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Wijkraad

Wijkkrant
Wijkkrant “Boerhaavelaar” is een uitgave 
van de wijkraad Boerhaavewijk.
In de Boerhaavelaar is nieuws 
opgenomen uit de wijk, van organisaties 
die in onze wijk werkzaam zijn, en 
informatie over het stadsdeel Schalkwijk. 
Ook aankondigingen en mededelingen 
van par-ticuliere personen of 
organisaties kunnen worden opgenomen.

Commerciële mededelingen worden niet 
geplaatst.

De Boerhaavelaar wordt huis aan huis 
verspreid in de Boerhaavewijk. 
Suggesties voor artikelen, korte 
berichten, of vragen over aanlevering 
van kopij, kunt u schriftelijk of via e-mail 
richten aan het redactieadres.
Sluitingsdatum voor de volgende 
wijkkrant is 4 november 2020.

Redactieadres
Floris van Adrichemlaan 98
2035 VD  Haarlem.

E-mail
boerhaavelaar@boerhaavewijk.nl

Ontwerp en druk: 
MEO, Alkmaar

Redactiebepalingen
De redactie is verantwoordelijk voor de 
samenstelling van het blad en beslist 
over plaatsing van ingezonden kopij.
De redactie behoudt zich het recht voor 
ingezonden kopij in te korten en kan, 
zonder opgaaf van redenen, afzien van 
plaatsing van bijdragen.
De auteur krijgt geen bericht als zijn of 
haar bijdrage niet wordt geplaatst.
Overname van artikelen of gedeelten 
hiervan is alleen toegestaan na 
schriftelijke toestemming van de 
redactie.

Verschijning:
Er zijn drie edities per jaar: in het begin 
van de maanden maart, september en 
december.

Fotografie:
Wijkfoto’s zijn verzorgd door Rob 
Havermans of de wijkraad en andere 
door inzenders.

olofon / Sam
enstelling W

ijkraad
Foto’s op de voorzijde:
Het Galenusplein is een parkeer-plaats. 
Er is geen bebouwing met dat adres.;
Inzet:
Er is wel aan de noordzijde een 
kinderspeelplaats.

Foto’s op de achterzijde
Boven: Gezicht van uit verzorgingshuis 
“Schalkweide” op de toekomstige locatie 
van het Galenusplein: het grasland tussen 
de voormalige kliniek “Boerhaave” 
(gebouw links) en het verpleeghuis 
“Overspaarne” (gebouw rechts; thans 
het Willem Kolffplantsoen). 
Verder de vroegere bebouwing van de 
Wester-manstraat, Bidloostraat en 
Sandifortstraat;
Onder: De kinderspeelplaats achter het 
parkeerterrein.
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Wijkraad Boerhaavewijk
De Wijkraad Boerhaavewijk komt op 
voor de belangen en van de wijk en 
haar bewoners en vertegenwoordigt 
de wijk(bewoners) in participatie 
en inspraak in projecten en 
beleidsvoornemens van de gemeente en 
overige overheden en organisaties. Zij 
werkt daarbij samen met de overige drie 
wijkraden in het stadsdeel Schalkwijk.

Wijkraadsvergaderingen
Elke eerste dinsdagavond van 
de maand om 20:00 uur vindt de 
openbare wijkraadsvergadering plaats 
(m.u.v. de maanden juli en augustus). 
De vergadering wordt gehouden in 
het wijkcentrum “De Ringvaart”. 
We bespreken onderwerpen die van 
belang zijn voor de wijkbewoners, zoals 
openbare ruimte, wijkontwikkeling en 
nieuwbouw, verkeerszaken, handhaving 
en politiezaken (met de wijkagent). Bent 
u geïnteresseerd? Dan bent u van harte 
welkom!

Data voor de komende tijd
•  jaarvergadering Wijkraad 

Boerhaavewijk tot een nader te 
bepalen datum in 2021 uitgesteld

•  openbare wijkraadsvergaderingen zijn 
tot een nader te bepalen datum in 
2021 uitgesteld

•  4 november sluiting kopij 
Boerhaavelaar 3-2020 (verschijnt 9 
december)

Op de website en de Facebook-
pagina van de wijkraad kunt u t.z.t. 
de datum lezen. Daar kunt u ook 
meer informatie vinden over de 
lopende en nieuwe zaken die de 
wijkraad behandelt.
In de tussentijd tot de eerste openbare 
vergadering vergadert de wijkraad wel in 
besloten vergaderingen. Op de website 
van de wijkraad kunt meer lezen over 
de zaken die worden besproken. Alle 
wijkbewoners kunnen – mits tijdig – een 
agendapunt inbrengen. Een agendapunt 
inbrengen kan een week voor de 
vergadering per e-mail via adres 
sec@boerhaavewijk.nl.

Contact
Wijkraad Boerhaavewijk houdt elke 
woensdagmiddag tussen 15.00 en 
16.00 uur spreekuur in wijkcentrum De 
Ringvaart. De wijkraad Boerhaavewijk 
heeft een eigen kantoor in wijkcentrum 
de Ringvaart:
Floris van Adrichemlaan 98
2035 VD Haarlem
U kunt ons ook bereiken via het 
contactformulier op de website 
www.boerhaavewijk.nl en per e-mail: 
wr@boerhaavewijk.nl.
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Wijk

Dick Wijnoogst, Semmelweisstraat
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Openbaar groen

Wim Nunnikhoven, Alexander Flemmingstraat
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W Wijkraad Boerhaavewijk zoekt – 
nog steeds – nieuwe voorzitter
Binnen de wijkraad Boerhaavewijk 
ontstond per 7 april 2020 een vacature 
voor de functie van voorzitter. Op deze 
datum zou volgens de planning tijdens de 
‘jaarvergadering over 2019’ onze voorzitter 
Hans Hirs aftreden en de opvolger van de 
huidige voorzitter gepresenteerd kunnen 
worden. Die vergadering is door de corona-
crisis niet doorgegaan en het is ook nog 
niet gelukt om iemand bereid te vinden “de 
hamer” over te nemen. Intussen zijn we als 
wijkraad onderling wel een enkele keer bij 
elkaar geweest.
Wij willen toch nog eens duidelijk te maken 
wat een wijkraad, en in het bijzonder de 
voorzitter, zoal doet en betekent voor een 
wijk.

