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Van de redactie
Dit is de tweede Wijkkrant met de vernieuwde opmaak, dit maal wat “dikker” dan de vorige. Zelfs nu hebben we 
een schifting in de artikelen moeten maken. We hopen eenieder toch voldoende te informeren.
Om de buurtbewoners nog beter te kunnen informeren, zijn we druk doende om een nieuwe website te ontwer-
pen, deze gaat 1 september de lucht in. Op de website kan men zich aanmelden voor de nieuwsbrief die we gaan 
opzetten. De nieuwsbrief zal onregelmatig verschijnen, bij bijzondere of belangrijke zaken die extra aandacht 
vergen. Natuurlijk zijn er ook onze social media kanalen om te bekijken of te reageren.
Heeft u ideeën voor artikelen, of iets wat geschikt is om te delen stuur het ons. 

Dit keer wederom op de omslag een foto van Dik Bol de opname is gemaakt met gebruikmaking van een drone.
Voor de volgende Wijkkrant zijn we weer op zoek naar een indringende foto. Uw bijzondere beeld, liefst met 
korte toelichting, siert dan de volgende keer de omslag. 

Veel leesplezier! 

Albert Diederik
Peter van Straaten
Niek Vink

Voorwoord
Een lange hete zomer.
Het zijn roerige tijden, ook in onze wijk, want de Wijkraad 
heeft de zorgen en gevoelens van de buurt meerdere 
malen duidelijk te horen gekregen. We kunnen daaruit 
concluderen dat er zich de afgelopen maanden heel wat 
zaken afspeelden. Zaken die de komende maanden onge-
twijfeld ook veel aandacht zullen opeisen.

De vluchtelingenopvang in De Koepel werd wereldnieuws, 
van de Washington Post tot Der Spiegel werden er artike-
len over geplaatst.

“SMK 1” werd opgeleverd. “Aan het Spaarne fase SMK 
2a” en “Wibaut fase 2b” hebben hun plannen gepre-
senteerd. Niet alle bewoners konden zich daar geheel in 
vinden en men heeft dit zowel mondeling als schriftelijk 
kenbaar gemaakt. Meer hierover verderop in dit nummer.

Onze wijk heeft blijkbaar een enorme aantrekkings-
kracht, zo was er door daklozen een tentenkamp gecre-
eerd op het Dantuma terrein. Ook al was niet iedereen 
direct enthousiast, er was ook mededogen. Sommige 
bewoners kwamen voedsel brengen. Inmiddels heeft 
de eigenaar van het terrein een verzoek tot ontruiming 
ingediend.

De Damaststraat werd helaas geteisterd door een rat-
teninvasie. Inmiddels is het probleem door inzet van de 
bewoners en derden opgelost.

Dit is nog niet alles; het parkeervraagstuk vraagt veel 
aandacht, zowel wat betreft het nieuwe Scheepmakers-
kwartier als het parkeerprobleem in de wijk. In dit num-
mer wordt daar verder op ingegaan.

Dan is er onze Koepel; over aantrekkingskracht gespro-
ken! De laatste tijd hebben zich verschillende partijen 
gemeld die ideeën over de invulling hebben. Gather is 
er daar één van. Het fijne weten wij er echter niet van. 

Het meest uitgewerkte plan is dat van Panopticon. Deze 
stichting heeft een aantal malen een presentatie aan de 
wijkbewoners gegeven. Naast emoties, riepen deze pre-
sentaties ook veel vragen op. In de komende weken beslist 
de raad over der verdere verloop van het proces, we volgen 
dit vanzelfsprekend op de voet.

De vele projecten hebben voortdurend een beroep gedaan 
op de flexibiliteit van de wijkbewoners. Langzamerhand lijkt 
de rek er soms een beetje uit te gaan.
Dit betekent echter niet dat we de moed hoeven te verlie-
zen. Samen staan we sterker en samen kunnen we de buurt 
beter maken. 

Daarom een oproep aan alle wijkbewoners:
De Wijkraad heeft werkgroepen in het leven geroepen 
om zaken voor elkaar te krijgen. Bouw, parkeren, verkeer, 
groen, kids, water en nog veel meer.

Heb je interesse of belangstelling voor een van deze zaken, 
meld je aan en denk mee.

Tot die tijd: Een fijne zomer toegewenst

Albert Diederik.
Voorzitter Wijkraad Scheepmakersdijk
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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 
DVV/Veiligheid & Handhaving 023 5114607 

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 
Sensoor Hulpdienst 023 5471471 

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 

Haarlem Effect  023 5322547 
Buurt- & Huiskamers in uw buurt 06 39022369 
Welzijnsorganisatie DOCK 023 5436000 
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, www.vluchtelingenhaarlem.nl, 
www.wijkraadscheepmakersdijk.nl, www.haarlemeffect.nl, www.dock.nl/haarlem, www.ouderenhaarlem.nl en www.steenbreek023.nl 

Correspondentie richten aan: secretaris@wijkraadscheepmakersdijk.nl Damaststraat 30, 2031WG Haarlem. Ook te vinden op Social Media:
www.wijkraadscheepmakerdijk.nl, www.facebook.com/WijkraadScheepmakersdijk en twitter.com/scheepmakersdyk



Even voorstellen: 
Willy Stoelinga
Luisterend naar het verhaal van Willy Stoelinga wordt dui-
delijk dat zij van nabij heeft meegemaakt hoe een direc-
te woonomgeving ingrijpend kan veranderen. Ook wordt 
duidelijk dat een Wijkraad daarin een belangrijke rol kan 
spelen. Nog duidelijker wordt dat je als individuele wijkbe-
woner op de juiste momenten zelf je keuzes maken moet. 
Doe je dat niet, dan worden ze voor je gemaakt. Met alle 
gevolgen van dien.

Willy is een mooi voorbeeld van iemand die zich, samen 
met haar man Peter, op tijd informeert, daar de juiste con-
clusies uit trekt, zelf op dingen afstapt en actie onderneemt.

In haar gezellige woning is iemand aan het woord die, om-
dat ze bij het leven horen, veranderingen accepteert. Ook 
iemand die een grens trekt wanneer je die van haar over-
schrijdt. Die grens begint in haar huis en eindigt ergens bui-
ten, in haar wijk en die van andere wijkbewoners. 

