnformeerd en met
hen overlegd over deze werkzaamheden.
Meer informatie en vragen
Heeft u vragen over de ingezonden stukken van stichting
DUWO, Elan Wonen en stichting Panopticon over het stedenbouwkundig plan, de omgevingsvergunning en restauratiewerkzaamheden, sloopwerkzaamheden en de ruis
rondom de businesscase van de Koepel?
Neem dan contact op met Lida van Tilburg via lvantilburg@opendekoepel.nl

Alllicht?
Eind vorig jaar november stuurde de wijkraden Burgwal
en WRSMD een brandbrief naar de gemeente.
Verkort weergegeven; De wijken Burgwal en Scheepmakersdijk e.o. maken zich ernstig zorgen over de uitstraling
van hun wijk. Het betreft de absoluut ongepaste plaatsing van led snelwegverlichting langs een stukje historisch
Haarlem (Korte Dijk Houtmarkt).
Nog afgezien van de vele technische onvolkomenheden
zoals kleurtemperatuur en verschillend geplaatste lichtbronnen ondervinden de bewoners zeer veel hinder in
hun huiskamers.
Wij gaan ervan uit dat deze fout hersteld gaat worden en
de gewenste en bedoelde klassieke lantaren type Haarlemse koperen grachtlantaarn, ‘Kaba’/’ Bakenes’, zoals in
het handboek HIOR omschreven, voor dit soort locaties
geplaatst zal worden. De bewoners lieten van zich horen
middels een groot artikel in het Haarlems Dagblad.

1e Reactie van de gemeente.

Het verzoek is afgewezen met samengevat de volgende
redenen; Bij een straatprofiel breder dan 10 m wordt volgens het HIOR (Herinrichting Openbare Ruimte) de z.g.
Spaarnemast toegepast. Het is geen industrieverlichting,
deze mast wordt door de vormgeving als klassiek bestempeld. Het is ons niet bekend dat er ooit toezeggingen zijn
gedaan dat er klassieke lantarens zouden worden geplaatst.
De gemeente plaatst op korte termijn wel de ontbrekende (klassieke) wandarmaturen op de Scheepmakersdijk,
tevens met het gereserveerde geld van de buurtagenda
worden de rest van de armaturen geplaatst.
Wij zeggen toe dat de aannemer een nieuw lichtplan
maakt en de juiste armaturen levert. Met het lichtplan
wordt beoogd de optieken zodanig te regelen dat er minimaal licht in de panden schijnt eventueel worden er lichtkapjes extra geplaatst. De juiste lichtkleur is warm-wit ten
opzichte van de nu geplaatste lichtbronnen.

2e Reactie van de gemeente.

Vorig jaar zijn de lantaarnpalen op de Houtmarkt, Koralensteeg, Korte Dijk en Vissersbocht vervangen door energiezuinige LED-verlichting. De aannemer van de gemeente
komt woensdag 27 februari 2019 langs om de armaturen
te wisselen. Met de nieuwe armaturen krijgt het licht van
de lantaarnpalen een zachtere lichtkleur en er komen
afschermkapjes om eventuele lichthinder te voorkomen.
Inmiddels zijn de werkzaamheden uitgevoerd, de reacties
van de bewoners moet nog geïnventariseerd worden.
Wij blijven op het standpunt staan dat de klassieke lantarens
beter op zijn plaats zijn in deze historische omgeving.

Bed and Bike Haarlem Nr1
Leuk om verre vrienden of familie dichtbij te hebben, laat ze genieten van een nacht in de Glasblazerstraat
Op maar 10 minuten lopen naar het historisch centrum.
Slapen en vertoeven in een geheel nieuw 2 kamer appartement 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.