Activiteiten wijkraad
De wijkraad Boerhaavewijk is een 
gewaardeerde gesprekspartner voor de 
gemeente en laat gevraagd en ongevraagd 
van zich horen waar het onze wijkbelangen 
betreft. De wijkraad beoogt een goede 
gesprekspartner én belangenbehartiger 
te zijn voor onze bewoners en heeft oog 
en oor voor wat er in de wijk speelt of gaat 
spelen. Verder nemen – afhankelijk van 
hun mogelijkheden en tijd – leden van de 
wijkraad deel aan overleg met organisaties 
en/of partijen als hun activiteiten in 
relatie staan tot, of van invloed zijn op de 
Boerhaavewijk.
De leden van de wijkraad Boerhaavewijk 
zetten zich op vrijwillige basis in voor de 
belangen van onze mooie wijk. Een wijk, die 
de laatste jaren volop aan het vernieuwen 
en ontwikkelen is, en waarin bewoners uit 
alle leeftijdsgroepen en maatschappelijke 
klassen vertegenwoordigd zijn. 
Enthousiasme, interesse in bestuurswerk 
en een hart voor de wijk en haar bewoners, 
zijn belangrijk om met veel plezier dit 
vrijwilligerswerk te kunnen doen. Je komt 
samen met de andere leden op voor de 
belangen van de wijk en haar bewoners.

Over de voorzitter en zijn taken
Als voorzitter ben je binnen de wijkraad de 
verbindende factor. Je leidt de openbare en 
besloten vergaderingen van de wijkraad en 

je maakt deel uit van het wijkraadsbestuur 
(voorzitter, secretaris, penningmeester en 
vice-voorzitter).
Als voorzitter ben je namens de wijkraad – 
net als de andere leden – aanspreekpunt 
in diverse overleggroepen. Denk daarbij 
onder andere aan structureel en/of ad 
hoc overleg met de burgemeester, met 
wethouders en/of hun vertegenwoordigers.
Vooral werk je nauw samen met de 
voorzitters van de andere drie wijkraden in 
het stadsdeel Schalkwijk. In voorkomende 
gevallen ben je ook het aanspreekpunt 
voor de media.
Afhankelijk van je beschikbaarheid en 
de binnen de wijkraad af te spreken 
taakverdeling, moet het mogelijk zijn om 
gemiddeld 6 uur per week te besteden aan 
deze boeiende vrijwilligerstaak.

Vergadermomenten en locatie
De wijkraad vergadert onderling iedere 
laatste woensdag van de maand in ons 
eigen kantoor in het wijkcentrum “De 
Ringvaart”, dus zonder bewoners.
In hetzelfde wijkcentrum zijn iedere 1e 
dinsdag van de maand de openbare 
vergaderingen. Beide vergaderingen 
zijn alle wijkraadsleden aanwezig en ze 
worden voorgezeten door de voorzitter. 
Dit met uitzondering van de maanden 
juli en augustus. Daarnaast zijn er de 
vergaderingen met de voorzitters van de 
wijkraden in Schalkwijk, de overleggen 
met burgemeester (stadsdeel-wethouder) 
en stadsdeelmanager en ambtenaren, en 
overleggen op het gebied van inspraak 
bij projecten binnen de wijk, binnen het 
stadsdeel en binnen de gemeente. Je zult 
merken, dat je een warm welkom krijgt. Je 
leert veel over je eigen wijk en de wijken 
om je heen, het ‘gemeentelijk apparaat’ 
en je doet nieuwe contacten op binnen en 
buiten de wijk.

Contact
Spreekt dit alles je aan en heb je interesse 
in deze bestuursfunctie? Of heb je nog 
vragen? Neem dan zeker contact op via 
onze e-mail wr@boerhaavewijk.nl. Voor 
meer informatie over onze wijk:  
www.boerhaavewijk.nl en de Facebook-
pagina.

ijkraad Boerhaavew
ijk

 zoekt – nog steeds – nieuw
e voorzitter

Wijkraad
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Zo ging School in de Wijk toch nog 
een beetje door:
•   Tijdens de crisis zijn de 

muzieklessen online gegeven.
•   De sportlessen zijn gestopt en 

vervangen door digitale video’s.
•   De toneellessen zijn ook 

vervangen door video’s waar de 
kinderen thuis mee aan de gang 
konden.

•   De kooklessen zijn ook gestopt 
en er is een alternatief bedacht. 
De kinderen kregen een tas 
met een receptenboekje, de 
benodigdheden en materialen, 
waarmee ze thuis aan de slag 
konden.

Bij terugkomst voor de vakantie 
(5 laatste weken) zijn er nog enkele 
toneellessen onder schooltijd 
gegeven in de scholen die dat wel 
wilden.
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D
Evenementen

it ging niet door!

En toen kwam het corona-virus het land binnen. En wij mochten van de regering 
niet naar buiten. En niet samenkomen bij allerlei evenementen: niet vergaderen, niet 
samen een sport of spel uitoefenen (geen voetbal, geen tennis, geen klaverjassen, 
geen speeltuin), niet samen zingen, niet samen feest vieren, niet meer samenkomen 
met dierbaren.
De volgende zaken, die wel in de vorige Boerhaavelaar stonden, gingen dit jaar niet door:
• Jaarvergadering wijkraad op 7 april
• afscheid van voorzitter Hans Hirs en wijkraadsleden Cees Hoff en Yvon Blankert
•  Schalkwijk uit de Kunst op 28 en 29 maart in Ontmoetingscentrum ‘Da Vinci’ in 

Meerwijk;
•  Braderie rondom de kerk op 4 april bij de Ontmoetingskerk aan de Frankrijklaan in 

de Europawijk;
•  De Jaarvergadering 2019 van de wijkraad Boerhaavewijk op 7 april in het 

wijkcentrum;
• Vrijmarkt Koningsdag op maandag 27 april bij het winkelcentrum Schalkwijk;
• LenteFris op zaterdag 16 mei bij het wijkcentrum De Ringvaart;
• Buurtcamping Molenplaspark op 3 t/m 5 juli in het Molenplaspark;
•  School in de wijk op de basisscholen “De Wadden”, “Al Iklaas”, “De Globe” en  

“Don Bosco”;
• Voorleesmomenten in de Ringvaart op woensdagen en donderdagen;
• Ontmoetingsmomenten Schalkhart & Weidehart in De Ringvaart en in Schalkweide;
en verder ook nog:
Schalkwijk aan Zee, Bevrijdingspop, enz.
Maar een heleboel gaan volgend jaar 
weer door, als het weer mag!
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Voorkom snellere stijging 
besmettingen
Ook in Haarlem loopt het aantal positief 
geteste mensen op. Tussen 29 juli en 
11 augustus zijn 48 mensen positief 
getest. Dat is 30 op 100.000 inwoners. 
Met deze cijfers zijn verregaande extra 
maatregelen nu niet nodig. Wel blijft 
het belangrijk dat iedereen zich aan de 
basisregels houdt. Daarom zijn er ook 
strengere controles door handhavers en 
aanpassingen in de noodverordening 
opgenomen. Zo voorkomen we een 
snellere stijging en op termijn een te 
grote belasting van ons zorgstelstel. Het 
virus is nog steeds onder ons

Laat u testen bij milde 
klachten
Om het virus onder controle te krijgen, 
is afstand houden en het naleven van 
de hygiënemaatregelen niet genoeg. 
De gemeente Haarlem roept alle 
Haarlemmers op zich bij milde klachten te 
laten testen bij de GGD-Kennemerland:
https://www.ggdkennemerland.nl/
nieuws/2020/05/Per-1-juni-landelijk-
telefoonnummer-voor-testafspraak-
COVID-19-bekend.
U kunt ook bellen om een afspraak te 
maken in het teststation: 0800-1202.
Bij besmetting dient u mee te werken aan 
het bron- en contactonderzoek.