‘Toen wij 33 jaar geleden in de Harmenjansweg kwamen 
wonen, wisten wij al dat er bouwplannen waren. Het voor-
malige CAVEX terrein had toen nog niet de omvang die 
het uiteindelijk kreeg en het zou nog tientallen jaren duren 
voordat de aangekondigde bouw op die locatie uitgevoerd 
zouden worden. Tot dat moment woonden Peter en ik ei-
genlijk op een eiland. Zo voelde dat tenminste. Wij hadden 
vrijheid in onze achtertuin, veel licht en lucht, met uitzicht 
op het Spaarne. Toen de bedrijfjes en de villa achter ons 
werden gesloopt en de vrijgekomen grond een grote par-
keerplaats van CAVEX werd, was het ruimte gevoel com-
pleet. Onze kinderen leerden achter het huis fietsen, de 
molen de Adriaan is er in elkaar gezet, iets dat wij nauw-
gezet konden volgen, en soms landde er bij calamiteiten 
zelfs een traumahelikopter, zo groot was de parkeerplaats, 
zoveel ruimte hadden wij om ons heen.
Omdat er over het realiseren van een nieuwe woonwijk niks 
duidelijk werd, besloten wij op een gegeven moment ons 
huis grondig te verbouwen. Eenmaal daarmee klaar, begre-
pen wij dat de Gemeente ons uit wilde kopen, de voorge-
nomen bouwplannen werden eindelijk concreet.
Het uitkopen lieten wij, vanwege de investering die wij had-
den gedaan, aan ons voorbij gaan. Wel gingen we de ont-
wikkelingen zo goed mogelijk volgen, ook geholpen door 
de informatie die wij uit de Wijkraadvergaderingen meek-
regen. Peter en ik waren inmiddels actief als Wijkraad lid.  

Na een aantal voorstellen en uiteenlopende maquettes, 
verspreid over een heel lange periode, lag er op een ge-
geven moment een prachtig ontwerp. Na uitstel door ge-
brek aan financiering vanwege de kredietcrisis, is dat ont-
werp helaas niet gerealiseerd. Er kwam uiteindelijk een 
aangepast ontwerp en dat heeft voor ons huis en onze 
woonomgeving ingrijpende gevolgen gehad.
Onze achtertuin grenst nu aan een blinde muur en wij prij-
zen ons gelukkig dat er dankzij onze bemoeienis met een 
lichte steen is gebouwd. Maar het zag er aanvankelijk heel 
erg uit. Uit tekeningen bleek namelijk dat de muur van de 
hoekwoning pal tegen onze aanbouw neergezet zou wor-
den. Dat vonden Peter en ik onacceptabel en gebruik ma-
kend van alle procedurele mogelijkheden, hebben wij dat 

gelukkig weten te voorkomen. Maar, eigenlijk mis ik elke 
dag de lucht, de wolken, het licht en het uitzicht op het 
water.

Toch heb ik de afgelopen jaren ontzettend veel geleerd. 
Het is van groot belang dat je met alle betrokken partij-
en blijft communiceren. Ook al ben ik al jarenlang actief 
Wijkraadlid, Peter is daar door drukte op zijn werk mee 
gestopt, een Wijkraad kan niet opkomen voor particulie-
re belangen. Wijkbewoners vergissen zich daar weleens 
in. Een Wijkraad is een doorgeefluik, niet meer en minder. 

Daarom is het van groot belang dat je als burger zelf voor 
de informatie zorgt die je nodig hebt, zeker wanneer je in-
vloed uit wilt oefenen op veranderingen die aanstaande 
zijn. Omdat wij dat met veel inzet en inspanningen hebben 
gedaan, kunnen Peter en ik binnen de gegeven omstan-
digheden leven met de consequenties van keuzes die zijn 
gemaakt. Al zeg ik er eerlijk bij dat ik niet weet wat wij had-
den gedaan als ik een paar jaar geleden had geweten dat 
dit het resultaat zou worden. Maar, veranderingen horen bij 
het leven. Peter en ik zien dat dagelijks in het ziekenhuis 
waar wij beiden werkzaam zijn. 

Dankzij de ervaringen van de afgelopen jaren, hoop ik wijk-
bewoners de komende tijd te kunnen adviseren. Dat zal 
misschien hard nodig zijn, want in september start de bouw 
van de nieuwe bouwfase. Ook de veranderingen rond de 
Koepel volg ik zo goed mogelijk, ik heb nu in een eerder 
stadium zicht op dingen die wellicht staan te gebeuren. 
De Wijkraad, de commissie waar ik in zit en de wijkbewo-
ners kunnen daar hun voordeel mee doen.

Over 5 jaar, alles achter de rug is en de wijk zijn defini-
tieve vorm gekregen heeft, zal er ontzettend veel veran-
derd zijn. Ik heb dat van heel, heel dichtbij meegemaakt. 
Het zou best kunnen dat Peter en ik tegen die tijd weer 
keuzes maken. Ik ben heel erg gehecht aan mijn huis, aan 
de plek waar ik woon, mijn straat, de wijk en de bewoners, 
maar zoals ik al eerder zei, veranderen hoort bij het leven. 
Ook bij dat van mij’.

Interview Niek Vink
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Opwaarderen Gedempte 
Oostersingelgracht
(vervolg op Oostradiaal en opwaarderen Amsterdamse-
vaart, wijkkrant maart 2016).

Het opwaarderen van de Amsterdamsevaart
De aanpassing van de Oudeweg is gerealiseerd en de 
doorstroming verbeterd. Echter naar mening van velen nog 
lang niet voldoende.
 
Na de zomervakantie/bouwvak is het de bedoeling dat 
men gaat starten met de opwaardering van de Amsterdam-
sevaart. Door de Amsterdamsevaart 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 bij de Prins Bernhardlaan, 
Gedempte Oostersingelgracht en Papentorenvest terug-
gebracht naar 1 rijbaan.
Echter na onze inzichten wordt de Gedempte Oostersingel-
gracht te weinig afgewaardeerd.
 
Het opwaarderen van de Gedempte Oostersingelgracht
Hierbij kunnen spreken van een afwaardering van het door-
gaande auto verkeer en het opwaarderen van de leefom-
geving voor de bewoners. Dit is nog steeds een tussenfase 
waarbij rekening wordt gehouden met de Oostradiaal visie.
 
De werkgroep verkeer/parkeren vindt dat de Gedemp-
te Oostersingelgracht (GOG) nog te veel een doorgaan-
de functie heeft en te weinig wordt afgewaardeerd. 
We hebben 2 plannen gemaakt waarbij het 2e plan afge-
lopen wijkraad vergadering van 10 mei jl. is voorgesteld, 
goedgekeurd en naar de Gemeente is gestuurd.
 
Aangeboden plan:
1 Verkeer af te waarderen naar 1 rijbaan heen en 1 rijbaan 

terug, waarbij de snelheid van het verkeer wordt terug 
gebracht naar bestemming verkeer en geen auto baan.

2 Met alleen 1 extra rijbaan voor elke afslag, t.b.v. be-
stemming verkeer.

3 Busbaan t.b.v. Connexxion, Spaarnelanden en hulp- 
diensten:

 - GOG richting Waarderpolder
 - afslag Oudeweg richting GOG
 - 1e 100 m GOG richting Amsterdamsevaart
 
Meer groen aan de westkant van de GOG (huizen kant) zou 
natuurlijk de voorkeur hebben.
Dit is nog steeds een tussenfase van de Oostradiaal visie en 
gezien meerkosten voor de Gemeente en haar financiële 
situatie is dat niet waarschijnlijk en/of haalbaar.
We wachten de reactie van de Gemeente af.
 
