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Van de redactie

De Wijkkrant heeft een gedaanteverwisseling ondergaan. Niet alleen in opmaak, ook inhoudelijk. 
Omdat de focus in de Wijkraad op de Werkgroepen ligt, hebben de Werkgroepen een prominente 
plaats in de Wijkkrant gekregen. U wordt vanaf bladzijde 3 geïnformeerd over actuele ontwikkelingen. 
 
Verder vindt u een aantal nieuwe rubrieken. Scheepmakers Possie is een pagina voor en over de Kids in onze wijk. Ook 
kunt u meekijken door de ogen van Viewmaster en verspreid door de krant vindt u voortaan interessante bijdragen 
van mensen in en buiten de wijk. Mocht u na het lezen geïnspireerd zijn en ook en bijdrage willen leveren, bijvoor-
beeld in een terugkerende rubriek ‘Exotische Huisdieren’, ‘Bijzondere Verzamelingen’, ‘Opstaan met Yoga’, neem 
dan gerust contact met ons op. In elk geval zijn wij voor de volgende Wijkkrant op zoek naar een indringende foto. 
Uw bijzondere beeld, liefst met korte toelichting, siert de volgende keer de omslag.

Ook dat wordt een terugkerend item. Veel leesplezier!

Albert Diederik
Peter van Straaten
Niek Vink

Voorwoord
De eerste Wijkkrant in het nieuwe jaar heeft een gedaante-
verwisseling ondergaan. Peter Stoelinga heeft zo’n tien jaar 
met veel enthousiasme de wijkkrant verzorgd, niet alleen 
de lay-out, ook veel tekstbijdragen waren van zijn hand. 
Helaas stopte hij met deze taak. Wij zijn Peter buitenge-
woon dankbaar voor zijn onvermoeibare inzet.

Gelukkig hebben we Peter van Straaten bereid gevonden 
de vormgeving op zich te nemen. Peter is  samen met 
Susanne Schultz in februari 2014 in onze wijk komen wonen. 
Hij is als zelfstandige werkzaam met Concept, Grafische 
Vormgeving en Beeldbewerking onder de naam Peter-Pen.

Niek Vink gaat teksten voor de wijkkrant schrijven en redi-
geren. Niek en Yolanda wonen al weer 8 jaar in onze wijk. 
Zij zijn theatermakers en hebben samen een maatschap 
(www.flourishh.com).

Het verzamelen van artikelen voor de wijkkrant is een flinke 
klus. Als je iets weet te melden over de buurt of iets weet 
wat voor de wijk interessant is, schroom niet en stuur het 
naar ons op. Wij streven naar een divers aanbod!

De eerste maanden van dit jaar verliepen iets rustiger dan 
de laatste maanden van vorig jaar. Nog steeds speelt de 
Koepel om uiteenlopende redenen een belangrijke rol. Dat 
blijft niet beperkt tot de vluchtelingen en zaken die daar-
omheen plaatsvinden, ook de ontwikkelingen van dit Rijks-
monument liggen niet stil. In dit nummer vind je daar meer 
informatie over.

De afgelopen maanden hebben wij nieuwe bewoners wel-
kom geheten. Zij zijn neergestreken in het Scheepmakers-
kwartier 1e fase. De presentaties voor fase 2A en B heb-
ben reeds plaatsgevonden. Daar is kritisch naar gekeken. 
Gesprekken over bouwhoogtes en zichtlijnen zijn inmiddels 
in volle gang. De Wijkraad houdt vanzelfsprekend vinger 
aan de pols! Ook op stedelijk niveau vinden er discussies 
plaats. Er staat nogal wat te gebeuren en een aantal veran-

deringen dienen zich aan. Die kunnen van invloed zijn op 
onze wijk: de afwaardering Amsterdamse Vaart, het vervan-
gen van wijkraden door burgerinitiatieven, het parkeerbe-
leid, meer groen in de stad... Ook hier houdt de wijkraad 
zich actief mee bezig. 

Op dit moment zijn er verschillende Werkroepen actief: 
jeugd, groen, verkeer, haven(diensten), bouw- en woonpro-
jecten. Ben je geïnteresseerd in één van deze of andere 
onderwerpen, meld je aan! Praat, denk en bepaal mee. Wij 
kunnen het niet alleen!

In april is de jaarvergadering. Bewoners vanaf 18 jaar kun-
nen zich aanmelden als wijkraadslid of ondersteunend lid. 
Na deze officiële bijeenkomst gaan we weer een jaar ver-
der.

Wat de Wijkraad betreft kan de lente komen!