Nieuwe noodverordening regio 
Kennemerland van kracht
De noodverordening van de 
Veiligheidsregio Kennemerland met de 
nieuwe maatregelen is sinds 10 augustus 
van kracht. De verordening is ingevoerd 
om de verspreiding van het coronavirus 
tegen te gaan. Deze geldt ook voor 
de gemeente Haarlem. Het gaat om 
landelijke maatregelen.
Burgemeester van Haarlem, Jos Wienen: 
‘Een verscherping van de maatregelen is 
voor Haarlem nu niet aan de orde. Het 
aantal besmettingen loopt wel op, maar is 
nog niet zorgwekkend. Dit monitoren we 
scherp en als het nodig is hebben we de 
mogelijkheid aangescherpte maatregelen 
in te zetten.’

Registratieverzoek horeca
Voor de horeca betekent het dat ze nu 
verplicht zijn om binnen én buiten te 
werken op basis van reservering, een 
gezondheidscheck en het toekennen van 
een vaste zitplaats. Daarnaast moet aan 
alle bezoekers worden gevraagd of ze 
zich willen registreren.

Optie voor lokale 
mondkapjesverplichting
Verder is in de noodverordening een 
aanvullende mondkapjesverplichting als 
optie opgenomen, zodat deze – wanneer 
nodig – ingezet kan worden. In Haarlem 
doet de noodzaak zich op dit moment 
niet voor.

Coronamaatregelen
De aanpaste noodverordening is 
gebaseerd op de aanscherpingen van de 
landelijke maatregelen die premier Rutte 
in de persconferentie van 6 augustus 
heeft aangekondigd. Het nieuwsbericht 
over de persconferentie vindt u hier:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/
nieuws/2020/08/18/houd-corona-buiten-
de-deur 
De volledige noodverordening vindt u 
op de website van de Veiligheidsregio 
Kennemerland: https://www.vrk.nl/nl-NL/
Nieuws/2020/03/31/Update-coronavirus 

Basisregels voor iedereen
Voor iedereen in Nederland geldt:
• blijf bij klachten thuis en laat u testen;
• houd 1,5 meter afstand van anderen;
•  was vaak uw handen en hoest en nies 

in uw elleboog; 
• werk zoveel mogelijk thuis;
•  vermijd drukte: 

- ga weg als het druk is; 
- reis zoveel mogelijk buiten de spits
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Boerhaavewijk schoner

Opruim
actie De strijd tegen het zwerfvuil

Op dinsdag 19 mei is er met een 
groep (Sociaal wijkteam, Dock, 
Wijkraad Boerhaavewijk, Schalkhart, 
Spaarnelanden en een aantal bewoners) 
vanuit de Ringvaart een opruimactie 
gestart in een aantal straten in de 
Boerhaavewijk.

We gingen in groepjes van twee 
personen – op gepaste afstand – op 
pad en hadden na één uur wel zes 
zakken opgehaald, die in een auto van 
Spaarnelanden meegingen.

De Afvalcoach van Spaarnelanden van 
Meerwijk heeft na afloop een praatje 
gehouden over afvalscheiding en we 

kregen daarna een kleine gft-groenbak 
met eco-zakken en een afvalkwartet 
mee. Van het kwartet werd al direct 
gebruik van gemaakt door het groepje 
van Schalkhart en daarvan werd veel van 
opgestoken.
Aan de vrijwilligers werd door het 
organisatieteam plantjes uitgedeeld met 
een zakje bijen/bloemen zaad. Iedereen 
had het naar zijn zin en we hadden er 
mooi weer bij!

Onze conclusie is dat we dit vaker gaan 
doen en willen kijken of er nog meer 
vrijwilligers zich aan willen sluiten. 
Misschien zijn er in de wijk nog meer 
bewoners die al vuil aan het ruimen 
zijn. Daar zouden we graag mee in 
contact willen komen, zij kunnen dan met 
onderstaande e-mailadressen contact 
opnemen. Vindt u het leuk om af en toe 
mee te helpen, dan kunt u zich opgeven 
via Kim Menzo (kmenzo@haarlem.nl) of 
via de Wijkraad (wr@boerhaavewijk.nl).
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Aankondiging

Z
De redacteur van de wijkkrant kreeg in 
juli een bericht in zijn mailbox met een 
korte mededeling en een Pdf-bestand 
met allemaal foto’s. Leuk? Nou, nee. 
Het waren foto’s die een jong echtpaar 
hadden gemaakt op enkele wandelingen 
door onze wijk.

Zij waren pas in de Boerhaavewijk komen 
wonen. En om de wijk en de omgeving 
van hun woning te leren kennen waren zij 
aan de wandel gegaan in de omgeving. 
Ze hebben de wijk aardig leren kennen 
en ook de bewoners. Die hebben zij 
natuurlijk niet allemaal aangesproken, 
maar zij vonden her en der in de wijk 
de sporen van bewoning die wij als 
bewoners van de wijk buiten achterlaten.
Hierbij ziet u een zeven van de in 
totaal 48 foto’s die er in de .pdf waren 
opgenomen. Er zat ook nog een kaartje 
bij met de plekken waar zij het een en 
ander aantroffen.

w
erfvuil ?! 

O
N

S VUIL ! 

Ik was er door beschaamd, toen ik de 
foto’s had bekeken. En het was en is voor 
de wijkraad ook een van de belangrijkste 
speerpunten van beleid: een schone 
Boerhaavewijk. Nou de werkelijkheid is 
anders. EN DAT DOEN WE ZELF !!

Let een beetje op en als u zelf niks 
weggooit of bij de containers achterlaat 
(en niet erin) vraag dan anderen – die 
u het ziet doen – om dat niet meer te 
doen. Het is geen gezicht, het trekt 
ongedierte aan en is niet toegestaan.
Kijk ook achterin deze wijkkrant waar u 
afval heen moet brengen!
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Boerhaavewijk schoner

HA
A

RLEM
 EN

 IK – 
voor de jarige stad

Draag een steentje bij!
Artvark  bedacht een super-plan voor het 
775-jarige jubileum van Haarlem!
In overleg met Eric J. Coolen, Anouk 
Rosenhart en Bies van Ede kreeg het 
vorm.

Wat: Samen met alle Haarlemmers 
maken we één groot kunstwerk voor 
de stad, bestaande uit honderden 
(duizenden?) kleine zigzagboekjes 
(leporello’s) die gevuld en ingeleverd 
samen de ‘vriendenbibliotheek’ vormen. 
Een tijdsdocument, een erfenis die we 
aan onze stad nalaten.

