
oprichten", neemt Stef het ge-
sprek over. ,,Waarin iedereen
een gelijk aandeel heeft. Als ie-

voor het doen van inkopen.
Verder krijgt iedereen een apar-
te taak. De een houdt de tuin

de drank.
Aan het pand zelf hoeft wij wei-
nig te gebeuren. Er zijn niet ge-

het strand en het nachten door-
halen in Noordwijk.
Zeven mannen in een huis. Het
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De millenniumwisseling komt met rasse
schreden dichterbij. Hoe zal het Haarlem
vergaan in hetvolgende millennium? In
deze rubriek worden bekende en onbe-
kende Haarlemmers uitgenodigd vooruit
te bHkken en een toekomstbeeld van hun
stad te schetsen. Vandaag is het de beurt
aanAlbert Diederik, directeurvan de Per-
spekt Studio's voor dekorontwerp en -
producties.

,,Ie zult het misschien niet willen geloven,
maar er komt een groot masterplan voor
Haarlem. Een helicopter-viewvoor de hele
stad, met rigoureuze maatregelen. Zo is het
zeer waarschijnlijk dat veel gebouwen wor-
den afgebroken. De Mariastichting bijvoor-
beeld kan zoweg. Of Koningstein, dat is
toch verschrikkelijk lelijk. Het Stationsplein
ook, dat wordt omgetoverd in een prachti-
ge enftee van de stad. En al die bouwsels in
de weilanden langs de Westelijke Randweg
worden weer weg gehaald. De Vereniging
Beschermde Horizon zal de echt lelijke
puisten in de stad laten afbreken. Die wor-
den vervangen door klassieke en eigentijd-
se gebouwen."
Het masterplan zorgt ook voor een 'her-
groening'. ]e krijgt weer een mooie verhou-
ding tussen groen en woon- en werkplek-
ken. Er zijn dan ook rusÍzones: groen- en
wandelstroken, waaï mechanische gelui-
den verboden zijn. Brommers bijvoorbeeld
mogen er niet komen. Want rust en stilte
worden zeer schaars, zeker in Haarlem."
,,Ik ben er zeker niet voor dat Haarlem zo-
iets als een Zaanse Schans wordt. Die kant
kan het ook op gaan. Sommige dingen ko-
men weliswaar terug in hun oude staat, zo-

als de Gedempte Oude Gracht, die weer
wordt uitgegraven. Maar wijsheid zal toe-
slaan. Moderne architectuur krijgt eindelijk
een kans, de angst voor het nieuwe is voor-
bij. Afbraak kan, zonder inmenging van ac-
tiegroepen. Want als iedereen zijnzege
mag doen wordt het alleen maar middel-
matig."
,,Een gebied waar zeker ontwikkeling in zit,
is de Waarderpolder. Allerlei rotzooi daar
wordt afgebroken. Er komen prachtige
kantoorwerkplekken voor terug. Het wordt
mooi, strak en helder. Met goede toegangs-
wegen, sportcomplexen, restaurantjes, kin-
deropvang enje kunt erjoggen. Van die
kleine busjes zoals in Turkije rijden af en
aan, want niet iedereen verplaatst zich dan
nog met de auto. En de metro uitAmster-
dam wordt ondergronds doorgetrokken,
niet alleen naar de Waarderpolder, maar
ook naar de Haarlemse binnenstad en het
Zandvoortse strand."
,,De omgevingvan het Spaarne nabij Dros-
te maakt een gigantische nieuwe ontwikke-
ling door. Er komen prachtige wandelrou-
tes vanuit de binnenstad en vanafhet sta-
tion. Dit Hot Chocolate-gebied wordt een
nieuw uitgaansgebied. Met onder meer een
congrescentrum, amusement, theater,
grand cafés, een hotel, een restaurant met
uitzicht op het Spaarne en een zwembad
met een glazenwand."
,,Er komt daar ook een nieuw spraakma-
kend museum. Een grote hal met moderne
kunst of een groot grafisch museum, want
dat wordt nu veel te weinig gewaardeerd in
Haarlem. De koepelgevangenis wordt een
enorme dance hall met optredens van we-
reldberoemde groepen. Daaromheen ko-
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men winkels en dergelijke."
,,In de binnenstad kan je echt niet meer met
de auto komen. Die is dan helemaal auto-
wij. Ie kunt irrimschoots parkeren aan de
rand van de stad. Met de metro of die busjes
ben je hup in het centrum. Er komt geen
sky-train, dat is toch te modern voor Haar-
lem. Langs hèt Spaarne komt wel een on-
dergrondse tunnel voor het autoverkeer, of
een geul, waar in de diepte auto's rijden."
,,De stad wordt toeristisch aantrekkelijker,
er komen meer toeristen en ook meer loop-
routes. Overal staan terminals waar je die
routes op kan wagen. En je zult het niet ge-
loven, maar de VW staat eindelijk op de
Grote Markt. Want naar welke stad ter we-
reld je ook gaat, overal staat het informatie-
punt op de markt. Behalve hier. Overigens is
het Brinkmanncomplex omgetoverd tot een
prachtig winkelcentrum, met hele mooie
café's en restaurants. Alleen de gevel aan de
markt staat nog als een decor overeind. En
ook de Spaarnekerk wordt herbouwd. Dat
zou op kitsch kunnen lijken, maar men wil
toch het karakter van de stad bewaren. Die
kerk was en wordt weer een mooie entree
naar de binnenstad."
,,In het verleden is er een hoop te doen ge-
weest over de Appelaar of zoiets. Dat is te-
gen die tijd weer afgebroken. Er staat dan
een heel gïoot concertgebouw of een mu-
ziektempel. Met een hotel voor de artiesten,
die vanover de hele wereld hier willen spe-
len."
,,Dit komt er allemaal gewoon. Ze moeten
het gewoon doen. Dat moet niet zo moeilijk
zljn."
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'Het Hot Chocolate-gebied rondom Droste en de Koepel wordt een nieuw, enorm uitgaansgebied', vooziet Albert Diederik.