Albert Diederik.
Voorzitter Wijkraad Scheepmakersdijk
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Correspondentie richten aan: 
secretaris@wijkraadscheepmakersdijk.nl 
Damaststraat 30, 2031WG Haarlem 

Ook te vinden op Social Media:
www.wijkraadscheepmakerdijk.nl
www.facebook.com/WijkraadScheepmakersdijk
twitter.com/scheepmakersdyk

Belangrijke telefoonnummers

Alarm (als elke seconde telt) 112  
Politie (géén spoed) 0900 8844 
Wijkagent Mustafa Karademir 0900 8844 
Dokterscentrale 0900 1515 
Wijkcentrum Broederhuis 023 5436005 
COA De Koepel 088 7150600  
Meldpunt Overlast 023 5114950 

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 
 antwoord@haarlem.nl 
Afval Reiniging Spaarnelanden 0900 8477 
Storingsnummer Nuon 0800 0513 
Gasservice Kennemerland 0251 245454 
Water 0800 0232355 

PréWonen Woningcorporatie 088 7700300 
Elan Wonen Woningcorporatie 023 5159859 

Speeltuin de Glasblazers 023 5357700 
Molen de Adriaan 023 5450259 

Informatie is te vinden op: www.coa.nl, www.haarlem.nl, www.facebook.com/wijkraadscheepmakersdijk en www.vluchtelingenhaarlem.nl



Even voorstellen: 
Frans Steffens
Frans Steffens woont sinds zijn 4e jaar in Haarlem en al 
weer 9 1/2 jaar aan de Oostvest. Toen hij zich daar met zijn 
gezin vestigde, was dit deel van de wijk nog lang niet ‘af’. 
Overal werd gebouwd en andere projecten dienden zich 
aan. Frans begreep al snel dat je via de Wijkraad invloed 
uit kunt oefenen op je leef omgeving. Via een kennis kwam 
hij bij de Wijkraad Scheepmakersdijk terecht. Sindsdien is 
Frans toegewijd lid en een jaar voor het afscheid van Truus 
en An, over wie hij met grote bewondering spreekt, werd 
Frans Penningmeester.

Als Frans over zijn werkzaamheden in de Wijkraad vertelt, 
is goed te zien waar zijn betrokkenheid ligt. Hij is niet ie-
mand die alleen voor zichzelf opkomt. Vooral behartigt 
Frans graag en met overgave de belangen van anderen. 
Dat maakt dat Frans uren per week met de Wijkraad bezig 
is. Weinig lijkt hem te ontgaan en hij heeft een scherp ge-
voel ontwikkelt wanneer de Wijkraad alert moet zijn.       

Glimlachend vertelt Frans over het gedeelte van de straat 
waaraan hij woont. Het wordt door zijn buren weleens gek-
scherend de ‘Frans-Allee’ genoemd. Dit omdat de huidi-
ge, verkeersveilige indeling, met groen en gescheiden 
van de Oostersingelgracht, mede door bemoeienis van de 
Wijkraad tot stand is gekomen.

Praten met Frans Steffens, is praten met iemand die heel 
goed begrijpt en ervaren heeft wat een Wijkraad voor be-
woners en Gemeente kan betekenen. Frans praat enthousi-
ast en gedreven over de mooie en soms ook lastige kanten 
van het Penningmeesterschap in de Wijkraad Scheepma-
kersdijk. Recent heeft de Wijkraad Scheepmakersdijk in 
het middelpunt van de belangstelling gestaan. Landelijk, 
bij Nieuwsuur, maar ook binnen de wijk zelf. Dat werd niet 
altijd positief ontvangen.   

‘Toen duidelijk werd dat de Koepel door het COA als tijde-
lijke opvang voor vluchtelingen zou worden gebruikt, werd 
de Wijkraad in korte tijd overvallen door een ongelooflijke 
hoeveelheid informatie. Eigenlijk liepen wij, net als de Ge-
meente overigens, vanaf de eerste minuut achter de feiten 
aan. De keuzes waren al gemaakt en invloed uitoefenen 
vanuit de Wijkraad was onmogelijk, behalve proberen te 
sturen. Het is een misverstand te denken dat de wijkraad 
een rechtspersoon is, wij kunnen geen bezwaar maken. Een 
Wijkraad behartigt de belangen van de bewoners van de 
Wijk en probeert invloed uit te oefenen. Doorgaans gaat 
dat over langlopende gebeurtenissen. Dan heb ik het over 
jaren!

Wat de Koepel en het COA betreft, dankzij de goede con-
tacten tussen de Wijkraad en de Gemeente kwamen er in 
een heel vroeg stadium een Klankbordgroep en een Bewo-
nerscommissie. Die doen nu heel goed werk. Mede daar-
door is de rust in de wijk, ondanks de irritaties die er ook 
zijn, snel teruggekeerd. In die zin heeft de Wijkraad een 
belangrijke bijdrage geleverd.