Spreekt u dit aan en wilt u meedenken, meld u aan voor 
onze werkgroep verkeer/parkeren via het secretariaat van 
de wijkraad secretaris@wijkraadscheepmakersdijk.nl
 
Frans Steffens

Afbeelding 3
Kruising Gedempte Oostersingelgracht - 

Amsterdamsevaart - Gedempte Herensingel

Afbeelding 1
Kruising Oudeweg - Gedempte Oostersingelgracht

Afbeelding 2
Kruising Gedempte Oostersingelgracht - Papentorenvest
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Het College van B&W heeft 17 mei jl. een besluit geno-
men Het College van B&W heeft op 17 mei jl. een besluit 
genomen over welke maatregelen het presenteert voor de 
inspraakprocedure. Naast het verbeteren van de exploita-
tie, moeten deze vooral leiden tot het verminderen van de 
parkeerdruk en het verbeteren van de leefbaarheid van de 
stad. De ideeën die vanuit de stad naar voren zijn geko-
men, hebben aan de basis gestaan van de voorgestelde 
maatregelen. 
Dit voorstel van B&W ligt ter inzage in de publiekshal aan 
de Zijlvest met een inspraaktermijn t/m 17-07-2016.

De werkgroep verkeer/parkeren heeft de voorhanden infor-
matie (zoals: Raadstuk, krant en website) besproken en ver-
slag uitgebracht naar de Wijkraad. Het verslag is besproken 

en goedgekeurd in de Wijkraad vergadering van 10 mei jl.
Ons verslag is gestuurd naar B&W en de Raad van de Ge-
meente Haarlem.

Enkele punten uit het verslag zijn:
- Parkeren in een parkeergarage goedkoper maken dan 

parkeren in de straat.
- Tegen het parkeren in de wijk door andere wijken of 

bezoekers.
- Voor het afschaffen van de Bezoekersschijf in huidi-

ge vorm en deze vervangen door een digitale pas of 
strippenkaart met b.v. max. 400 uur (Zodat misbruik 
wordt voorkomen.).

- Niet meer dan 1 digitale bezoekerspas of strippenkaart 
per adres. 

- Vrijstelling professionele zorgverleners of mantel- 
zorgers.

- Beleid gem. richten op parkeergarages in de wijk, 
eventueel in samenwerking met nieuwe bouwprojecten.

- Bezoekers van de stad alleen in parkeergarage of P&R 
(aan de rand van de stad).

- Venstertijden tot 23:00 uur
- Promoten parkeren via Parkline of Parkmobile of Qpark.
- Goede actie om als gezamenlijke wijkraden stelling te 

nemen tegen de huidige parkeerplannen.
- Algemene opmerking:
 Het parkeerproces loopt slecht!  

Gezien onduidelijk informatie en de complexiteit van de 
maatregelen hebben wij nog veel vragen. 

De Programmamanager Modernisering Parkeren van de 
Gemeente Haarlem hebben we bereid gevonden om  in 
een gesprek antwoord te geven op (technisch/inhoudelijke) 
vragen. 

Tevens hebben wij ons aangesloten bij de gezamenlijke 
parkeeractie van alle wijkraden van Haarlem.

Binnenkort brengen we een nieuwsbrief uit met informatie.

Spreekt u dit aan en wilt u meedenken, meld u aan voor 
onze werkgroep verkeer/parkeren via het secretariaat van 
de wijkraad secretaris@wijkraadscheepmakersdijk.nl

Frans Steffens
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Parkeren Scheepmakers- 
kwartier fase 2b
Begin april jl. was het uitwerkingsplan Scheepmakerskwar-
tier fase 2b (concept) beschikbaar.

Hoofdstuk 4.4 Verkeer en parkeren
Hierop is door de werkgroep verkeer/parkeren een aantal 
vragen gesteld, waaronder:
- De gehanteerde parkeernormen zijn volstrekt onduide-

lijk en de informatie is onvoldoende.
Hoeveel woningen worden er gebouwd en in welke prijs-

klasse: duur midden of goedkoop.
Dit is bepalend voor de te hanteren parkeernormen.
- Op de bouwtekening staan 10 parkeerplekken tussen 

fase 2a en 2b, dit is niet acceptabel m.b.t. het huidige 
tekort aan groen in de wijk.

 Advies: afkopen parkeerplaatsen , t.b.v. parkeergarage.
Als antwoord op onze vragen ontvingen wij 11 mei jl. een 
rapport van Adviseurs Goudappel Coffeng.

Na ontvangst van het rapport zijn alle parkeerplaatsen in 
de straten geteld, t.w.: Oostvest, Damaststraat, Harmen-
jansweg, papentorenvest (zonder ventweg), (bij de Molen) 
Scheepmakersdijk en Papentorenvest.  

Bevindingen van de werkgroep Verkeer-parkeren zijn be-
sproken in de Wijkraad vergadering van 10 mei jl. en ver-
stuurd naar de Gemeente, waaronder:
1  SMK2b, de parkeerplaatsen in de Windstraat (tussen 

fase 2a en 2b) zijn niet acceptabel. Mede i.v.m. het grote 
tekort aan groen in het nieuwbouwplan en de SMD wijk.

2 De parkeerbalans ten opzichte van 2011 is niet gelijk 
maar 14 minder.

3 Telling parkeerplaatsen en normen van de gemeente 
geven een tekort van 25,9 parkeerplaatsenDit geeft een 
betere en juiste weergave van de werkelijke en de huidi-
ge parkeerdruk in de Scheepmakerswijk.

Na overleg met de gemeente (project begeleider en afd. 
verkeer) en de ontwikkelaar van fase 2b, is onderstaande 
besproken: 
1 In de Windstraat komen geen parkeerplaatsen maar 

groen en een kinderspeelplek met speeltoestel. De 7 
parkeerplaatsen uit de Windstraat worden geruild met 
7 van de 14 nieuwe parkeerplaatsen (voormalige vracht-
wagen parkeerplaatsen). En in de Harmenjansweg komt 
1 deelauto. Deze auto wordt middels een abonnement 
systeem beschikbaar voor alle buurtbewoners. 

2 Het tekort aan parkeerplaatsen worden verminderd met 
2 door bij de voetbalkooi 2 plaatsen om te bouwen naar 
4 parkeerplaatsen. Alle andere tekort aan parkeerplaat-
sen wordt door de gemeente gezien als tijdelijk of vallen 
binnen de telling van de parkeerbalans 2011.