9.4
Score
44 reviews

www.bedandbreakfast.nl
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De Oerkap
Bijna twee jaar nadat de commissie Ontwikkeling het college daartoe de opdracht had gegeven, is nu een eerste
zichtbare stap gezet op weg naar de verkoop van de Drijfriemenfabriek/Oerkap aan de huidige exploitanten.
Het kader en de randvoorwaarden zijn beschreven en gepubliceerd, waarna eventuele andere gegadigden zich tot
12 maart bij de gemeente konden melden. Het kader is
strikt geformuleerd. Het huidige gebruik (stadsstrand en
cultuur/broedplaats) moet worden voortgezet.
Er moet ruimte worden vrijgehouden voor een langzaam-verkeersroute onder de Prinsenbrug door en voor
een fietspad langs de centrumkant van de Oudeweg; die
ruimte wordt dus niet mee verkocht. Als het gebouw niet
binnen vijf jaar gerenoveerd/gerestaureerd is heeft de gemeente het recht van terugkoop, ook als het binnen 15 jaar
weer te koop komt moet het allereerst aan de gemeente
worden aangeboden om speculatie te voorkomrn. Er wordt
op gewezen dat er leidingen en kabels liggen onder de
groenstrook langs de Oudeweg, waardoor daar hoogstens
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(met behoud van de bomen) fietsparkeerplaatsen kunnen
worden gerealiseerd.
Kortom: feitelijk moet het bestaande gebruik gegarandeerd
worden, het pand opgeknapt en het groen gespaard.
Op het moment dat we dit schrijven, is niet bekend wat
deze procedure heeft opgeleverd. Naar verwachting zal
het college eind april conclusies trekken over de volgende
stappen. Het valt moeilijk in te zien dat deze zouden kunnen
afwijken van het standpunt dat de gemeenteraad twee jaar
geleden met grote meerderheid heeft ingenomen, mede
dankzij een hele brede steun vanuit de buurt en de Haarlemmers in het algemeen: verkoop aan de huidige exploitanten. Dit is in januari nog eens onder de aandacht van de
wethouder gebracht. De unieke waarde van deze plek werd
bewezen door de muzikanten die in de Drijfriemenfabriek
hun studio’s hebben, met een mooi artikel in het Haarlems
Dagblad en een prachtig album dat op 1 maart verscheen.
Maar... zoals zo vaak in het politieke proces: het blijft afwachten...
Met dank aan Iskander Serial

Plannen
Papentorenvest
De opdrachtgever is voornemens de locatie aan de Papentorenvest 10 en de locatie Papentorenvest 36, 38 en
40 in Haarlem te bebouwen met appartementen in de
koopsfeer.
Inmiddels zijn deze plannen voor beide locaties door de
welstandscommissie goedgekeurd en gaan we binnenkort
de aanvraag voor de omgevingsvergunning indienen.
Uiteraard willen wij u zo volledig mogelijk informeren over
de beide bouwplannen om eventuele vragen in een vroeg
stadium van de vergunningsaanvraag te kunnen beantwoorden.
Wij vinden het belangrijk dat u als wijkraad c.q. bouwcommissie nu reeds geïnformeerd wordt over de in te dienen
bouwplannen op deze twee locaties.
Op de hoek van de Papentorenvest en de Harmenjansweg
wordt een kleinschalig appartementencomplex van twaalf
woningen gebouwd. In het midden van de Papentorenvest
komt een ‘zustercomplex’ met acht appartementen.
Op de hoek Papentorenvest/Harmenjansweg is een hoekperceel beschikbaar voor de bouw van een aantal kleine
appartementen.
Aan de Papentorenvest is een tussenperceel beschikbaar
voor de bouw van een aantal appartementen.

De nieuwe gevels op de locaties en de locatie op de hoek
Papentorenvest 10 met Harmenjansweg zijn ingediend bij
de gemeente Haarlem ter beoordeling door de welstandscommissie. Stedenbouwkundig past het plan volledig binnen het bestaand beleid.   
Het ontwikkelde plan voor op de locatie Papentorenvest
10 bestaat uit de bouw van twaalf appartementen met een
fietsenberging in de kelder.
Het ontwikkelde plan voor op de locatie Papentorenvest
40 bestaat uit de bouw van acht appartementen met een
fietsenberging in de kelder.

Papentorenvest 36-40
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Klont aan het Spaarne
In het diepste dal van de financiële crisis werd er op de
hoek Scheepmakersdijk/Papentorenvest een bouwplan
ontwikkeld, aanvankelijk bedoeld als huisvesting voor
daklozen onder begeleiding van het RIBW. Tegen dit plan
was er veel verzet vanuit de buurt. De plannen vonden
uiteindelijk zo veel weerstand dat de RIBW afhaakte tegen de tijd dat alle procedures van omwonenden eenmaal
dorlopen waren.
Zodoende werd het plan in tweeën geknipt. Aan de
Scheepmakersdijk werden drie grote koopwoningen gebouwd, de bestaande bouwwerken aan de Papentorenvest
werden gerenoveerd tot woonhuizen. De hoek Harmenjansweg/Papentorenvest bleef echter als ontwikkellocatie
onbebouwd, in afwachting van verdere plannen, en ondanks een verkoop van het perceel in 2017 bleef het lange
tijd oorverdovend stil rondom het project.
Op dinsdag 5 februari 2019 jongsleden werden dan eindelijk de ideeën van de projectontwikkelaar aan de buurt gepresenteerd, samen met een tweede bouwplan aan de Papentorenvest. Omwonenden hadden daar al eerder kennis
van kunnen nemen dankzij twee enorme billboards op het
perceel. Het plan moet nog worden beoordeeld door de
gemeente, maar de verkoop is al gestart. De grond van
de tweede locatie is overigens nog steeds in handen van
de gemeente, maar de projectontwikkelaar heeft kennelijk
haast.
De architect had in zijn presentatie van 5 februari veel tijd
en moeite in de detaillering van het bouwblok gestopt.
Prachtig, maar het verhult niet dat het bouwblok de grenzen van het bestemmingsplan opzoekt. Er komt als het aan
de projectontwikkelaar ligt een grote vierkante klont rode
baksteen met daarin twaalf(!) appartementen van ca. 40
m2 en een kelder voor twaalf fietsen. Er is geen rekening
gehouden met parkeervoorzieningen.
Mooi dat er weer wat gebeurt in ons wijkje, denk je dan
misschien. Maar er zijn ook de nodige kanttekeningen bij
dit plan te plaatsen.