Waarom: Omdat het leuk is als een 
Haarlems feest door Haarlemmers 
vormgegeven wordt: een tijdsdocument, 
erfenis die de inwoners aan hun stad 
schenken.

Wanneer: Van april tot november 
2020 (als het jubileumjaar afsluit) kan 
iedereen een leeg zigzagboekje halen en 
vullen. Boekjes zijn gratis verkrijgbaar bij 
de vestigingen van de Bibliotheek Zuid-
Kennemerland, Kunst centrum Haarlem 
(Gedempte Oude Gracht 117-121) en bij 
Hart (Kleine Houtweg 18). In het boekje 
zit een flyer met wat je allemaal mag en 
kan doen met je boekje.

En dan: Iedereen kan meedoen. Je 
vult het boekje met wat je maar wilt: 
tekst, foto’s, tekeningen, desnoods 
borduurwerk. Als het maar betrekking 
heeft op jouw band met Haarlem. Wat 
je mooi vindt aan de stad, wat je er 
graag doet, dierbare herinneringen, 
lievelingsplekken. Als het klaar is geef 
je je boekje cadeau aan de stad! Lever 
het weer in op één van de locaties en je 
krijgt als dank een cadeautje terug, want 
wie jarig is trakteert!

Waar: Museum Haarlem zal de 
‘vriendenbibliotheek’ een blijvende 
plaats geven in de collectie en elke keer 
andere boekjes in een vitrine exposeren. 
Maar ook worden er exposities gepland 
met de ingeleverde boekjes door de 
stad!
Social media: volg Haarlem en ik op 
Facebook en Instagram voor het laatste 
nieuws en alle aanvullende informatie. 
Daar kun je ook met je vragen terecht!

Mogelijk dankzij: 
Bibliotheek Zuid-Kennemerland, Rabobank 
Haarlem, Gemeente Haarlem, SKOB, 
Stichting vrienden van De Vishal e.a.

Op 17 april startte 
het project en 
alle Haarlemmers 
kunnen deelnemer 
worden zolang de 
voorraad boekjes 
strekt. Tot nu toe 
doen bijna 2500 
Haarlemmers mee!
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Lief&
Leed-straten 

H
aarlem

Dat ene bosje bloemen voor die 
eenzame persoon in de straat. Of dat 
kaartje, dat nét het verschil maakt. 
Kleine gebaren die voor verbinding 
zorgen. Dat is de opzet van het project 
Lief&Leed-straten. Wethouder Meijs deed 
op donderdagmiddag 6 augustus de 
aftrap in Schalkwijk door onthulling van 
het nieuwe logo van Lief&Leed-straten 
Haarlem. Ook heeft ze zes Lief&Leed-
potjes uitgedeeld aan de gangmakers 
van de eerste deelnemende straten in 
Schalkwijk.

“Het bescheiden potje – 150 euro per 
jaar – kan daarbij helpen, en zorgt 
ervoor dat de uitgaven niet telkens op de 
schouders van dezelfde straatbewoners 
terecht komen”, legt Marie-Thérèse Meijs 
uit. “Juist in deze coronatijd, waarin 
je ziet dat er toch veel eenzaamheid 
ontstaat”.

Lief&Leed-straten houdt in dat straten de 
beschikking krijgen over een Lief&Leed-
potje dat ingezet kan worden zoals de 
straat dat zelf wil. Met een Lief&Leed-
potje kunnen buren elkaar een kleine 
attentie geven bij Lief&Leed-momenten, 
zoals een kaartje of bloemetje wanneer 
iemand ziek of jarig is, als iemand slaagt, 
bij geboorte, overlijden, etc. Het gaat 
om het gebaar, en is meteen een leuke 
manier om de buren en de straat wat 
beter te leren kennen.

Het project is gestart in Schalkwijk, 
en misschien dat het uiteindelijk iets 

van heel Haarlem wordt! Juist de 
verscheidenheid aan inwoners in de 
verschillende stukjes Schalkwijk is 
geschikt om het project Lief&Leed-
straten te beginnen.

Projectleider bij welzijnsorganisatie 
Dock – Susanne de Smit – vertelt dat 
het idee min of meer afgekeken is van 
Rotterdam en Den Haag, waar het 
project inmiddels succesvol draait. “Hulp 
vragen bij straatbewoners onderling kan 
soms best moeilijk zijn, omdat je er te 
verlegen voor bent. Met het cadeau doen 
van kleinigheidjes kun je over de drempel 
stappen, het taboe doorbreken”.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden 
om van uw eigen straat een Lief&Leed-
straat te maken? Neem dan contact op 
met de contactpersonen uit uw eigen 
wijk:
•  Saloua Bouzia, tel. 06-28341084 of 

mail: sbouzia@dock.nl.
•  Susanne de Smit – van Leeuwen,  

tel. 06-14868196 of mail  
svleeuwen@dock.nl.

Uit persbericht en Haarlems Dagblad, Paul Lips © 
Foto United Photos/Toussaint Kluiters
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Schalkw
ijk aan Zet 

gaat toch door

Denk je ook wel eens: wat zou het leuk 
zijn als…..
•  er hier een schaaktafel zou staan
•  een insectenhotel zou hangen
•   een zwemtrapje de Molenplas in zou 

gaan
•  ik een club zou kunnen oprichten
•   een buurtprikbord neer kan zetten of 

een plukplantsoen kan aanleggen
Maar ontbreekt het je vooral aan geld 
om ermee te beginnen?

Schalkwijk aan Zet. Omdat Schalkwijkers 
zelf wel weten hoe ze hun wijk mooier, 
gezelliger, groener en duurzamer 
kunnen maken.

Schalkwijk aan Zet 
gaat toch door

Met een top-idee voor je wijk nog in 
2020 zelf aan de slag!

Hoe vaak krijg je als bewoner het 
aanbod van een pot geld voor jouw wijk? 
In Schalkwijk start de gemeente een 
experiment waarin inwoners zelf mogen 
bepalen waar ze budget aan uitgeven. 
Elke Haarlemmer met een hart voor 
Schalkwijk kan ideeën aandragen om de 
wijk leuker, gezelliger, groener, mooier 
of energiebewuster te maken. Je leeftijd 

is niet belangrijk Voor die plannen is 
70.000 euro beschikbaar. Van een 
speelplek, een jeu de boulesbaan, een 
extra groenstrook, insectenhotels tot 
gezamenlijk zonnepanelen inkopen.

De democratische wijkbegroting is eerder 
al een succes gebleken in Den Haag en 
Amsterdam. Schalkwijk is gekozen voor 
het experiment vanwege de energie in 
de wijk en omdat veel bewoners al bezig 
zijn met het verbeteren van hun wijk. 
Het 1e experiment in Haarlem zou op 
21 maart 2020 van start gaan. Door de 
coronacrisis is dit uitgesteld tot na de 
zomer. Tijdelijk konden alle Haarlemmers 
met een ‘corona-initiatief’ hun idee op 
Haarlemlink.nl plaatsen en daar een 
kleine financiële ondersteuning voor 
ontvangen. Wat bleek? Schalkwijkers 
waren daarin heel actief!