3 Gemeente hanteert standaard een andere methodiek, de 
gemiddelde bezetting van de beschikbare parkeerplaat-
sen. Deze is als basis gebruikt voor de parkeerbalans 2011.

4 Zo mogelijk komt in het nieuwe parkeerbeleid de par-
keerplaatsen op de Papentorenvest na ca. 17:00 uur ter 
beschikking van de wijkbewoners en bezoekers (vergun-
ninghouders en bezoekerspas).

 Algemeen advies: Tekort aan parkeerplaatsen oplossen 
door parkeergarage in de wijk. 

Het is een ingewikkelde complexe materie, ik heb het zo 
duidelijk mogelijk proberen te omschrijven.
Spreekt u dit aan en wilt u meedenken, meld u aan voor 
onze werkgroep verkeer/parkeren via het secretariaat van 
de wijkraad secretaris@wijkraadscheepmakersdijk.nl

Frans Steffens

Parkeergarage en NedTrain
 
De Wijkraad heeft in haar Wijkvisie 2030 aangegeven dat het wenselijk is om in onze wijk een parkeergarage voor bewoners 
en bezoekers te realiseren. Om reden van de huidige enorme parkeerdruk te verminderen, mogelijk op te heffen en een 
meer groene leefbare wijk te realiseren.
In de krant is het plan van NedTrain aangekondigd om een parkeergarage te bouwen voor eigen gebruik. Dit werd tevens 
bevestigd door Max van Aerschot. Direct hierna hebben we de Gemeente aangeschreven dat dit een goed moment is 
om aan te sluiten met een parkeergarage voor de wijk en haar bezoekers. We hebben het dan over de huidige NedTrain 
parkeerplaats naast het spoor, aan de Oostkant van de Gedempte Oostersingelgracht. Het is even stil geweest.
 
Afgelopen dinsdag 24 mei heeft de Gemeente aangegeven dat er een afspraak is gemaakt tussen Gemeente vastgoed 
en NedTrain om te wachten met het bouwen van de parkeergarage totdat duidelijk is wie de nieuwe eigenaar wordt van 
De Koepel. De gemeente kan zo, in overleg met Rijksvastgoed en de nieuwe eigenaar van De Koepel, beter aansluiten op 
de totaal behoefte (de Wijk en NedTrain) van de nieuw te bouwen parkeergarage van NedTrain.  
 
Frans Steffens

Parkeren vrachtwagens
 
Vrachtwagen parkeerplaatsen op de Papentorenvest

De wijkraad heeft al jaren de wens om de vrachtwagen parkeerplaats aan de Papentorenvets op te heffen t.b.v. parkeren 
voor de bewoners/bezoekers. Op hernieuwd verzoek van de wijkraad is de Gemeente vanaf begin dit jaar bezig met de 
realisatie van het opheffen van de vrachtwagen parkeerplaatsen op de Papentorenvest.
Afgelopen dinsdag 24 mei heeft de Gemeente aangegeven dat voor het eind van dit jaar de parkeerplaatsen worden 
opgeheven. Hiervoor in de plaats komt een blauwe parkeerzone voor bezoekers met een maximale parkeertijd van 2 uur.

Frans Steffens

Parkeren en 
modernisering



Asielprocedure vanuit 
AZC Haarlem De Koepel
Voor vrijwel alle bewoners van AZC Haarlem De Koepel is 
inmiddels de asielprocedure van start gegaan. Dagelijks 
vertrokken er om 6:45 bussen met bewoners naar de IND 
Schiphol voor het indienen van hun asielverzoek. Afhan-
kelijk van het vluchtverhaal moesten bewoners gemiddeld 
een week lang dagelijks naar Schiphol voor hun interviews, 
juridische begeleiding, vertalingen, eventuele correcties 
en voor sommigen een besluit van de IND. Bewoners die 
direct afgewezen werden vertrokken uit Haarlem De Koepel 
of uit Nederland. Ongeveer de helft van de bewoners 
hebben direct een tijdelijke verblijfsvergunning ontvangen 
voor 5 jaar. Bij andere bewoners kon de IND niet gelijk een 
beslissing nemen en dat betekent dat uitgebreider onder-
zoek gedaan moet worden naar het vluchtrelaas.
 
Inburgering
De vergunninghouders kunnen in de COA-opvang begin-
nen met de voorbereiding op inburgering in de Nederlands 
samenleving. Het COA werk nauw samen met Novacollege 
en Gemeente Haarlem om de bewoners een goede start te 
geven. Het inburgeringstraject in de COA-opvang is geïn-
tensiveerd en in samenwerking met het Novacollege gaat 
er een pilot van start waarbij de bestaande “leerlijn” vanuit 
de conversatielessen en lessen basaal Nederlands vanuit 
de noodopvang, doorloopt in de inburgeringsprogramma’s 
en uiteindelijk in de gemeente naar betaald werk of studie. 

Het inburgeringsprogramma bestaat uit Nederlands al 
Tweede Taal (NT2), Kennis van de Nederlandse Maatschap-
pij (KNM) en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt 
(ONA). Voor de vergunninghouders die weten dat zij een 
woningaanbod krijgen in een van de gemeentes in de regio 
Haarlem wil het COA, de gemeente Haarlem en Vluchte-
lingenwerk de maatschappelijke begeleiding al vroegtijdig 
opstarten zodat die niet onderbroken wordt door een ver-
huizing uit de COA-opvang naar een van de gemeentes, 
terwijl ze al in de regio verblijven.
 
Bezetting
Momenteel is AZC Haarlem De Koepel nog “bevroren” 
voor reguliere instroom. Omdat alle bewoners van Haar-
lem De Koepel de asielprocedure doorlopen vindt er alleen 
instroom plaats van nieuwe bewoners die versneld naar 
de IND moeten. Het zou namelijk oneerlijk zijn als nieu-
we bewoners in Haarlem komen en gelijk hun asielverzoek 
kunnen indienen, terwijl anderen tot 15 maanden moeten 
wachten als zij bijvoorbeeld op een andere noodopvang- 
locaties geplaatst worden.
Aangezien er wel bewoners vertrokken zijn is de bezetting 
momenteel wat lager dan gebruikelijk, namelijk rond de 
320 personen. Hieronder de verdeling van de bezetting 
naar nationaliteit.
 
Menno Schot
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit Midden-Noord / Uitvoering
Locatiemanager AZC Haarlem De Koepel, AZC Haarlem 
Boerhaave en AZC Vijfhuizen 
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Het Scheepmakerskwartier
Fase 1
Op 1 juni is Scheepmakerskwartier fase 1 officieel opgeleverd. 