Het heeft mij in die periode best wel pijn gedaan dat er 
gesuggereerd werd dat de Wijkraad Scheepmakersdijk er 

niet voor iedereen was. Of ‘de oren liet hangen’ naar voor-
standers. 

Recent is de Wijkraad anders georganiseerd. Wij wilden 
van de kwetsbare constructie af dat de Wijkraad gedragen 
werd door een te kleine groep enthousiaste wijkbewoners.
De Werkgroepen zijn nu heel belangrijk, er zijn nu 13 groe-
pen. Elke wijkbewoner kan zich bij een Werkgroep aanslui-
ten. De Werkgroep informeert de Wijkraad en brengt ad-
vies uit. Vervolgens gaan Wijkraad en Gemeente met elkaar 
in overleg. In dat gebied, in al die contact momenten, kan 
de Wijkraad invloed uitoefenen. Hoe beter geïnformeerd 
en op de hoogte van plannen en projecten, hoe groter de 
invloed!

Een mooi voorbeeld vind ik nog steeds de aanleg van de 
‘fly-over’, de uitvalsweg aan het begin van de Amsterdamse 
Vaart. Door die fly-over gaat onze wijk ingrijpend verande-
ren. Ga maar na: de Oostersingelgracht waar straks wel-
licht geen (doorgaande) auto meer rijdt en een park wordt 
aangelegd, de Papentorenvest waar misschien weer water 
komt met een wandelpromenade, de aanleg van een par-
keergarage nabij of op het ProRail-terrein, misschien water 
en huizen langs de Amsterdamse Vaart etc etc.
 
Voortdurend worden er visies ontwikkeld en keuzes ge-
maakt. Werkelijk alles heeft met elkaar te maken. Het is 
geweldig om daar in een vroeg stadium bij betrokken te 
zijn. De Werkgroep Verkeer bijvoorbeeld, waar ik ook in zit, 
kan een rol spelen in alles wat er straks tot stand wordt 
gebracht. 

Andere Werkgroepen zijn ook heel actief. Steeds zorgen de 
Werkgroepleden ervoor dat de informatie ‘up to date’ is! 
De ene keer heeft de Wijkraad succes, de andere keer zijn 
wij wat minder tevreden. Dat maakt het reuze spannend! 

Hoe dan ook, ik geloof dat de Wijkraad Scheepmakersdijk 
een graag geziene partner van de Gemeente is. Dat horen 
wij tenminste vaak terug!

Ik woon nu bijna 57 jaar in Haarlem. Als ik over 25 jaar 
nog in deze wijk woon, dan hoop ik dat ik iets voor mijn 
leefomgeving en die van de andere wijkbewoners heb kun-
nen betekenen. Ik wil iets nalaten, of achterlaten. 

Ergens bij betrokken zijn en gebruik maken van de mogelijk- 
heden gericht invloed uit te oefenen door je stem te laten 
horen. Ik vind dat mooi. En inspirerend’.
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Oostradiaal en opwaarderen 
Amsterdamsevaart
Oostradiaal
Na presentatie en de start van de inspraak procedure eind 
2009 is de gebiedsvisie Oostradiaal eind 2010 vastgesteld. 
Het gebiedsvisie Oostradiaal omvat het gebied van de Fly-
over (Vaartpark en station Spaarnwoude), Liedepark (te-
genover Ikea), Oudeweg, Prins Bernhardlaan, Amsterdam-
sevaart tot aan de Amsterdams poort  ( incl. de gevolgen 
voor Gedempte Oostersingelgracht en Papentorenvest). 
Het doel van de visie is kader aangeven van ontwikkelings-
mogelijkheden, t.w.:
- realiseren OV-knooppunt Spaarnwoude, het nieuwe 

entree van Haarlem en Transferium.
- verlenging Prins Bernhardlaan naar de Oudeweg
- terugbrengen van water in de Amsterdamsevaart 

(Gedempte Oostersingelgracht en Papentorenvest) 
- autoverkeer te verleggen van Amsterdamsevaart naar 

de Oudeweg (auto’s niet door de stad maar om de stad)
- het realiseren nieuwe fietsverbindingen aan de noord 

kant van het spoor en langs de Amsterdamsevaart
 
De eerste afwaardering van de Amsterdamsevaart is gerea-
liseerd in 2011. De noordelijke weghelft is versmald naar 1 
rijbaan (met de afschuwelijke plantenbakken, een blamage 

voor Haarlem). Na de aanpassing van de Oudeweg, welke 
binnenkort wordt afgerond, volgt een tussen fase waarbij 
rekening wordt gehouden met de Oostradiaal visie.