Schalkwijk aan Zet gaat nu op 
19 september 2020 van start.

Je kan dan op de website 
https://schalkwijkaanzet.nl/ jouw 
idee plaatsen. Gebruik de zomer om 
geweldige ideeën voor jouw straat, buurt 
of je medebewoners te bedenken. Lees 
hier de spelregels alvast.

Bewoners aan zet
Bewoners weten vaak heel goed wat 
er in hun wijk of buurt zou moeten 
gebeuren als het gaat om elkaar 
ontmoeten, onderhoud en groen in 
de buurt én duurzaamheid. Ideeën, 
enthousiasme en vrijwilligers genoeg! 
Maar vaak ontbreekt het aan geld om 
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die plannen uit te voeren. De Haarlemse 
gemeenteraad wil de uitdaging aangaan 
met Schalkwijk en stelt dit jaar én 
komend jaar een budget van 70.000 
euro beschikbaar voor de democratische 
wijkbegroting. 
Schalkwijk aan Zet is een experiment 
met het overdragen van zeggenschap en 
budget aan bewoners. Omdat bewoners 
zelf wel weten wat er moet gebeuren 
om hun wijk mooier, veiliger, duurzamer 
of gezelliger te maken. Schalkwijk is 
experimentgebied voor 2020 en 2021. 
Alle bewoners van Schalkwijk van 18 jaar 
en ouder mogen in 2020 en 2021 70.000 
euro verdelen over plannen uit de wijk.

Hoe dient u een plan in?
U dient uw plan straks in op de website 
www.haarlem.nl/schalkwijkaanzet. Deze 
website gaat open zodra een nieuwe 
startdatum is vastgesteld. Bedenk 
alvast een pakkende naam, een korte 
beschrijving in 3 zinnen, een korte 
duidelijke toelichting, op welke plek het 
idee moet worden gerealiseerd, en wat 
daarvoor aan hulp en geld nodig is. Heeft 
u een geweldig idee maar weet u niet 
zo goed hoe u dat moet opschrijven? 
Na de zomer hebben we in alle wijken 
van Schalkwijk spreekuren. Daar zitten 
mensen klaar, die helpen om het idee uit 
te werken en op de website te zetten.

Spelregels
✔   Iedereen met hart voor Schalkwijk kan 

een plan indienen: bewoners, mensen 
die in Schalkwijk werken of naar school 
gaan, of er vrienden of familie hebben. 
Je leeftijd maakt niet uit.

✔   Uw plan is voor Schalkwijk (een buurt 
daarbinnen of een specifieke locatie 
in de wijk) en komt ten goede aan de 
bewoners van de wijk.

✔   Uw plan draagt bij aan één van deze 
thema’s: 
-  Elkaar ontmoeten 
-  Op straat en groen 
-  Duurzaamheid.

✔   Er is een budget van in totaal 
€ 70.000,- voor heel Schalkwijk 
beschikbaar. Maar hoe meer plannen 
voor Schalkwijk kunnen worden 

Schalkw
ijk aan Zet 

gaat toch door

gerealiseerd, hoe liever. Plannen in 
alle prijsklassen zijn daarom zeer 
gewenst.

✔   Een plan moet minstens 50 likes halen 
om door te gaan naar de volgende 
ronde: de haalbaarheidscheck door de 
gemeente.

✔   De gemeente toetst de plannen op 
haalbaarheid. De gemeente kan u 
vragen om uw plan na deze check aan 
te passen en u daarover adviseren.

✔   Schalkwijkers van 18 jaar en ouder 
verdelen het geld over de plannen en 
bepalen zo welk(e) plan(nen) wordt/
worden uitgevoerd.

✔    Als uw idee wordt gekozen voert u uw 
plan zelf uit. Dat moet binnen 1 jaar. 
De gemeente ondersteunt waar nodig.

Tijdschema
U kunt uw plan indienen tussen 19 
september en 18 oktober. Schalkwijkers 
kunnen de plannen tussen 19 september 
en 25 oktober liken. Tussen 26 oktober 
en 16 november doet de gemeente een 
haalbaarheidscheck op de plannen die 
50 of meer likes hebben gekregen.
Schalkwijkers van 18 jaar en ouder 
kunnen tussen 20 november en 11 
december een budget van 70.000 euro 
verdelen over de plannen die door de 
haalbaarheidscheck komen.
In de week voor de kerstvakantie worden 
de gekozen plannen bekend gemaakt. 
De plannenmakers hebben tot 1 januari 
2022 de tijd om hun plan uit te voeren.

Spreekuren
Om u te ondersteunen bij het bedenken 
en op het platform plaatsen van uw 
idee, of om u te helpen met liken en geld 
verdelen op de website, organiseert 
de gemeente tijdens het experiment in 
alle wijken van Schalkwijk spreekuren. 
Adressen en tijden vindt u te zijner tijd 
op deze website, op de folders en op het 
platform Schalkwijk aan Zet.

Heeft u nu al vragen? Stuur een mail 
naar schalkwijkaanzet@haarlem.nl en we 
antwoorden u zo snel mogelijk.
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Ingezonden mededeling

ollectanten voor het 
N

ationaal M
S Fonds gezocht

Collectanten voor het 
Nationaal MS Fonds gezocht
MS is de meest invaliderende ziekte 
onder jonge mensen. Multipele Sclerose 
(multiple sclerosis) is een ziekte van 
het centrale zenuwstelsel. Doordat er 
iets mis is in het afweersysteem, wordt 
de laag om de zenuwen aangevallen en 
beschadigd. 

Hierdoor komen signalen van en naar 
de hersenen niet (goed) door, waardoor 
verlammings- en uitvalsverschijnselen 
optreden. In Nederland hebben 17.000 
mensen MS en elk jaar komen hier zo’n 
1.000 mensen bij. De eerste symptomen 
treden meestal op tussen het 20e 
en 40e levensjaar. (zie ook: https://
nl.wikipedia.org/wiki/Multiple_sclerose). 

De Britse natuurkundige Stephen 
Hawking (1942-2018) was een van de 
meest bekende MS-patiënten

Meest voorkomende klachten 
bij MS
•   Klachten bij bewegen: krachtverlies, 

spasticiteit, krampen, stijfheid
•   Sensibiliteitsstoornissen: tintelingen, 

prikkelingen, doofheid, pijn, koude 
voeten of handen, spierpijn

•   Coördinatieklachten: spraakstoornis, 
duizeligheid, draaierigheid, tremors

•   Klachten vanuit de hersenstam: 
zenuwpijn, gevoelsstoornis in het 
gezicht, dubbelzien

•   Problemen met het gezichtsvermogen: 
zenuwontsteking in één of beide ogen

Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS. 
Onderzoekers weten nog niet hoe 
MS ontstaat en hoe de ziekte te 
genezen is. Onderzoek is daarom hard 
nodig. Nationaal MS Fonds investeert 
de opbrengst uit de MS collecte in 
innovatieve onderzoeken naar MS.