Volkshuisvesting

Fijn dat er weer woningen bij komen in de wijk. Alleen het
zijn er wel erg veel. Ze zijn ook erg klein, en het is jammer
dat er voor de bewoners geen parkeervoorziening is geregeld. Wel plek voor één fiets en daar blijft het bij. Terwijl
in de buurt het splitsen van woningen wordt tegengegaan
om te kleine woningen te voorkomen, worden die woningen hier in de nieuwbouw gerealiseerd. Voor veel geld.
Het is de vraag hoe toekomstbestendig woningen van 35
à 40 m2 zijn.

Bouwblok

Het plan lijkt qua volume erg veel op een eerder plan dat
destijds is gemaakt voor de RIBW, in een tijd dat projectontwikkelaars een steuntje in de rug nodig hadden. Tegen
het bestemmingsplan uit die tijd werden bezwaren ingediend en voor een klein deel gehonoreerd
Dit bestemmingsplan is na vele RO-procedures vastgesteld op 23 april 2008. Het bestemmingsplan dient elke
tien jaar te worden herzien. Gelet op de Scheepmakersdijkbuurt als beschermd stadsgezicht, het feit dat een deel
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van de eigendommen van het oorspronkelijke bouwvlak
verkocht is aan de buren en voortschrijdend stedenbouwkundig inzicht zou er een nieuw juridisch toetsingskader
nodig zijn. Dus een bestemmingsplan dat minder bouwvolume toestaat. Opvallend is dat de bezonningsplaatjes van
de presentatie tot 12 uur ’s middags liepen. Daarna sloeg
voor de omliggende woningen kennelijk de duisternis toe.
De rest van het beschermd stadsgezicht wordt ‘verfraaid’
met een bouwblok waarbij de architect vooral heeft nagedacht over de detaillering, maar waarvan de afmetingen
dusdanig massief zijn dat het ondanks alle mooie stenen
toch vooral een grote vormeloze klont is.

Kelders/grondwater/vervolgschade

Beide bouwplannen hebben een gefundeerde kelder. De
woningen eromheen staan voor een groot deel op ‘staal’.
Dat wil zeggen: ze hebben geen fundering met palen, maar
staan met een grote voet in de zanddijk Papentorenvest/
Scheepmakersdijk. Deze woningen zijn zeer gevoelig voor
een goede beheersing van de grondwaterstand. Laatst zijn
elders in Haarlem bij de aanleg van kelders en het dempen
van sloten (Westergracht) grote problemen met die waterhuishouding ontstaan. De woningen Scheepmakersdijk
16-17-19 staan op 5 meter afstand van die kelders, en de
oudbouwwoningen Papentorenvest – veelal woningen die
met veel inspanning van de particuliere eigenaren zijn opgeknapt – staan pal naast die toekomstige kelders. Het zou
vreselijk zijn als die zouden verzakken door slecht grondwatermanagement.

Parkeren/parkeeroverlast

Door de minimale woninggrootte ontloopt de projectontwikkelaar de noodzaak voor een parkeervoorziening voor
auto’s. Voor fietsen komt er een kleine kelder voor twaalf
fietsen (en nog een voor acht fietsen op de andere locatie).
Het is sterk de vraag of dat toereikend is voor de twintig
nieuwe woningen en hun bewoners. Zo niet, dan zal dat
extra druk geven in de toch al krappe buurt, met rondzwervende fietsen en auto’s die de nijpende parkeerdruk alleen
maar zullen verhogen.

Bouwblok 39

Dit is ontworpen op het open pleintje en de huidige garages naast Papentorenvest 37. Het plan voorziet de sluiting
van de gehele gevelwand. Merkwaardig, want de bewoners van de woningen 37 rood en zwart hebben op het huidige erf het recht van overpad. De benedenwoning heeft
zelfs een deur en een raam in de zijgevel. Dat gaat in het
huidige ontwerp van de projectontwikkelaar verloren. Met
de eigenaren van die woningen is er tot op heden niet gesproken door de projectontwikkelaar.