Het opwaarderen van de Amsterdamsevaart.
We kunnen spreken van een afwaardering van het door-
gaande auto verkeer en het opwaarderen van de leefomge-
ving voor de bewoners en de toegang tot Haarlem. In no-
vember 2015 is de afwaardering van de Amsterdamsevaart 
gepresenteerd in het ABC. De gemeente stelde voor om 
het bestaande asfalt te gebruiken, geen nieuw asfalt aan 
te leggen en de vrijgekomen grond te voorzien van groen 
(struiken en bomen). Te realiseren door de Amsterdamse-
vaart af te waarderen naar 2 rijbanen (1 rijbaan heen en 1 
rijbaan terug), met alleen 1 extra rijbaan voor elke afslag, 
t.b.v. bestemming verkeer. 
Hierbij wordt ook de afslag vanaf de Prins Bernhardlaan, 
Gedempte Oostersingelgracht en Papentorenvest terug-
gebracht naar 1 rijbaan.
Er zijn 3 plannen maar de exacte invulling is nog niet zeker. 
Wij komen zelf nog met een aanvullend plan voor afwaarde-
ring/opwaardering van de Gedempte Oostersingelgracht. 
Spreekt u dit aan en wilt u meedenken, meldt u aan voor 
onze werkgroep verkeer/parkeren via het secretariaat van 
de wijkraad serectaris@wijkraadscheepmakersdijk.nl 

Frans Steffens

Op zaterdag 2 april vindt er een Wijkwandeling plaats. 
De route start bij Speeltuin de Glasblazers, loopt via Mo-
len de Adriaan, de nieuwbouw aan het Spaarne, de Da-
maststraat, de Harmenjansweg, Scheepsmakersdijk en 
eindigt bij het Jan en Piet Museum met een drankje en 
hapje.

Onderweg vertellen wijkbewoners o.m. over de (recente) 
geschiedenis van markante plekken in de buurt. Hoe was 
het om vroeger in de wijk te wonen? Hoe is er samen ge-
werkt om de buurt te maken zoals die nu is? Wat zijn de 
plannen voor de toekomst? 
De wandeling is bedoeld voor iedereen, het maakt niet 
uit hoe lang je hier woont. Graag van tevoren aanmelden!

Startpunt Speeltuin de Glasblazers
Tijd zaterdag 2 april 14:30 t/m ca. 17:30
Eigen bijdrage € 3 per persoon 

Aanmelden via wijkwandeling@gmail.com of stop een 
briefje met uw naam en adres in de brievenbus op de 
Scheepmakersdijk 46.



Operatie Steenbreek is een landelijke campagne die al in 
8 steden draait. Met deze campagne worden negatieve 
gevolgen van verstening onder de aandacht van burgers 
gebracht. Denk hierbij aan de afbreuk van de biodiversiteit 
en aan klimaatverandering. Minder groen in de tuin bete-
kent: minder vogels, insecten en andere dieren. Het doel 
van Operatie Steenbreek is burgers te enthousiasmeren 
hun tuin te vergroenen. 

Een groenere leefomgeving heeft ook andere voordelen. 
Tijdens extreme regenval – waar we steeds vaker mee te 
maken hebben – moet water in een ‘versteende omge-
ving’ snel worden afgevoerd om overlast te overkomen. 
Dit betekent een enorme druk op het riool. Vergroening 

voorkomt die druk omdat de doorlaatbaarheid van de bo-
dem veel groter is.

Burgers die hun tuin vergroenen, dragen daarmee op een 
belangrijke manier bij aan de leefbaarheid van hun buurt. 
40% van de stedelijke oppervlakte is immers in bezit van 
particulieren. 

De Campagne Operatie Steenbreek richt zich op dit mo-
ment vooral op het informeren en aanzetten van burgers 
mee te doen met het ‘vergroenen’ van hun leefomgeving.

Project Steenbreek023 Haarlem
Looptijd: januari 2016 tot eind 2016 met een mogelijke ver-
lenging tot eind 2017 

Hoofddoel
De vergroening van particuliere tuinen stimuleren en ver-
stening tegengaan door enthousiasme te wekken bij be-
woners, hen te informeren over de negatieve gevolgen van 
versteende tuinen en vervolgens actief te betrekken bij ge-
zamenlijke, lokale vergroenende projecten. Om dit hoofd-
doel te bereiken zal de gemeente Haarlem zich aansluiten 
bij de landelijke campagne ‘Operatie Steenbreek’. Als on-
derdeel van deze campagne zullen inwoners van Haarlem 
worden geïnformeerd over de voordelen van een groenere 
leefomgeving. Tevens worden burgers door middel van ac-
ties gestimuleerd hun tuin te vergroenen. 

Wat gaat er gebeuren? 
Platform Haarlem Groener zal onder de naam Steen-
breek023 een jaar lang diverse activiteiten organiseren in 
de vorm van evenementen als straatacties, tuinwedstrijden, 
cursussen, workshops en meer.  