Over Nationaal MS Fonds
Het Nationaal MS Fonds strijdt voor een 
beter leven voor mensen met MS. Het 
fonds initieert en financiert innovatief 
wetenschappelijk onderzoek naar betere 
behandelmethoden én naar uiteindelijke 
genezing van MS. Het fonds heeft sinds 
de oprichting in 1993 een nationale 
functie als MS-expert en is uitgegroeid 
tot dé organisatie die voorlichting geeft 
over en onderzoek doet naar MS in 
Nederland.

MS collecteweek
Van 16 t/m 21 november 2020 vindt 
de landelijke huis-aan-huiscollecte van 
het Nationaal MS Fonds plaats. We zijn 
hard op zoek naar collectanten in de 
Boerhaavewijk (Schalkwijk). Help jij ons 
in de strijd tegen multiple sclerose (MS)?

Word collectant!
Help jij mee? Het coronavirus heeft grote 
impact, ook op het Nationaal MS Fonds. 
Door de maatregelen hebben we onze 
fondsenwervende evenementen moeten 
uitstellen of afgelasten. Hierdoor lopen 
wij inkomsten mis. MS staat helaas niet 
stil. Onderzoek naar MS en onze strijd 
tegen MS moet doorgaan.
Word collectant en haal geld op voor 
onderzoek naar MS. Collecteren is niet 
moeilijk en kost maar twee uur van je 
tijd. En het is nog leuk ook.
Meer informatie of aanmelden: 
www.nationaalmsfonds.nl/collecteren
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Geen sloop m
eer voor 

M
oeder-van-de-Verlosserkerk

De verwachte sloop van de Moeder-van-
de-Verlosserkerk in onze wijk is van de 
baan. De gemeente Haarlem zet haar 
voornemen door om het gebouw tot 
gemeentelijke monument te verklaren. 
Bezwaren van het bisdom tegen een 
monumentenstatus zijn door B en W 
ongegrond verklaard, zo blijkt deze week 
uit een schrijven van het college.
Het bisdom wil het gebouw verkopen, 
zo maakte het begin 2018 al bekend. 
Het is een van de zeven kerkgebouwen 
in Haarlem en omgeving die het bisdom 
om financiële redenen wil afstoten. 
Verkoop zal doorgaan, met of zonder 
monumentenstatus, zo liet pastoor Bart 
Putter eerder al weten. Probleem voor 
de kerk is dat een dergelijke status de 
verkoopprijs naar verwachting behoorlijk 
zal drukken, ook al omdat sloop en 
nieuwbouw dan niet meer tot de opties 
behoort.

Het gebouw aan de Professor 
Eijkmanlaan, een ontwerp van architect 
J.G. de Groot, stamt uit 1966. Op 26 
november van dat jaar werd het ingewijd 
door bisschop Zwartkruis.

Op 26 februari 2019 besloot het college 
van Burgemeester en Wethouders om 
het kerkelijke complex aan te gaan 
wijzen. Hierdoor zal ook de kans op 
sloop komen te vervallen. Nadat de 
parochie bezwaar heeft gemaakt tegen 
het aanwijzen van het gebouw als 
monument, heeft de bezwaarcommissie 
van de gemeente Haarlem het bezwaar 
ongegrond verklaard, hiermee is het 
gebouw definitief aangewezen als 
gemeentelijk monument.
Volgens het bestemmingsplan 
kent het gebouw de bestemming 
‘maatschappelijk’. Dat biedt volgens de 
gemeente voldoende mogelijkheden, 
juist in een stadsdeel waar behoefte is 
aan maatschappelijke voorzieningen.

Bronnen:  - Haarlems Dagblad; Richard Stekelenburg 
- Wikipedia

Foto: - Rob Havermans
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inderburgem
eester 

en kinderraad van start!

Op woensdagmiddag 26 augustus is door 
burgemeester Jos Wienen en wethouder 
Onderwijs Jur Botter de eerste kinderraad 
en de kinderburgemeester van Haarlem 
geïnstalleerd.

De achttien kinderen legden één voor één 
een officiële eed af, in het bijzijn van de 
burgemeester en de wethouder. Daarin 
beloofden ze trouw te zullen zijn en hun 
afspraken na te komen. De volledige 
kinderraad bestaat uit: Alma, Demy, Jonas, 
Jools, Kees, Kirsten, Luke, Mart, Marwan, 
Maryem, Mikay, Nora, Quinten, Reda, 
Soukaina, Tjerk, Wiecher en Willem.

Als laatste werd de 11-jarige 
Quinten de Lange geïnstalleerd als 
kinderburgemeester. Hij kreeg een 
paar tips mee van Jos Wienen (als ene 
burgemeester aan de andere) en hij 
kreeg de speciale ambtsketen om.

Verkiezing
Op 24 juni 2020 hebben 18 kinderen 
van 9 basisscholen via een verkiezing 
gestemd wie va hun de eerste 
kinderburgemeester van Haarlem zou 
worden. De deelnemende scholen waren 
de Al Ikhlaas, Dr. H. Bavinckschool, Don 
Boscoschool, Koorschool Sint Bavo, 
Liduinaschool Timorstraat, Molenwiek 
Dalton, Veronicaschool, de Willem 
van Oranje school en het IKC Zuid-
Kennemerland Haarlem.

De 10 kinderen die kinderburgemeester 
wilden worden, vertelden eerst in 
1 minuut waarom zij dachten dat zij 
een goede kandidaat te zijn en welke 

onderwerpen zij belangrijk vonden. Het 
ging om onderwerpen zoals racisme 
en discriminatie, minder zwerfafval 
op straat, aandacht voor ouderen en 
eenzaamheid.

Daarna mochten alle kinderen stemmen 
op hun favoriet. Quinten de Lange van 
basisschool Molenwiek Dalton kreeg de 
meeste stemmen. De andere kinderen 
hebben een plek gekregen in de kinder-
raad.

Vragen?
Op 16 september is de eerste (echte) 
vergadering van de kinderraad en 
de kinderburgemeester. Zij komen 
daarna één keer per drie weken bij 
elkaar. De laatste vergadering is op 
17 februari 2021. Daarna wordt er 
weer gestart met de werving van 
een nieuwe kinderburgemeester en 
kinderraad. Haarlemse kinderen kunnen 
de kinderburgemeester en kinderraad 
bereiken via 
kinderburgemeester@haarlem.nl.