Fase 2A     
- Op 26 april 2016 is het uitwerkingsplan Scheepmakerskwartier fase 2A vastgesteld. 
- Begin juni is er een communicatieplan opgesteld. Dit plan beschrijft waarover, wanneer en hoe belanghebbenden 

gedurende de ontwikkeling en realisatie van het plan fase 2A worden geïnformeerd.
- Op 14 juni was er een inloopavond  in speeltuin de Glasblazers. Er is informatie over de vorderingen van fase 2A en de 

uitwerking van het bouwplan. Deze informatie zal vanaf 18 juni ook op de website staan.
- De verkoop is gestart op 18 juni. Er zijn veel kopers geïnteresseerd in een woning in dit plan. De verkoopprijzen varië-

ren van € 365.500,- voor een stadswoning (blok 3) tot  € 1.275.000,- voor een penthouse.

 www.smkhaarlem.nl

Fase 2B
- Op 19 mei heeft een bewoner van de Spaarnoogbuurt ingesproken bij de commissie ontwikkeling inzake fase 2B. 

Hij sprak namens 71 bewoners. De bezwaren die genoemd werden zijn o.a. de hoogte van het gebouw (het zal zonlicht 
en uitzicht wegnemen), het ontbreken van groen en het toenemen van verkeersdruk. Ook de wijkraad is nog niet hele-
maal tevreden met het huidige plan. Zij willen ook  groen/speelruimte in het ontwerp zien en extra aandacht voor het 
parkeren. Om dit voor elkaar te krijgen wordt er overlegd met de gemeente en de ontwikkelaar van fase 2B. 

- Vanaf 27 mei ligt het ontwerp uitwerkingsplan Scheepmakerskwartier 2B  gedurende 6 weken ter inzage. Omwonenden 
en andere belanghebbenden kunnen binnen deze 6 weken hun zienswijze geven op het plan. Het plan is te vinden op 
www.ruimtelijkeplannen.nl 

- Op 15 juni was er voor omwonenden een informatiebijeenkomst in speeltuin de Glasblazers . Tijdens de bijeenkomst 
werd er geïnformeerd over de laatste stand van zaken van fase 2B en was er gelegenheid tot het stellen van vragen aan 
leden van het projectteam en medewerkers van de gemeente.

 www.descheepmaker.nl  (Bronnen: www.smkhaarlem.nl, www.haarlem.nl,  www.descheepmaker.nl)
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Het Platform Haarlem Groener en de gemeente Haarlem 
willen de komende jaren bewoners van Haarlem stimu-
leren en enthousiasmeren om hun tuinen te vergroenen. 
Het vergroenen van tuinen wordt in meerdere Nederland-
se steden gedaan onder de naam ‘Operatie Steenbreek’. 
Ook Haarlem doet mee aan deze campagne.

Voor deze campagne, ‘Steenbreek023’, zoekt het Platform 
Haarlem Groener, dat voornamelijk gedragen wordt door 
vrijwilligers, de samenwerking met zoveel mogelijk lokale 
en regionale partijen die zich ook bezighouden met kli-
maat, wateroverlast, natuur en milieu en het verstevigen 
van de sociale cohesie. Het platform krijgt hiervoor een 
kleine subsidie van de Gemeente.
 
Steenbreek, acties in de wijken
De wijken Transvaal en Dietsveld zijn “speerpuntwijken”, 

maar ieder initiatief in elke wijk is welkom en kan een be-
roep doen op ondersteuning vanuit Steenbreek023. 

Wil je een groen straatfeestje organiseren? Wil je dat 
Steenbreek023 langskomt met een toer door de wijk? Met 
ontwerpadvies en goedkope plantjes? Steenbreek023 pro-
beert zoveel mogelijk korting te krijgen bij de leveranciers. 
De wijk kan een beroep doen op de subsidiepot voor Klein 
Buurtgroen, of voor bewonersparticipatie. Wil iemand iets 
organiseren in de wijk, dan kan er contact worden opgeno-
men met Steenbreek023, Platform Haarlem Groener.

Een aantal acties hebben al plaatsgevonden, waaronder 
workshops en in de kweektuin zijn voorbeeldtuintjes aan-
gelegd, samen met betrokken Haarlemmers. De tuintjes 
dienen als voorbeeld en inspiratie voor stadsgenoten om 
hun tuin te vergroenen.

Groen in de stad
De Gemeenteraad heeft vorig jaar onderzoek laten doen naar het Groen in de stad. Uit dit onderzoek “meer waarde 
met groen” komt naar voren dat Haarlem slechts beperkt beschikt over Openbaar Groen en dat “groen vaak aan het 
kortste eind trekt”.

De Haarlemse Bomenwachters hebben dit rapport aangegrepen om op te pleiten voor de oprichting van een Groen- 
participatieraad bestaande uit burgers die zich inzetten voor het Groen. Onze Wijkraad en onze werkgroep Groen staan 
achter dit initiatief. Ook wij vinden ook dat er te weinig groen in de stad/wijk is.

Loes Groeneveld

Drijfriemen en breakbeats
Het was begin jaren 70 toen ik door mijn vader voor het 
eerst naar de Drijfriemenfabriek werd gestuurd. Dat was 
destijds voor een jonge puber een hele onderneming. 
Bij het oversteken van de Catharijne brug begon namelijk 
een andere wereld. De buurt rondom De Koepelgevan-
genis was berucht vanwege Nieuwjaars rellen en via een 
schimmige weg met autosloperijen kwam je onder een 
donkere spoorbrug uit. De bewoners van deze stadsrand 
leefden hier onder de rook van de Droste fabriek. De geur 
van olie en metaal mengde zich met een mierzoete wolk 
van chocolade.  
 
De Drijfriemenfabriek lag er toen net zo bij als nu. 
Een stoer hoog monumentaal bakstenen gebouw dat 
stond ingeklemd tussen de spoorzone – het Spaarne en 
een drukke verkeersweg. De industriële kenmerken zo-
als de kleine ronde ramen en de houten inlaaddeuren zijn 
gelukkig nog steeds zichtbaar. Het gebouw kijkt met haar 
gezicht op straat. Via een steile houten trap moest ik op de 
2e etage op zoek gaan naar een nieuwe aandrijfsnaar voor 
de graveermachine van mijn vader. In een duister magazijn 
met houten systeemkasten vond ik een anonieme man in 
een kartonkleurige overjas. Stilzwijgend verving hij de door 
mij meegebrachte snaar voor een vers gedraaid exemplaar. 

Het is meer dan 40 jaar later als ik deze trap opnieuw opga 
om de muziekstudio te bekijken waar mijn zoon muziek com-
poneert. Enigszins verbluft realiseer ik mij de timelaps. De 
systeem kasten zijn nu vervangen door het decor van jonge 
muzikanten. Aan de massieve houten balken hangen nog 
steeds metalen wielen om drijfriemen te produceren. Klei-
ne ijzeren raamkozijnen bieden een gesluierd uitzicht op de 
langsrijdende treinen en bakfietsen van jonge ouders. De 

ideale omgeving om je breakbeats te componeren.