Het Platform wil verschillende partijen (bewoners, Gemeen-
te, politici, bekende Haarlemmers, lokale ondernemers,  
etc.) enthousiasmeren bij elkaar te komen om de verste-
ning gezamenlijk aan te pakken en meer vergroening te be-
werkstelligen. Deze acties worden begeleid door een pu-
bliciteitscampagne. Ook bewoners die zich nog weinig met 
groen bezig houden, worden met die campagne bereikt.

Er wordt in Haarlem met twee zgn. pilotwijken begonnen: 
Transvaal en Dietsveld/Vogelbuurt. 
Om de samenhang en de samenwerking in de wijken te 
optimaliseren, is gekozen voor een strategie waarbij twee 
wijken tegelijk worden aangepakt. Om ervoor te zorgen dat 
deze ontwikkeling ook in de toekomst onder de bewoners 
blijft leven en in stand wordt gehouden, worden de ver-
schillende acties over een bepaalde periode verspreid en 
zal er regelmatig via websites en social media aandacht aan 
het project worden besteed. 
Informatie over Operatie Steenbreek komt vanaf 29 
februari op www.steenbreek023.nl  beschikbaar.

Tot slot: 
Subsidie bewonersinitiatieven kleinschalig groen.
Voor Haarlemmers die in hun eigen buurt kleine groene ini-
tiatieven uitvoeren, is ook in 2016 een bijdrage beschikbaar. 
Deze subsidie dient schriftelijk aangevraagd te worden. 
De maximale (eenmalige) bijdrage is € 2.500.- 

Loes Groeneveld
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Droom De Koepel 
Het is op dit moment volstrekt onduidelijk welke bestem-
ming de Koepel gaat krijgen. Dat betekent niet dat er niks 
gebeurt! Tal van partijen zijn initiatieven aan het ontplooi-
en en plannen aan het uitwerken. Daarnaast zijn Gemeen-
te en Rijksgebouwendienst met elkaar in gesprek. 

De komende tijd houden wij onze buurtbewoners van alle 
ontwikkelingen op de hoogte. Wij doen dat onder het 
motto: ‘niets is nog zeker en zelfs dat niet’.
Fantaseer en droom met ons en alle plannenmakers mee!

In deze Wijkkrant een stukje over een bijzonder idee:

Open de Koepel
Open de Koepel is het initiatief van stichting Panopticon 
die dit stuk Haarlem net zo mooi willen maken als de bin-
nenstad, op een manier die aansluit op de buurt. Na bijna 
een jaar is het plaatje nagenoeg compleet. De kern is een 
kleine universiteit met maximaal 600 studenten.

Wat is University College Haarlem?
Hans Adriaansens, voormalige dean van University Colle-
ge Utrecht en University College Roosevelt in Middelburg: 
“Bij University Colleges krijgen studenten een heel brede, 
academische bacheloropleiding. Omstandigheden zorgen 
ervoor dat studenten excelleren. Het is een kwestie van een 
kleine schaal. Gemiddeld 93% van de studenten heeft bin-
nen drie jaar z’n bachelordiploma op zak en kan zó door 
naar de universiteit van zijn keuze voor het masterdiplo-

ma. De universiteit in Haarlem krijgt een uniek signatuur. 
We willen de verbinding maken met kunst en cultuur, waar 
Haarlem zo rijk aan is, en ook de ondernemingszin in de 
stad zichtbaar maken in het curriculum.” 

Wat komt er nog meer?
Thijs Asselbergs, architect: “Op de eerste plaats wonen er 
studenten en andere stedelingen. Ten minste de helft van 
de studenten woont rond de koepel; de andere helft elders 
in de stad. Het bijzondere accent van deze universiteit, met 
kunst en cultuur enerzijds en ondernemingszin anderzijds, 
vraagt ook om ruimte. Bijvoorbeeld voor de nog jonge Bil-
dung Academie, muziek, cultuur. En we maken ruimte voor 
startups. Open de Koepel is daarvoor een samenwerking 
gestart met Haarlem Valley. Daarnaast het auditorium, het 
boutique hotel dat ’s zomers verdubbelt in omvang door-
dat veel studenten dan elders vertoeven, een restaurant en 
zonnige terrassen.”
 
Hoe ziet dat eruit? 
Jacqueline van de Sande, voorzitter: “We hebben al veel 
van de ideeën uitgewerkt. Bijvoorbeeld tekent André van 
Stigt, onze monumentenarchitect, aan de prachtige koepel 
en de vest. We werken aan het groen en water, de aantrek-
kelijke autovrije buitenruimte, met ondergronds parkeren. 
En daar hoeft allemaal geen subsidie bij. Wij zijn er klaar 
voor. Het is nu zaak dat we het terrein ook echt kunnen 
kopen. We hopen de komende maanden meer te kunnen 
vertellen.”