Kinderlintjes
De kinderraad en kinderburgemeester 
reiken op 23 november 2020, de 775e 
verjaardag van Haarlem, kinderlintjes uit. 
Er zijn maximaal 3 lintjes te vergeven. 
Die zijn voor kinderen in de leeftijd 
van 4 t/m 12 jaar die zich op een 
bijzondere manier hebben ingezet voor 
de gemeente Haarlem, hun medemens, 
de natuur en/of cultuur. Iedereen mag 
een kind of groep kinderen voordragen. 
Belangrijk is dat duidelijk wordt 
omschreven waarom specifiek dat kind 
een kinderlintje verdient. Kinderen 
voordragen kan tot 15 oktober 2020 via 
kinderburgemeester@haarlem.nl
Bron: https://www.haarlem.nl/nieuws-en-
actualiteiten/
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Kinderw
ijkraad Schalkw

ijk 
‘zoom

t’ gew
oon door

Normaal komt de kinderwijkraad van 
Schalkwijk elke week samen in het 
Wereldhuis. Nu vergaderen de kinderen 
online met elkaar, want plannen en ideeën 
voor de buurt hebben ze genoeg, ook nu.

Niet alle kinderen krijgen van huis uit 
mee dat je dingen voor elkaar kunt 
krijgen als je je stem laat horen, dat je 
zelf en samen met anderen invloed kunt 
uitoefenen op je leefomgeving. Daarom 
kregen de leerlingen van groep 6, 7 en 
8 van de Al Ikhlaas, de Erasmus en De 
Meer deze winter democratielessen. Ze 
leerden hoe je een plan maakt om de 
buurt te verbeteren en stemden hierover. 
Zestien leerlingen hebben zich vervolgens 
aangemeld voor de kinderwijkraad, die 
met deze plannen aan de slag is gegaan. 
Vrijwilligers helpen hen hierbij.

Heet klimrek
“Ik wil graag dingen veranderen in de 
wijk”, vertelt Jayden (11), die al twee jaar 
in de kinderwijkraad zit. “Veel speeltuinen 
worden oud. Klimrekken zijn van ijzer en 
die worden hartstikke heet in de zomer. 
De speeltuin bij mij om de hoek is ook 
nog eens veranderd in een kattenbak. 
Het is niet meer de fijne plek om te spelen 
die het vroeger was. Vorig jaar hebben 
we alle speeltuinen in de buurt bezocht 
en bekeken. Daarna hebben we een 
verbeterplan gemaakt.”
Ook Demir (11) heeft plannen voor zijn 
speeltuin. “Het goaltje dat er nu staat, 
hebben we zelf gemaakt met netten. Een 
echt goal zou veel beter zijn. Dan kunnen 
we er tenminste goed voetballen.”

Interview met de wethouder
Speeltuinen zijn een hot issue voor 
de kinderen, net als meer groen in de 
wijk, meer activiteiten voor kinderen en 
jongeren, hondenpoep, roken op straat, 
verkeersveiligheid en discriminatie. 
Marloes Komin, die de kinderwijkraad 
begeleidt, probeert deze maatschappelijke 
problemen met de kinderen terug te 
brengen naar behapbare proporties. 
De doelen die de kinderen voor zichzelf 
stellen, moeten wel haalbaar zijn. “Als je 
hen vraagt wat ze al hebben bereikt, willen 

ze graag concrete resultaten noemen, 
zoals een speeltuin die is opgeknapt”, 
zegt Marloes. “Maar een resultaat is ook 
dat ze een wethouder te woord durven te 
staan, goed voorbereid en onbevangen 
de gebiedsverbinder interviewen. Dat ze 
weten hoe je een buurtonderzoek doet 
en dat ze het voor elkaar krijgen dat 
Bureau Discriminatiezaken op bezoek 
komt. Ze doen meer dan ze eigenlijk door 
hebben. Veel problemen kunnen ze niet 
oplossen, zoals discriminatie de wereld uit 
helpen en de openbare ruimte rookvrijer 
maken. Maar aandacht vragen voor deze 
problemen en bewustwording creëren zijn 
ook resultaten. Dat kan ik ze niet vaak 
genoeg zeggen.”

Zoom
De kinderwijkraad zou dit voorjaar 
misschien de Tweede Kamer bezoeken 
of een vergadering van de Haarlemse 
gemeenteraad bijwonen. De coronacrisis 
gooit roet in het eten. Nu de 
kinderwijkraad niet bijeen kan komen in 
het Wereldhuis, vergaderen de kinderen 
online via Zoom. Ook het kinderwijkteam 
van Rozenprieel, dat Marloes begeleidt, 
lost het zo op. De kinderen worden daar 
steeds handiger in. “Op school werken 
we met Teams, dat is net zoiets”, vertelt 
Demir. “We vergaderen nu veel over de 
sport-en-speldag die we over een tijdje 
in de buurt willen organiseren, omdat de 
sportdag op school niet doorgaat door 
corona. Juf Marloes stelde voor om een 
planning te maken in Word. Met share 
screen kun je die dan aan de anderen 
laten zien.”

Demir en Jayden gaan na de 
zomervakantie naar de middelbare 
school en nemen dit jaar afscheid van 
de kinderwijkraad. Maar niet voordat het 
speeltuinplan is uitgevoerd, als het aan 
Jayden ligt. ‘En anders hoop ik dat de 
kinderen na ons het voor elkaar krijgen.’
Bron: Nieuwsbrief Gemeente Haarlem

Tekst: Els Meijers
Fotografie: Marisa Beretta
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Jongeren project

Coronatijd? 
M

aatschappelijke diensttijd

Het is een vreemde tijd om jong te zijn. 
De scholen half open, vrienden thuis niet 
welkom en iedereen blijft waar mogelijk 
thuis. Gelukkig betekent corona niet 
dat je geen steentje bij kunt dragen. 
Met maatschappelijke diensttijd (MDT) 
zetten jongeren zich vrijwillig in voor een 
ander, juist ook in coronatijd. Want iets 
voor iemand betekenen kan prima op 
anderhalve meter afstand.

Talenten ontdekken, ervaring opdoen, 
nieuwe mensen leren kennen en 
tegelijkertijd iets voor een ander doen. 
Maatschappelijke diensttijd (MDT) is een 
ontdekkingsreis naar de beste versie 
van jezelf. Zo’n 15.000 jongeren gingen 
al aan de slag in proeftuinen bij meer 
dan 1.000 organisaties. MDT was hard 
op weg naar landelijke dekking – en 
toen was daar corona. Projecten werden 
stopgezet, jongeren naar huis gestuurd. 
Maar de nieuwe situatie bracht ook 
inspiratie. Voor projectleider Annelieke 
van Dijk van YOUNG LEADERS was het de 
aanleiding om een nieuwe versie van het 
bestaande programma te ontwikkelen: 
“Met YOUNG LEADERS laten we de 
ideeën van jongeren uit kwetsbare 
wijken tot bloei komen. Zij voelen 
zich sterk met hun buurt verbonden 
en willen zich graag vrijwillig voor 
hun omgeving inzetten. Tegelijkertijd 
hebben de wijkbewoners in deze tijd 
meer steun nodig. Vanuit het YOUNG 

LEADERS programma bedenken 
jongeren op verschillende locaties in 
Nederland oplossingen voor concrete 
hulpvragen uit hun buurt. Waaronder 
nu ook in Haarlem. De initiatieven van 
jongeren zijn heel divers. Annelieke: 
“Van een digitale kookworkshop 
voor kinderen tot een bloemenactie 
voor geïsoleerde buurtbewoners of 
muzikale entertainment buiten bij een 
verzorgingstehuis. Jongeren komen 
steeds weer met nieuwe ideeën en 
initiatieven voor activiteiten die nog 
wél kunnen. Die juist nu relevant zijn. 
Daarom kunnen zij nu echt verschil 
maken.”