Verantwoordelijkheid van de gemeente

De gemeente heeft naast haar rol als toetser van het plan
ook een andere verantwoordelijkheid. Ze is namelijk nog
steeds eigenaar van een deel van de grond waar de projectontwikkelaar het bouwplan wil realiseren. Door te verkopen werkt de gemeente Haarlem dus actief mee met de
realisering van een plan van 20 piepkleine huisjes zonder
adequate parkeervoorziening en een mogelijke tijdbom
rond het grondwater. We wachten met spanning af.
Door Dik Bol

Ontwikkeling
Fietsznfabriek
In juli 2017 is het Programma van Eisen voor de Fietsznfabriek vastgesteld, samen met een motie die voorschrijft
dat er een deel sociale huurwoningen op deze plek moet
komen. Inmiddels is het coalitieprogramma uitgewerkt dat
stelt dat bij nieuwbouwprojecten 40% van de woningen sociale huur moet zijn en 40% middelduur (waarvan de helft in
de lagere huurcategorie). In 2018 is o.a. een bouwhistorisch
onderzoek naar het witte pand gedaan. Daaruit bleek dat
het pand minder oud is dan gedacht, het dateert deels uit
1928 en deels uit 1935 en is in 1956 behoorlijk aangepast.
Voornamelijk de vorm en afmeting van het gebouw, dat op
de funderingen van de 17e eeuwse bierkelder staat, zijn van
historisch belang.
Op basis van de veranderde inzichten zijn verschillende
rekenmodellen voor de ontwikkeling van het complex gemaakt: In alle modellen wordt het monument aan de Houtmarkt 7 gerestaureerd en kunnen er maximaal 2 woningen
in komen. In alle modellen kunnen aan de Dijkstraat 3 eengezinswoningen worden gebouwd. In alle modellen zijn op
de begane grond gemengde functies (zoals kantoren, praktijkruimten en dienstverlening) toegestaan. In alle modellen
kan worden voorgesteld dat voor de adressen in dit project
het niet toegestaan is een aanvraag parkeervergunning en
bezoekersparkeren te doen.

Model 1 gemengd woonprogramma (47 woningen)

Dit scenario is financieel haalbaar en circa 1/3 van de woningen zijn sociale huurwoningen; dat sluit aan bij het beleid van
de gemeente. Het parkeren is in een hof op maaiveld opgelost maar dat lukt niet helemaal binnen de norm. Daarom
is een aantal parkeerplaatsen aan de Oostvest ingetekend.
Van het witte gebouw blijft in ieder geval de voorgevel behouden en wordt de rest in historische stijl nagebouwd. De
stedenbouwkundige kwaliteit is in orde en de steeg mondt
uit in een groen binnengebied.

Model 2 betaalbaar wonen (65 woningen)

Dit scenario is financieel haalbaar als in het binnengebied
niet alleen sociale huurwoningen maar ook middeldure huurwoningen worden gebouwd. Dit scenario heeft de voorkeur
van de woningcorporaties, zij willen hier graag (zo veel mogelijk) sociale huurwoningen voor 1 en 2 huishoudens bouwen. Het parkeren is achter een muur op maaiveld opgelost
maar het lukt niet om de parkeernorm te halen. Die is in dit
model gereduceerd tot circa 0,5 per woning. Behoud van
het witte gebouw is in dit model financieel niet haalbaar; zo
veel mogelijk in historische stijl nabouwen kan wel. De stedenbouwkundige kwaliteit komt wel onder druk te staan.

Model 3 dure woningen (24 woningen)

Dit scenario is financieel zeer gunstig omdat alleen dure eengezinswoningen worden gebouwd. Er wordt geparkeerd in
het witte gebouw, dat dus behouden blijft. Stedenbouwkundig is dit model prima in orde maar er worden maar weinig
woningen gebouwd en het komt niet tegemoet aan de wens
van de gemeente om sociale huurwoningen te realiseren.

Model 4 parkeren onder een dek (44 woningen)

Omdat wordt geparkeerd onder een dek is er relatief veel
ruimte voor woningen. Er kan gemakkelijk aan de parkeernorm worden voldaan. Binnen dit model zijn verschillende
woningprogramma’s mogelijk. Tot ongeveer 1/3 deel sociale
huurwoningen blijft de opbrengstverwachting positief. Het
witte gebouw blijft in dit model niet behouden omdat dat
ten koste gaat van het aantal parkeerplekken. Stedenbouwkundig is de kwaliteit in orde, de woningen kijken uit op een
groene binnentuin. Er is wel aandacht nodig voor het voorkomen van donkere hoeken aan de ‘achterkanten’ van het
parkeerdek.