Volg ons op Facebook en Twitter (@OpendeKoepel) of kijk 
op www.opendekoepel.nl.

Eerste schetsen van een invulling voor de koepel.
(Arjan Karssen, atelier Oostwaarts)

Operatie 
Steenbreek



8

Het Scheepmakerskwartier
Fase 1
Het project fase 1 is opgeleverd. Een aantal bewoners is al helemaal gesetteld, andere zitten midden in de verhuizing en 
bij sommige wordt nog druk gewerkt om de laatste puntjes op de i te zetten. We heten alle nieuwe bewoners van harte 
welkom en wensen iedereen veel woongenot in de meest vernieuwende wijk van Haarlem. Want er staat nog veel te 
gebeuren: de bouw van fase 2A en 2B en de herontwikkeling van de Koepel.
 
Kortom er gaat nog veel veranderen in onze wijk, en er is al veel veranderd. Kijk maar naar de foto’s hieronder…

Fase 2A
Opdrachtgever Aan het Spaarne b.v.  
Partner Scholz Bouw
Architect Levs Architecten      
Website www.smkhaarlem.nl

Hier kunt u alles vinden over het plan 2A dat bestaat uit:
- 12 luxe appartementen
- 5 stadsappartementen
- 8 kadewoningen
- 4 stadswoningen

Voor de bewoners/eigenaren van de bestaande woningen 
aan de Harmenjansweg 71 t/m 79 gaat er veel veranderen 
door de nieuwbouwplannen. Doordat zij rondom nieuw-
bouw krijgen, er een verhoogd parkeerdek achter hun tui-
nen komt en zij het laagste punt zijn van het hele plan zal 
het invloed hebben op hun privacy, uitzicht en zonlicht. Na 
verwerking van de ingekomen reacties wordt het definitie-
ve uitwerkingsplan vastgesteld. 

Bronnen:
www.smkhaarlem.nl, www.levs.nl, www.scholz.nl, 
www.haarlem.nl

Fase 2B
Opdrachtgever Wibaut en AIVM
Architect Van Ommeren-architecten
Stedenbouw-
kundig plan Mark van der Heiden Urban Design 
Website www.descheepmaker.nl

Hier kunt u alles vinden over het plan 2B dat bestaat uit:
- 7 gezinswoningen
- 40 appartementen
- 5 penthouses met terras

(Het plan is nog in de fase van een voorlopig ontwerp. Het 
exacte aantal woningen kan in een later stadium dus nog 
wijzigen).

Op woensdag 13 januari was er voor omwonenden een in-
formatieavond in het speeltuingebouw. Hier presenteerden 
Mark van der Heiden en Joeri van Ommeren op een leuke 
wijze het voorlopig ontwerp van woongebouw De Scheep-
maker. Het wordt een gebouw van 5 tot 8 woonlagen. In de 
gevel komen openingen om zo buitenruimtes te creëren. 
De entree komt aan de Spaarnekant. Een kunstwerk van 
Marte Roling zal de ingang nog fraaier maken. De ingang 
van de inpandige parkeergarage komt aan de Harmenjans-
weg. De garage wordt drielaags met circa 60 plekken. 

Bronnen: 
www.descheepmaker.nl, www.wibaut.nl, www.vo-a.nl, 
www.aivm.nl, www.facebook.com/descheepmaker
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Foto’s: Nanda Terol

Fase 2A

Fase 2B
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Stand van zaken opvang 
vluchtelingen in De Koepel
Een beknopte versie van de bewonersbrief die onlangs 
huis aan huis verspreid is.

Nieuwe bewoners
De Koepelbewoners die vanaf het begin (medio september 
2015) in De Koepel verbleven zijn bijna allemaal vertrokken 
naar een andere locatie waar zij in procedure zijn gegaan. 
Veel van hen hebben zelfs al een verblijfsstatus ontvangen. 
Sinds begin februari komen er weer dagelijks nieuwe bewo-
ners in de Koepel bij.

Op dit moment verblijven er ongeveer 220 vluchtelingen in 
De Koepel. Het merendeel komt uit Syrië (80%), de rest uit 
Irak, Iran, Afghanistan, Somalië, Sudan, Eritrea.

Gebruik Koepel
De Koepel blijft zolang als nodig in gebruik als noodop-
vang voor vluchtelingen. De uiterste datum is het moment 
dat De Koepel nodig is voor de herontwikkeling. Dat is in 
2017. Dit is zo besproken met de klankbordgroep op 15 
december 2015. Waarbij de klankbordgroep wel nadruk-
kelijk heeft aangegeven dat er een gesprek moet plaats-
vinden, mocht de noodopvang teveel overlast opleveren. 