De Haarlemse politiek is trots op haar muzikanten. Sjef 
Special trekt volle zalen en bands als Sue the Night en Ri-
lan & the Bombardiers hebben landelijke bekendheid. Veel 
van deze bands en DJ’s gebruiken de Drijfriemenfabriek als 
broedplaats. Politieke jargon voor een plek waar muzikanten 
elkaar muzikaal bevruchten. In het hele gebouw wordt mu-
ziek gemaakt, opgenomen en geproduceerd. Bovendien 
wordt elke ruimte door meerdere muzikanten gedeeld en 
zijn er veel interessante cross-overs.

Met stadsstrand de Oerkap vormt het terrein nog een van 
de laatste stadsrestjes waar project ontwikkelaars van af zijn 
gebleven. Na veertig jaar is dit stuk stad niet veranderd maar 
wel getransformeerd. Industrieel erfgoed is nu een creatieve 
hotspot.

Harm van Ee
De hele fotoserie bekijken?
Facebook/Scheepmakersdijk43 viewmaster

Steenbreek



Misverstanden rondom de 
wijkraad.
Vanaf 1982 woon ik in deze wijk waarin zich maar weinig 
veranderingen voordeden. De meest ingrijpende ge-
beurtenissen in de vorige eeuw zijn de bouw van Molen 
de Adriaan en de verbouwing van de Koepel geweest. 

Dat rustige karakter van onze wijk is in deze eeuw fors 
onder druk komen te staan: we kregen de Damaststraat, 
de Spaarnoogstraat, de Oostvest en de eerste fase van 
het Scheepmakerskwartier   voor onze kiezen. De twee 
volgende twee fasen van het Scheepmakerskwartier en 
de ontwikkeling van het terrein van de Koepel komen nu 
op ons af. Tussendoor zijn we ook nog eens verrast door 
de tijdelijke aanwezigheid van zo’n kleine 400 vluchte-
lingen.
Al met al een grote hoeveelheid zaken die voor forse 
reuring in een wijk als de onze hebben gezorgd.
Vanuit die beroering zijn bij een aantal wijkbewoners 
nogal wat onvrede en onzekerheden ontstaan. 

Deze situatie is voor mij de aanleiding geweest om lid 
te worden van de wijkraad. Mij is opgevallen dat er ver-
wachtingen van en meningen over de wijkraad bestaan 
die niet altijd kloppen. Er ontstaan misverstanden die 
een eigen leven gaan leiden. Soms komen bewoners en 
wijkraad dan tegenover elkaar te staan. In dit stukje wil 
ik daarom proberen een aantal misverstanden uit de we-
reld te helpen.

De rol van een wijkraad is in de eerste plaats die van 
doorgeefluik. Problemen die in de wijk leven, worden 
zoveel mogelijk gesignaleerd. Vervolgens geven wij die 
dan door aan instanties die daarvoor in aanmerking ko-
men. Meestal is dat de Gemeente. Soms ook de politie, 
de woningbouwvereniging, Spaarnelanden enz. 

Aan concrete oplossingen kan de wijkraad echter weinig 
doen. De wijkraad is afhankelijk van allerlei ambtelijke 
instanties. Die instanties hebben hun eigen prioriteiten, 
procedures en tempo. 
De wijkraad  blijft overigens altijd op de deur kloppen, 
ook al duurt het soms maanden voordat men in actie 
komt.

Omgekeerd krijgen wij van alle instanties ook informa-
tie die wij weer aan de wijk doorgeven. Daarvoor heb-
ben we onze openbare wijkraadsvergadering (elke 2e 
dinsdag van de maand om 20.00 uur in het speeltuin-
gebouw). Daarnaast gebruikt de wijkraad de Wijkkrant, 
een website en een facebook pagina om wijkbewoners 
te informeren. Als de situatie daarom vraagt, geven we 
huis aan huis een nieuwsbrief door. 

Een andere rol die wij vervullen, is het meepraten over toe-
komstige ontwikkelingen in onze wijk. Bijvoorbeeld parke-
ren, groenvoorzieningen, bouwkundige projecten, verkeer, 
milieu enz. 
Deze rol is de moeilijkste omdat er zo vaak onzekerhe-
den, belangen van anderen, financiële knelpunten etc. 
meespelen. Daarnaast is het ontzettend lastig om dui-
delijk te krijgen wat bewoners in de wijk eigenlijk willen. 

 
 
 
 
 
Op onze publicaties wordt zelden gereageerd. 
De wijkraad weet doorgaans wel heel goed wat wijkbe-
woners niet willen. Garanderen dat hier concreet actie 
op ondernomen wordt, kan de wijkraad echter niet.
 
Om alle wijkbewoners zoveel mogelijk van dienst te 
willen zijn, biedt de wijkraad bij grote ontwikkelingen 
en veranderingen ruimte aan wijkbewoners om voor-
lichtingsbijeenkomsten te beleggen. Wij merken de 
laatste tijd, waarschijnlijk door de aard en omvang van 
aanstaande veranderingen, dat het bieden van die mo-
gelijkheid regelmatig tot verwarring leidt. Wijkbewoners 
trekken soms de conclusie dat de wijkraad, omdat die 
ruimte voor voorlichting biedt, al een standpunt heeft 
ingenomen. Dat is echter nooit het geval. 

In de fase van het verstrekken van informatie of het geven 
van voorlichting, heeft de wijkraad op geen enkele wijze 
zicht op consequenties of alternatieven voor de wijk. De 
wijkraad is weliswaar goed geïnformeerd, echter, ingrij-
pende beslissingen kan een wijkraad nooit doordrukken 
of tegenhouden. De wijkraad heeft die ruimte niet en zal 
die ruimte ook nooit krijgen. Bestuurlijk wordt het dan 
immers een janboel.

Omdat de wijkraad geen echte invloed heeft, stelt de 
wijkraad zich altijd voorzichtig op. Uitkomsten over 
wat voor project dan ook, kunnen immers nooit door 
de wijkraad gegarandeerd worden. Omdat de wijkraad 
liever geen duidelijk standpunt inneemt, kan het soms 
overkomen dat de wijkraad beïnvloedbaar is of, erger, in 
het geheim afspraken maakt. 
Als die gevoelens in de wijk leven, kan de wijkraad die 
gevoelens of overtuigingen helaas niet wegnemen. Wat 
de wijkraad wel kan, is steeds benadrukken dat het geen 
rechtspersoon is en geen enkele bevoegdheid of wette-
lijke ruimte heeft afspraken te maken.
Dat is een gegeven. Geen kwestie van vertrouwen.

De wijkraad kan om dezelfde reden nooit als belangen-
behartiger van individuele gevallen optreden. Hoezeer 
wijkbewoners daar soms ook naar verlangen, de wijkraad 
kan en mag geen bezwaarprocedures voeren. Dat is bij 
wet geregeld. Daarnaast, voor het inschakelen van bij-
voorbeeld een advocaat, ontbreken ons eenvoudigweg 
de financiële middelen.