Model 5 ondergronds parkeren (61 woningen)

Door ondergronds te parkeren is er veel ruimte voor de woningen en kan het binnenterrein een mooie groene inrichting
krijgen. Het bouwen van een ondergrondse parkeergarage is
financieel alleen haalbaar als er geen sociale huurwoningen
komen. Voor het bouwen van de ondergrondse parkeergarage moet het witte gebouw gesloopt worden. In relatie tot
dit model is ook nagedacht over parkeren in de toekomstige parkeergarage aan de Papentorenvest. Ook dat is alleen
haalbaar in een scenario met slechts dure woningen. Bovendien is de planning van Papentorenvestgarage nog onzeker.

Vervolg

Het doel van het opstellen en bespreken van de modellen
is dat uiteindelijk de politiek een definitieve en gemotiveerde keuze kan maken. Op basis van die keuzes worden de
randvoorwaarden voor de verkoop en ontwikkeling definitief
gemaakt. De projectontwikkelaar (en/of woningcorporatie)
zal straks zelf een ontwerp maken dat aan alle eisen voldoet.
Daarnaast hebben de gebruikers van het complex aan het
einde van 2017 een brief gekregen van de gemeente waarin
stond dat zij per 1 april 2019 het pand leeg moesten opleveren. Daarom hebben de gebruikers het afgelopen jaar
gezocht naar vervangende huisvesting. Vermoedelijk is iets
langer tijd nodig om die te vinden. Daarom is er overleg geweest tussen de gemeente en de gebruikers of zij mogelijk
nog tot eind 2019 in de Fietsznfabriek konden blijven. De
doelstelling is dat de verhuizing en de ontwikkeling (sloop en
bouwwerkzaamheden) zo goed mogelijk op elkaar aansluiten zodat de ruimtes niet of nauwelijks leeg hoeven te staan.
Wendy Dieben, Gemeente Haarlem
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Onderhoudsniveau
van de wijken
Begin februari hebben wij en de Amsterdamse buurten
een brief aan B&W gezonden. Deze brief, opgesteld door
Hilde Prins, hebben wij ondersteund. In deze uitgebreide
brief gaat het over het feit dat in veel wijken de bewoners
ontevreden zijn over het onderhoud en de groenvoorziening van de leefomgeving. Dit volgens de analyses van
de wijken (onafhankelijk onderzoek) Eén op de tien gemeenten bezuinigt te hard op het onderhoud van wegen,
bruggen en openbaar groen. Hun resterende budget is te
laag om het gestelde onderhoudsniveau te halen.
Spaarnelanden verzorgt het onderhoud in onze woonwijken. Echter, in de afgelopen 4 jaar was het onderhoud van
onze woonwijken ‘slechts’ CROW C. Dit vinden we samen
met de wijkraad Amsterdamse buurten te laag, het zou
minstens CROW B moeten worden.

Wat is CROW?

CROW is de afkorting van: Centrum voor Regelgeving en
Onderzoek in de grond-, Water- en wegenbouw en de
verkeerstechniek, een nationaal kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte.
Deze heeft een normering opgesteld o.a. voor de leefomgeving, lopende van A+ tot D.

Schema volgens CROW;

Vijf landelijke kwaliteitsniveaus:
• CROW-A+ Zeer hoog uitstekend onderhoud
• CROW-A Hoog goed onderhoud, bijna niets aan te
merken
• CROW-B Basis voldoende onderhoud, soms iets aan te
merken
• CROW-C Laag sober tot voldoende, iets achterstand.
• CROW-D Zeer laag onvoldoende, flinke achterstanden

Hierbij een reactie van de Gebiedsbeheerder Openbare
Ruimte Oost, Bert Bovens: “Over het onderhoudsniveau
in de woonwijken, naar aanleiding van jullie brief van 13
februari 2019, het volgende: Tijdens de crisis is het onderhoudsniveau verlaagd naar een C-niveau, dit was een
grote besparingspost.
Nu is het onderhoudsniveau met de DDO-partners (domein dienstverleningsovereenkomsten) weer vastgesteld
op B-niveau. Het bereiken van een B-niveau is, na jaren
van een minder hoog ambitieniveau, niet gemakkelijk en
vergt veel energie.
Met name ook omdat het onderhoud een stuk meer milieuvriendelijker is dan in het verleden toen er nog met
chemische middelen mocht worden gewerkt.
Gelukkig ligt dit achter ons maar deze manier van onderhouden vergt nu eenmaal een andere aanpak van de buitenruimte.”
zie ook; Visie en Strategie Beheer en onderhoud 20132022.