Overlast in de buurt
De omwonendencommissie heeft aangegeven dat de nieu-
we bewoners voor meer overlast zorgen in de buurt. Een 
aantal van hen hangt ’s avonds rond in het woonbuurtje 
achter De Koepel. De locatiemanager van De Koepel heeft 

de bewoners hierop aangesproken. Daarnaast is aangege-
ven dat de fietsen van Koepelbewoners en vrijwilligers nog 
steeds voor overlast zorgen. De gemeente gaat hier extra 
op handhaven en heeft gevraagd aan de vrijwilligers via 
facebook om rekening te houden met de omwonenden van 
De Koepel.

Communicatie met de buurt
De klankbordgroep komt weer bij elkaar wanneer daar 
noodzaak toe is. De klankbordgroep heeft dit op 15 de-
cember zelf besloten. De omwonendencommissie blijft wel 
actief.  Drie buurtbewoners overleggen met het COA, de 
politie en de gebiedsverbinder (gemeente) over de knel-
punten en oplossingen.

Als er punten zijn die meegenomen moeten worden in de 
overleggen, mail deze dan naar: mzijlmans@haarlem.nl of 
naar albert@wijkraadscheepmakersdijk.nl

Belangrijke telefoonnummers op een rijtje:
COA De Koepel 088-7150600
Meldpunt Overlast 023 5114950
Politie 0900-8844

Informatie is te vinden op: www.coa.nl,  www.haarlem.nl
www.facebook.com/wijkraadscheepmakersdijk,
www.vluchtelingenhaarlem.nl
 
Vragen stellen kan via de voorzitter van de wijkraad:  
albert@wijkraadscheepmakersdijk.nl en via de gebiedsver-
binder mzijlmans@haarlem.nl of via knab@haarlem.nl

Tekst: Karin Nab

Op woensdag 13 januari hebben de projectontwikkelaars 
Wibaut en AIVM de plannnen (het ontwerp) voor fase 2B 
van het Scheepmakerskwartier gepresenteerd aan de om-
wonenden Scheepmakersdijk. Tijdens deze bijeenkomst 
kwam naar voren dat heel wat aanwezigen enthousiast 
werden van het plan. Daarnaast is er een kleine groep die 
moeite heeft met de realisatie van de nieuwbouw. 
De overeenkomst tussen de ontwikkelaar en de gemeente 
is afgerond en komt in het college op 8 maart 2016, zodat 
omstreeks 25 maart de procedure omtrent het uitwerkings-
plan kan worden opgestart. 
Het ontwerpproces van het gebouw gaat gestaag verder. 
De plannen worden momenteel verder uitgewerkt tot een 
voorlopig ontwerp. Zodra dit ontwerp er is, zal dit beoor-
deeld worden door de Adviescommissie Ruimtelijke Kwa-
liteit (ARK). Hierna zal er opnieuw een informatieavond 

plaatsvinden voor de omwonenden. De verwachting is dat 
het ontwerp omstreeks eind maart gepresenteerd kan wor-
den. Naast het uitwerken van het ontwerp van het gebouw 
wordt de inrichting van de openbare ruimte op papier ge-
zet. Zodra deze informatie beschikbaar is, zullen de omwo-
nenden kennis kunnen nemen van het inrichtingsplan en 
reageren op dit plan.

De gemeente en de ontwikkelaar vinden het heel belang-
rijk dat omwonenden goed worden geïnformeerd zowel 
voor als tijdens de realisatie. Dit betekent dat er op voor-
hand nagedacht wordt over zaken zoals hoe wordt er geïn-
formeerd, hoe wordt er omgegaan met klachten, wie is het 
aanspreekpunt voor de omwonenden. Al deze zaken horen 
thuis in het communicatieplan waar momenteel aan wordt 
gewerkt.

Viewmaster
Een vliegtuigje boven het Spaarne.
In de winter van 2008 kon je in de Spaarnebocht de stad 
vanaf het water bekijken. Ook ik begaf me op het ijs om 
o.a. mijn voorzichtig schaatsende dochter te kunnen foto-
graferen. Allerlei bekenden schaatsten ondertussen langs 
mij heen. Zorgeloos, als in een 17e -eeuwse prent .