Wat overblijft, is de belangen van alle wijkbewoners be-
hartigen. Dat doet de wijkraad door alles wat in de wijk 
leeft over het voetlicht te krijgen en bij alle instanties 
steeds aan de bel te blijven trekken. In essentie is dat de 
enige invloed die de wijkraad heeft!

Hoe beperkt die invloed ook, wij doen dat graag samen 
met u. Net als u wil de wijkraad onze wijk prettig en leef-
baar maken en houden. We hebben iedereen daarvoor 
nodig. Ook u, met al uw twijfels en onzekerheden! Of 
u, die denkt dat het allemaal nooit zo’n vaart zal lopen. 

John van Putten
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Het verkoop proces van 
De Koepel
Er zijn momenteel veel vragen over de stand van zaken rond de 
verkoop en de herontwikkeling van de Koepel. Met onder-
staand stuk willen wij graag wat helderheid creëren rond 
de procedure die wordt gevolgd. Helderheid is van belang 
omdat de procedure uiteindelijk bepaalt wie de koper van 
de Koepel wordt, op welke manier de herontwikkeling ver-
volgens wordt vormgegeven en welke invloed de Wijkraad 
daar op heeft.

Wat is er de afgelopen 2 jaar gebeurd en wat is de huidige 
stand van zaken? Een overzicht:
Over de herontwikkeling van het complex de Koepel heb-
ben Rijk Vastgoed Bedrijf (RVB) en de Gemeente Haarlem 
in oktober 2014 gezamenlijk een nota van uitgangspunten 
(SOK) gesloten.

Aanleiding was de voorgenomen verkoop van het complex 
door het Rijk. In de SOK is onder andere opgenomen dat 
Rijk en Gemeente de Nota van Ambities en Eisen opstellen. 
De Nota van Ambities en Eisen vormt het kader voor de be-
stemmingsplanwijziging die na verkoop gestart zal worden, 
dit ten behoeve van de te realiseren herontwikkeling. In de 
eisen is vastgelegd aan welke ruimtelijke, stedenbouwkun-
dige en programmatische eisen de herontwikkeling moet 
voldoen. Het beoogd resultaat is De Koepel te herontwik-
kelen tot een aantrekkelijk gemengd stedelijk gebied dat 
aansluit op de omgeving.
 
Na vaststelling van de Nota van Ambities en Eisen door de 
Gemeenteraad, publiceerde het RVB het “biedboek”(bied-
boek.nl). Daarmee startte het RVB formeel de verkoop-
procedure. De volledige procedure zou naar verwachting 
negen maanden in beslag nemen. Na verkoop treedt de 
koper in overleg met de Gemeente over de bestemmings-
planwijziging die noodzakelijk is om het “winnende” plan 
mogelijk te maken. Wanneer het bestemmingsplan is op-
gesteld, wordt het door het College van B&W vrijgege-
ven voor zienswijzen en vervolgens aan de Gemeenteraad 
voorgelegd ter vaststelling.
 
Vooruitlopend op de verkoopprocedure van het Rijk, dien-
de stichting Panopticon bij het College van B&W recent een 
plan voor herontwikkeling van de Koepel in. Het plan van 
Panopticon past binnen de ambities voor de herontwikke-
ling van het complex de Koepel. Het Rijk bleek vervolgens 
niet bereid de Nota van Uitgangspunten of de selectiecri-
teria zo aan te passen, dat universitair onderwijs onderdeel 
van de in te dienen plannen moet zijn. Het Rijk is wel be-
reid het complex De Koepel te verkopen aan de Gemeen-
te, gericht op directe doorverkoop aan stichting Panopti-
con, een zogeheten AB-BC constructie. Het Rijk geeft ook 
aan eerder aan zo’n constructie te hebben meegewerkt. 
 
Echter bij de laatste vergadering van de Commissie Ont-
wikkeling van 23 juni ging de Commissie hier niet mee ak-
koord. De Commissie wil de andere (elf) plannen ook zien 
voordat aan de verkoop aan Panopticon wordt besloten. De 
eis die de Gemeente eerder stelde, dat aan alle ingedien-
de plannen een maatschappelijke relevantie ten grondslag 
ligt, blijft gehandhaafd. 

Kortom, alleen plannen met een maatschappelijke relevan-
tie kunnen (net als Panopticon) gebruik maken van de AB-
BC constructie.

Kort samengevat houdt dit in dat de Gemeente de Koepel 
koopt en direct doorverkoopt aan de geselecteerde partij. 
Dus: wanneer de Gemeenteraad voor één van de elf partij-
en kiest, dan vallen alle andere 10 kandidaten af. 
Wij als Wijk gaan vervolgens met de kopende partij in ge-
sprek.Toch kan er ook een andere situatie ontstaan. Die si-
tuatie is voor alle Haarlemmers en ons als Wijkbewoners 
verre van ideaal. Mocht de Gemeenteraad namelijk geen 
van de elf plannen (waaronder Panopticon), goedkeuren en 
geen gebruik maken van de AB-BC constructie, dan treedt 
het “normale” verkoopproces in werking zoals Rijks Vast-
goed dit heeft opgezet.

Dat houdt in dat technische- en selectiecommissies aan 
de slag gaan en Haarlemmers/wijkbewoners pas na de ge-
maakte keuze te zien krijgen wat er met de Koepel gaat 
gebeuren. Het risico dat een grote vastgoedpartij het ter-
rein naar eigen idee vol kan bouwen, is dan aanwezig. Pas 
achteraf kan bezwaar gemaakt worden en ervaring heeft 
ons geleerd dat dit weinig productief is.
De Wijkraad wil bij voorkeur een transparant proces waarin 
naast de architecturale ook sociale elementen als accep-
tatie door de directe omgeving en het bijdragen aan de 
sociale cohesie zouden moeten worden meegewogen.
De komende 3 maanden moet duidelijk worden of de Ge-
meente gebruik gaat maken van de AB-BC constructie en 
welke partij daarvoor in aanmerking komt. Panopticon is 
één van die partijen. Volgens onze informatie zijn het er in 
totaal 11. Niet duidelijk is of alle 11 partijen voldoen aan 
de criteria van bijvoorbeeld de maatschappelijke relevan-
tie. Ook is niet duidelijk of de financiering van die initiatie-
ven kans van slagen heeft. Omdat Panopticon de plannen 
openbaar maakt, lijkt zij de enige partij. Om aan alle mis-
verstanden een eind te maken: formeel is dat niet zo.