Technische staat
(Heel)

Verzorging
(Netheid)

Zeer hoog

Perfect, heel, niets kapot

Brandschoon

Hoog

Weinig op aan te merken

Schoon

A

Basis

Lichte schade, een en
ander op aan te merken

Matig schoon, niet
storend

B

Laag

Duidelijke schade, veel
op aan te merken

Vuil, storend

C

Zeer laag

Ernstige schade, kapot,
onveilig

Zeer vuil, duidelijk
storend

D
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Niveau
(CROW)

A+

Experiment voor
deelvervoer
De komende jaren wordt de Koepel her-ontwikkeld en geschikt gemaakt voor universitair onderwijs, boetiek-hotel,
filmtheater, woningen en werkplaatsen voor startende ondernemers. Deze functies zullen studenten, bewoners en
bezoekers trekken. Ten behoeve daarvan worden op het
terrein fiets- en autoparkeerplaatsen gerealiseerd.
Om verkeersbewegingen in de toekomst -en mogelijk
nu al- in de wijk te beperken, starten de samenwerkende
partijen van De Koepel een experiment voor deelvervoer.
Nu ten behoeve van de wijk ter test en als het werkt, in
de toekomst aanvullend voor de Koepelontwikkeling.
Ook de gemeente Haarlem is positief over dit initiatief.

Hely (dochteronderneming NS) die zich richt op deelvervoer van auto’s en verschillende soorten fietsen, heeft een
plan voor een pilot hieromtrent voor de buurt rondom de
Koepel ontwikkeld op plaatsen die nu niet gebruikt worden. Dit plan wil Panopticon samen met Hely starten om te
bekijken wat de behoefte is qua mobiliteit in de buurt. De
resultaten die hieruit voortkomen gebruiken we voor de
toekomstige situatie.
Aanbod wordt nu specifiek gericht op buurtbewoners, ook
gezien het OV wat hier niet of nauwelijks aanwezig is.
Hely is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer
van de voertuigen en draagt er via de speciale app zorg
voor dat de voertuigen terugkomen op de juiste plek en
niet gaan ‘zwerven’ door de stad.
De ‘werkgroep verkeer’ van de wijkraad heeft, onder bepaalde voorwaarden, ingestemd met het starten van dit
experiment dat reeds half maart van start is gegaan.
De voorwaarden zijn:
• Het experiment mag niet ten koste gaan van de nu
aanwezige parkeerplaatsen in de wijk en het private
parkeerterrein van de Koepel.
• Er mag geen geluidsoverlast voor omwonenden optreden. Om dat te bereiken zullen de (bak)fietsen op de
remise naast het entreegebouw van de Koepel worden
geplaatst. De transporthof achter de woningen aan de
Harmenjansweg wordt niet gebruikt.
Afgesproken is dat het experiment na ongeveer een half
jaar zal worden geëvalueerd. Op basis van die evaluatie
wordt bezien of deelvervoer een definitieve voorziening in
de wijk kan worden. We houden u verder op de hoogte.
www.hely.com
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Reanimatie-AED
Ook dit jaar heeft de wijkraad weer een reanimatie en
AED cursus georganiseerd. De avonden waren in februari
en net als voorgaande jaren was het weer zeer succesvol.
Dit mede door onze cursusleider Marc, die met veel energie en flair de deelnemers leert reanimeren en met een
AED leert omgaan. Naast het reanimeren van volwassenen
wordt ook het reanimeren van kinderen en baby’s geleerd.
Marc legt alles zeer goed uit en daarna moet er in groepjes geoefend worden op poppen. Meer dan 20 deelnemers per avond, waaronder zelfs bewoners uit Molenwijk
en Delftwijk, volgden deze cursus met succes en zijn nu
in het gelukkige bezit van een certificaat! Zij kunnen zich
nu aanmelden als burgerhulpverlener bij Hartslagnu.nl en
zij worden dan via hun telefoon gealarmeerd wanneer er
een hartstilstand in hun buurt plaats vindt. (zie artikel over
Burgerhulpverlening in deze krant). Bij een hartstilstand is
het belangrijk dat er zo snel mogelijk met de juiste behandeling wordt begonnen.
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.
Als wijkraad vinden wij een hartveilige wijk belangrijk.
Daarom heeft de wijkraad 3 AED’s in de wijk hangen.
En organiseren we 1 keer per jaar een reanimatie cursus.
Deze cursus wordt voor een deel gesubsidieerd door de
gemeente Haarlem. En een klein gedeelte van de deelnamekosten wordt gebruikt voor onderhoud van de 3 AED’s.
De 3 AED’s hangen bij wijkraadsleden in huis op de volgende adressen:
Glasblazerstraat 17
Harmenjansweg 65
Damaststraat 30
Doordat de AED’s in huis hangen en niet in een buitenkast
zijn ze niet 24 uur per dag bereikbaar. (1 exemplaar hangt
in een buitenkast bij de molen de Adriaan.) Om deze rede
kunnen we onze AED’s niet aanmelden bij Hartslagnu.nl. Dit
is natuurlijk erg jammer. We zouden graag 3 buitenkasten
willen aanschaffen, maar dit kost enkele duizenden euro’s.
Een dergelijk bedrag hebben wij helaas niet beschikbaar.
De gemeente Haarlem is vorig jaar een actie gestart om van
Haarlem een Hartveilige gemeente te maken. Dit betekent
dat op alle locaties in de stad een AED binnen 6 minuten
beschikbaar is, die 24 uur per dag inzetbaar is. Stan global
verzorgt voor de gemeente Haarlem de uitrol van de AED’s.
De gemeente stelt geld ter beschikking om hiervoor AED’s
en buitenkasten aan te schaffen. Aan de wijkraad is één buitenkast toegezegd. Hier zijn wij erg blij mee. We zijn nu alleen nog op zoek naar een geschikte plek. Helaas hebben
we die plek nog niet gevonden,omdat deze aan een aantal
voorwaarden moet voldoen. De plek moet centraal gelegen
zijn, een huisnummer en postcode hebben, er moet stroom
geleverd worden en de kast mag niet in de felle zon hangen.
We brengen u op de hoogte als de plek is gevonden.
Coordinator Nanda Terol
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Burgerhulpverlening
6 minuten…