De lens van mijn camera richtte zich op het ijsoppervlak. 
Van jongs af aan heb ik namelijk de gewoonte de structuur 
van de ijslaag te bestuderen. Er valt daar heel wat te zien; 
alsof je door een beslagen vitrine in een onderwaterwinkel 
kunt kijken. Plastic zakken blijken het vaakst door de ijslaag 
te worden gegrepen. Logo’s van supermarkten lijken zo 
naar verse lucht te happen. 
Al doende liep ik bijna tegen een man met een klein vlieg-
tuigje aan. Het was fotograaf Harm Botman. Hij liet zijn zelf 
gebouwde, bestuurbare, vliegtuigje testvluchten boven het 
Spaarne maken. Harm was een bekend fotograaf en had 
In professionele kring een goede reputatie als tentoonstel-
lingsmaker en meesterdrukker. Hij was tevens de stuwende 
kracht achter het behoud van het VNU Spaarnestad fotoar-
chief. 
Nu was hij aan het experimenteren met een camera onder 
zijn vliegtuigje. De camera was op afstand bedienbaar. Zijn 
werkwijze was destijds niet nieuw. Fotografen als Gerco de 
Ruijter hadden werk gemaakt met foto’s vanaf een vlieger. 
Harm experimenteerde om later luchtfoto’s te kunnen ma-
ken van het duingebied, een vast thema binnen zijn oeuv-
re. Deze foto’s (veren aan zee) werden na Harms te vroege 
overlijden (2012) geschonken aan het Duinfonds.
Ondertussen stroomt het Spaarne gestaag het voorjaar in 
en zullen er in de toekomst hopelijk minder draagtassen 
in te vinden zijn. Gezien de aanwezigheid van de vele aal-
scholvers aan de Vissersbocht is de visstand in orde. 
Ik ben benieuwd of we dat te zien krijgen onder een vol-
gende ijslaag.

Harm van Ee

Ik spreek met 4 prominente buurtbewoners, namelijk Stan  
(8), Cailen (8), Ronaldo (10) en Mick (10). 

‘Als je een toverstaf had en 1 ding in de wijk zou mogen 
veranderen wat zou dat dan zijn?’ 
Cailen ineens: ‘Gras! Zodat ik kan duiken als een echte 
keeper’. Gelijk waren alle 4 de jongens het daar over eens:
‘Natuurlijk maar jullie hebben toch de voetbalkooi?’, zeg ik.
‘Daar kun je niet duiken en het ligt aan de andere kant van 

de grote weg. Daar mogen wij niet zelf naar toe en op het 
pleintje in de Dijkstraat daar kunnen we wel voetballen, al-
leen staan daar hele grote plantenbakken in de weg en ligt 
er heel veel honden sch…. ’, zegt Stan.

Ik pakte mijn computer om ze iets te laten zien via Google 
Earth. Kijk jongens dit is de Koepel. 
‘Ja, maar daar zitten de vluchtelingen toch’, zegt Mick. 

‘Weten jullie wat dit is?’, vraag ik.
 
‘Dat is een voetbalveld op het terrein van de Koepel’. 
Als ze dat zien, komt er weer een beetje kleur op die kleine 
koppies. ‘Daar kan ik duiken als een keeper’, zegt Cailen. 

Maar dat is niet het punt dat ik wil maken!
Het pleintje in de Dijkstraat is tijdelijk! De voetbalkooi is tij-
delijk! Dus geef ons het kunstgrasveld van de Koepel voor 
ALTIJD!! En laat de jongens duiken als echte keepers...

Luc de Nijs

De Scheepmakerskwartier 
fase 2b

Scheepmakers Possie
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Spaarnezaam
Zonnepanelen verdienen zich in 5-10 jaar terug en dragen 
bij aan een schone lucht en minder CO2 uitstoot. Daarom 
zijn veel mensen in zonnepanelen geïnteresseerd. Omdat 
onze wijk onder beschermd stadsgezicht valt, mogen zon-
nepanelen alleen geplaatst worden als ze vanaf de openba-
re weg niet zichtbaar zijn.  Spaarnezaam zoekt in onze wijk 
mogelijkheden om zonnepanelen toch te kunnen plaatsen. 
Daarom gaat Spaarnezaam op zoek naar een  groot dak 
waar de panelen, uit het zicht, geplaatst kunnen worden. 
In Haarlem zijn al verschillende van dit soort daken, zoals in 
het Ramplaankwartier en het Seinwezen. Spaarnezaam wil 
in ons postcodegebied hetzelfde realiseren.
Spaarnezaam is een burger initiatief en gaat niet voor de winst. 
Spaarnezaam is een Coöperatie, dus leden bepalen de koers. 
Het doel van Spaarnezaam is om collectieve zonnestroom in-
stallaties op te richten voor de bewoners rond het centrum van 
Haarlem. Bewoners uit 2011, 2012, 2013, 20121, 2023.  2031, 
2032 mogen met Spaarnezaam meedoen.

Bent u nieuwsgierig of heeft u interesse? 
Meld u dan aan via onze website Spaarnezaam.nl of e-mail 
naar info@spaarnezaam.nl

Gertjan Hulster

Voor rust, ruimte en privacy

Op maar 10 minuten lopen naar het historisch centrum. 
Slapen en vertoeven in een geheel nieuw 2 kamer ap-
partement met aparte keuken (voor het maken van ei-
gen 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.

Bed and Bike Haarlem Nr1

9.4
Score
44 reviews

www.bedandbreakfast.nl