Tot slot.
Wellicht ter geruststelling, in ieder geval ter informatie, het 
volgende. De  minimumeisen voor herontwikkeling van de 
Koepel zijn zowel ruimtelijk als programmatisch van aard. 
Ze zijn opgesteld op basis van ambities en kernkwaliteiten 
zoals die in het zogenaamde ambitiedocument zijn gefor-
muleerd en vastgelegd.

Albert Diederik.



Duiken als een echte keeper 
deel 2
In de vorige wijkkrant heb ik gesproken met een aantal 
jongens uit onze wijk. We hadden het toen over wat zij 
missen in de wijk en wat zij graag zouden wensen voor 
de wijk.
Al snel kwamen we toen op 1 gezamenlijke wens: 
wij willen een grasveldje om te kunnen voetballen. Ja zei 
Cailen, dan kan Ik duiken als een echte keeper.

Ik liet hun toen op Google-earth zien dat er binnen het 
koepel terrein een “echt” kunstgrasveld is en of dat dan 
ook goed zou zijn.

Nou dit artikel is dus gelezen door Saskia uit onze wijk 
en zij heeft aan Obaida gevraagd of het niet mogelijk 
was dat onze jongens eens een keertje in De Koepel 
konden voetballen.

Nou daar was Obaida heel erg enthousiast over en die 
heeft gelijk geregeld dat het mocht, wij mochten gaan 
voetballen in De Koepel!

Helaas niet op het kunstgrasveld (de mensen van De 
Koepel wisten nog geen eens van het kunstgrasveld) 
maar we mochten wel voetballen in de grote koepel zelf.

Het was echt heel erg leuk, we hebben eerst een soort 

training gehad van Obaida, die trouwens een echte 
profvoetballer is. 

In het begin vonden we het allemaal nog best wel span-
nend, die grote koepel en al die “vreemde” mannen die 
naar ons keken de bewakers, de mensen van de COA :-)

Maar al gauw waren we een beetje gewend en gingen 
we echt voetballen en het leuke was dat er steeds meer 
mannen mee gingen doen.

Cailen en Mick stonden om en om op doel, zij hebben 
bijna alle ballen tegen kunnen houden en ze hebben 
zelfs gedoken als echte keepers (op de betonvloer… 
auw)

Aan het einde hebben we echt een partijtje gespeeld, 
helaas niet Nederland - Syrië, anders had ik mijn eerste 
interland nu al op mijn naam.
Nee we hebben de oudere mannen en de kinderen ge-
mixt en zo twee teams gemaakt.
Veel papa’s en mama’s hadden chips en cola geregeld 
en daarvan bleef nog heel veel over, dat hebben wij aan 
de bewoners van De Koepel gegeven.

Graag willen we Obaida en Saskia heel erg bedanken 
voor deze hele leuke voetbal middag, misschien kunnen 
we nog eens een keer komen voetballen :-)

Luc de Nijs

Opmerkelijke zaken en unieke 
ontwikkelingen in de wijk 
Scheepmakersdijk 
Op de hoek van de Glasblazersstraat en de Blekerstraat 
in het oude Scheepmakerskwartier, vrijwel direct aan de 
prachtige oever van het Spaarne, is Haarlem een bijzonder 
initiatief rijker. Anneke en Els vertellen over hun idee dat in 
korte tijd een groot succes werd.

‘Wij kochten dit pand 2,5 jaar geleden, toen wij hoorden 
dat het vrij kwam. Aanvankelijk wilden wij de inpandige 
garage gebruiken om te klussen. Dat doen wij graag. De 
locatie is niet alleen mooi, het is voor ons ook praktisch, wij 
wonen namelijk in deze wijk, zo’n 500 meter hier vandaan. 
Daarbij, onze kleinkinderen wonen hiernaast!
Toen wij meer met het pand wilden doen, kwamen wij op 
het idee om de begane grond  beschikbaar te stellen voor 
mensen die in Haarlem iets anders zoeken dan een hotel. 

Omdat wij zelf van onze vrijheid houden en ons initiatief 
wilden combineren met ons werk, kwamen wij op iets dat 
nog niet bestaat: Bed en Bike. Het is een simpel concept. 
Onze gasten kunnen hier blijven slapen en zorgen zelf voor 
hun ontbijt. Als zij boodschappen willen doen, Haarlem wil-
len bezoeken of naar de duinen en het strand willen gaan, 
staan er fietsen tot hun beschikking. Dankzij een ingrijpen-
de verbouwing, die wij grotendeels zelf deden, verblijven 

onze gasten in een ruim en gezellig appartement, met 2 
kamers, een aparte keuken en luxe badkamer. Er is TV in de 
woon- en slaapkamer én gratis WIFI.
We laten onze gasten natuurlijk niet aan hun lot over, zij 
vinden naast koffie en thee in de keuken, altijd iets lekkers 
in en in en rond de koelkast.
Ons concept sloeg aan, want in korte tijd wisten mensen 
ons te vinden. Wij ontvangen bezoekers uit de hele wereld 
en het enthousiasme is groot! Op bedandbreakfast.nl krij-
gen wij uitstekende reviews en steeds meer mensen atten-
deren anderen op ons appartement. De loop zit er echt in!

We zijn er hartstikke trots op dat wij dit voor de Wijk 
Scheepmakersdijk kunnen doen. Waar ooit een druk be-
zochte buurt (melk)winkel gevestigd was, vinden toeristen 
nu een inspirerende plek om een paar dagen door te bren-
gen: Bed & Bike Haarlem Nr1!

Familie, vrienden en kennissen van buurtbewoners zijn na-
tuurlijk ook hartelijk welkom. 
Wij zorgen er voor dat onze gasten met veel plezier aan 
Haarlem terugdenken.

Reserveren via: www.bedandbreakfast.nl

(advertorial)

UITGELICHT

13 14



Advertentie

Iets te vieren? Huur de speeltuin!
Stuur een mailtje met de gewenste datum
en tijd naar info@deglasblazers.com

Speeltuin De Glasblazers
Scheepmakersdijk 10
facebook.com/glasblazers

Autohandel Krikke staat als RDW erkent autobedrijf 
reeds sinds 1974 in het handelsregister van de Kamer 
van Koophandel ingeschreven.

Er zijn altijd diverse occasions op voorraad, tevens is 
reparatie/onderhoud en APK Service mogelijk tegen 
een voordelig tarief, waarbij u gebruik kunt maken van 
een gratis leenauto.

Bij aankoop van een auto wordt de tenaamstelling van 
het kenteken middels een RDW machtigingsformulier 
gratis op uw naam gezet.

Indien gewenst kan uw auto per direct verzekert wor-
den, ook op zaterdag.

Vraag naar onze financierings mogelijkheden..

AUTOHANDEL KRIKKE

Auto Krikke
Koralensteeg 3
2011 AC Haarlem
Tel: 023 535 7250
Mob: 06 137 22 538
www.autokrikke.nl
info@autokrikke.nl
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