De cruciale tijd bij een hartstilstand is de eerste 6 minuten. Hoe sneller iemand gereanimeerd wordt, hoe groter
de kans op leven én leven met minimale schade. Voor de
professionele hulpverlening is het vaak lastig om binnen
deze tijd bij een slachtoffer aan te komen. Als burgerhulpverlener start jij in die kritieke minuten de eerste hulp op.

Jouw taak als burgerhulpverlener

Wanneer 112 wordt gebeld, stelt de meldkamer Ambulancezorg vast of het om een mogelijke hartstilstand gaat. Als
dit het geval is, ontvangen de burgers die het dichtstbij
het slachtoffer zijn automatisch een alarmoproep. Je gaat
naar het slachtoffer toe (of haalt eerst een AED, afhankelijk
van de oproep) en je start de reanimatie alvast op. Dat kan
handmatig zijn of met behulp van een AED. Je reanimeert
net zo lang totdat de ambulance is aangekomen en professionals het werk van je overnemen.

Hoe word ik gealarmeerd?

Wanneer is vastgesteld dat het om een mogelijke hartstilstand gaat, worden de burgerhulpverleners die zich dichtbij het slachtoffer bevinden, binnen een straal van 750
meter, automatisch gealarmeerd. Als vrijwilliger ontvang
jij een bericht op je telefoon, per app of sms. Je wordt
gevraagd rechtstreeks naar het slachtoffer te gaan of eerst
een openbare AED op te halen en dan ter plaatse te gaan.

Wie kan burgerhulpverlener worden?

Iedereen die kan reanimeren, kan zich bij HartslagNu aanmelden. Jij en ik. Jong en oud. Hoe meer mensen bij het
netwerk zijn aangesloten, hoe beter. Wanneer je wordt geregistreerd als hulpverlener bij HartslagNu, dan heb je een
erkende reanimatietraining gevolgd en zorg ervoor je dat
je ieder jaar een opfriscursus volgt.

Meld je aan op: hartslagnu.nl of download
de app

Registreer je als burgerhulpverlener wanneer je kan reanimeren. Daarnaast moet je ook willen reanimeren als dat
nodig is.
De informatie op deze pagina is afkomstig van hartslagnu.nl

Het wel en wee
van de waterpomp
De Nederlandse consument wordt op steeds dwingender
wijze lekkergemaakt met alle voordelen van een warmtepomp in huis. Maar is zo’n apparaat wel de ideale oplossing?
Een gemiddeld huishouden van vier personen in een tussenwoning van 150 m2 heeft een jaarlijks elektriciteitsverbruik van 4.120 kWh (Bron: CBS). Een warmtepomp voegt
daar een elektriciteitsverbruik van zo’n 4.850 kWh aan
toe. Met andere woorden: de elektrische energiebehoefte
voor zo’n huishouden stijgt met meer dan 100 procent.
Om deze extra energie te produceren, is extra elektrische
energie nodig. Mocht u denken dat zulks met zonnepanelen op uw dak lukt; 17 panelen (het dak ligt nu vol) zijn
goed voor ongeveer 3.800 kWh, dus linksom of rechtsom:
de energiebehoefte van 8.970 kWh komt grotendeels níet
van uw dak.
‘Grijze’ stroom komt in Nederland uit drie soorten energiebronnen: gas- en kolengestookte elektriciteitscentrales
en kernenergie. Deze zogenaamde energiemix is afhankelijk van de brandstofprijzen en de elektriciteitsprijzen,
en bestaat op dit moment voor 38 procent uit gas, 30
procent uit steenkool en 9 procent kernenergie – het restant is ‘overig’ (12 procent) en hernieuwbaar (9,5 procent).
Aangezien de kolencentrales uiteindelijk gesloten worden,
ontstaat een tekort aan capaciteit, waarvan velen denken
dat deze ontbrekende 30 procent ingevuld wordt door
‘schone’ energie (op dit moment is dat officieel 9,5 procent, werkelijk ‘groen’ is slechts 1,5 procent). Kolencentrales overwegen nu over te stappen op het verbranden
van hout uit landen als Canada. Een volstrekt onrendabele
(want gesubsidieerde) energieopwekking die bovendien
is gebaseerd op een boekhoudkundige truc.
De CO2 die vrijkomt bij de houtverbranding wordt namelijk ‘alvast’ verdisconteerd met de CO2-opname van een
boom die nog moet worden geplant. Zolang hout niet net
zo snel groeit als brandt, blijft dit een boekhoudkundige
truc. Bovendien ligt de CO2-uitstoot van hout 10 procent
hoger dan die van steenkool.
Door de warmtepomp wordt nog eens een extra tekort
gegenereerd dat onmogelijk ook nog kan worden ingevuld door ‘schone’ energie. Het meest waarschijnlijk is dat
deze energie aanvankelijk zal worden geïmporteerd vanuit Frankrijk (kernenergie) of Duitsland (bruinkolenenergie,
en in de zomer een beetje groen) en uiteindelijk door de
bouw van extra gascentrales. De eerste tekenen zijn daarvan al zichtbaar nu de gascentrale in Maasbracht weer
wordt heropend. Kortom, door de Nederlandse huishoudens ‘van het gas’ te halen, zullen de Nederlandse energiecentrales ‘aan het gas’ gaan. Helaas voor GroenLinks
heeft u de warmtepomp hoofdzakelijk nodig in de winter,
het moment waarop zonnepanelen nog maar 5 procent
capaciteit hebben.

Gaat de CO2-uitstoot omlaag na de introductie
van de warmtepomp?

Uit bovenstaande kunt u al afleiden dat er een forse toename in elektrische energiebehoefte ontstaat. De bespaarde
CO2 van uw verwarmingsketel komt nu uit de elektriciteitscentrale. Bovendien: een moderne HR-ketel heeft een
rendement van 95 procent of meer, wat zoveel wil zeggen
dat van elke m3 aardgas 95 procent of meer wordt omgezet in energie (warmte). De gasgestookte energiecentrale
heeft een rendement van 60 procent (elektriciteit). Met andere woorden: van elke m3 gas gaat 40 procent verloren.
Kortom, uw eigen keteltje is vele malen efficiënter!

Is de introductie van warmtepompen uitvoerbaar?

Stelt u zich eens voor: 7 miljoen huishoudens dienen te
worden voorzien van een warmtepomp. Als men rekent
met 180 werkbare dagen in de bouw en een uitvoeringstijd van 20 jaar (3600 werkbare dagen), dan zullen
dus 1.944 warmtepompen per dag(!) aangelegd moeten
worden om de klus over 20 jaar geklaard te hebben. Uitgangspunt zou dan zijn dat de aanleg van één warmtepomp één dag duurt, en dat is zeker niet het geval. Een
stad als Utrecht heeft 174.000 huishoudens en zou dus
naar analogie in 89,5 dagen helemaal op de warmtepompen moeten zitten.
Een bijkomend probleem is de verzwaring van het elektriciteitsnet. Door de veel grotere belasting per huishouden
van het lichtnet zal dat op alle plekken waar warmtepompen worden geïntroduceerd ook dubbel zo zwaar moeten
worden uitgevoerd.
Met dank aan Johnny de Groot
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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 speeltuinvereniging van De Glasblazers, waardoor
het voortbestaan van de leukste speeltuin van Haarlem verzekerd blijft!
Je bent al lid voor maar 30 euro per jaar!
Interesse? Mail naar leden@deglasblazers.com onder
vermelding van ‘lid2018’, scan de QR-code hiernaast of
vraag een inschrijfformulier bij de speeltuinbeheerder.

NIEUW: DIT JAAR IS DE SPEELTUIN VANAF APRIL T/M OKTOBER
OOK OP ZATERDAGMIDDAG VAN 14.00 TOT 17.00 UUR OPEN!