YOUNG LEADERS HAARLEM in 
coronatijd
Ook in Haarlem zitten jongeren niet 
stil. In Schalkwijk zijn in het afgelopen 
jaar 22 jongeren opgeleid tot YOUNG 
LEADER. Nu hulp hard nodig is, 
steken zij hun handen extra uit de 
mouwen. Zo is er een clubje aan de 
slag gegaan met het samenstellen van 
ondersteuningspakketten voor gezinnen 
in de daklozenopvang. Een ander 
groepje is bezig met een maaltijd-
bezorgservice voor ouderen en er is 
een plan in de maak voor een online 
kennisquiz.

Jongerenwerkers Mohamed el Mesbahe 
van Hattrick Haarlem en Birgit Ente van 
Stichting Stad begeleiden hen daarbij. 
Mohamed: “Ik vind het ontzettend leuk 
om met deze groep jongeren aan de 
slag te gaan. Ze staan open om zichzelf 
te ontwikkelen en leuke activiteiten te 
organiseren. Wat mij verbaasde is dat de 
oud-Young leaders van het pilotproject 
in 2012 ook weer activiteiten willen 
organiseren. Zo merk ik dat jongeren 
altijd weer hun weg terug kunnen 
vinden.”

Ook is Mohamed gestart met een digitale 
training voor nieuwe deelnemers die 
zich willen inzetten als YOUNG LEADER. 
Tijdens online workshops leren zij meer 
over hun eigen kwaliteiten en hoe zij die 
kunnen inzetten voor hun omgeving en 

“Jongeren 
kunnen juist 

nu echt verschil 
maken”

Haarlemse Young Leaders bereiden 
maaltijd voor ouderen
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hun eigen toekomst. Gezamenlijk maken 
zij een plan voor een maatschappelijke 
activiteit in tijden van corona. Ze krijgen 
een klein activiteitenbudget om hun plan 
vervolgens uit te voeren. Mohamed: 
“De jongeren zijn erg leergierig en willen 
graag aan de slag. Ze zitten vol energie.”
De jongeren zijn positief over het 
programma en enthousiast over de 
mogelijkheid om een steentje bij te 
dragen, juist nu zij van betekenis kunnen 
zijn voor hun omgeving. Zo vertelt een 
van de deelnemers: “Het is leuk om 
iets te betekenen voor een ander. Je 
verdient er geen geld mee maar hebt er 
persoonlijk heel veel aan. Het is iets heel 
moois omdat je dan ziet hoe het is om 
mensen te kunnen helpen zonder er iets 
voor terug te verwachten”.

Enthousiasme voor 
maatschappelijke inzet
De MDT-proeftuinen zoals het YOUNG 
LEADERS programma waren een mooie 
graadmeter voor het enthousiasme van 
jongeren om zich maatschappelijk in te 
zetten. Omdat ze zelf actief betrokken 
zijn bij het opzetten van de plannen, 
sluiten deze goed aan bij wat jongeren 
willen. Bijna 600.000 14- tot 27-jarigen 
geeft aan open te staan voor een 
MDT. Maatschappelijke impact door 
persoonlijke ontwikkeling, het leren 
kennen van nieuwe mensen en iets 
doen voor een ander staan centraal. De 
huidige tijd leent zich meer dan ooit voor 
het leveren van een bijdrage. Door alle 
beperkingen ligt verveling op de loer en 
tegelijkertijd hebben meer mensen hulp 

Coronatijd? 
M

aatschappelijke diensttijd

nodig. YOUNG LEADERS sluit daarop 
aan: “We zijn al digitale varianten van 
YOUNG LEADERS gestart in Amsterdam, 
Haarlem, Breukelen, Waalwijk, Den Haag, 
Valkenburg en Ooststellingwerf. We 
doen dat in samenwerking met lokaal 
jongerenwerk of sportverenigingen. 
Jongeren passen zich ontzettend goed 
aan de nieuwe situatie aan. Ze zien 
waar de nood hoog is in hun buurt en 
spelen daarop in. Zoals altijd bij YOUNG 
LEADERS nemen de jongeren het 
voortouw en ik vind het mooi om te zien 
hoe goed dat gaat, juist ook nu!”

Over maatschappelijke 
diensttijd (MDT) en 
#ookditismdt
#ookditismdt is onderdeel van het 
programma MDT, een samenwerking van 
de rijksoverheid jongerenorganisatie 
Nationale Jeugdraad, Vereniging 
Nederlandse Organisaties 
Vrijwilligerswerk, ZonMw, gemeenten 
en maatschappelijke organisaties. 
Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS 
is politiek verantwoordelijk voor MDT. In 
het regeerakkoord is afgesproken dat 
er vanaf 2021 jaarlijks 100 miljoen euro 
beschikbaar wordt gesteld voor MDT. Zie 
voor meer informatie ook 
www.doemeemetmdt.nl.

Als jongeren geïnteresseerd zijn kunnen 
ze Mohamed el Mesbahe bereiken voor 
info:
WhatsApp: 06-21522747 / Facebook: 
Hattrick Haarlem / Instagram: Hattrick 
Haarlem/ Website: www.hattrickhaarlem.
nl/ Youtube: https://www.youtube.com/
watch?v=Lq0am2j1jgI&t=88s 

Dan geven we nieuwe jongeren de 
mogelijkheid ook vanaf september 
deel te nemen aan het Young Leaders 
programma.

Meer informatie over het Young Leaders 
programma en de activiteiten die 
jongeren nu in Haarlem organiseren? 
Neem dan contact op met Annelieke van 
Dijk (06-29453518)

Jongerenwerker Mohamed el Mesbahe 
van Hattrick Haarlem
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Galenusplein

Wist u dat?

Claudius Galenus was een Grieks/
Romeinse arts die in de geschiedenis 
van de westerse ge-neeskunde 
een belangrijke plaats inneemt. Zijn 
geneeskundig systeem domineerde de 
medische wetenschap bijna 1500 jaar 
lang. 

Claudius Galenus werd in ± 129 geboren 
als zoon van Aelius Nicon, een rijke 
patriciër die werkte als architect en 
bouwmeester in Pergamon – het huidige 
Bergama in noordwest Turkije – waar 
een bekend Asclepios-heiligdom 1 stond. 
Op zeventienjarige leeftijd begon hij 
zijn medische studie in Pergamon. Vier 
jaar later vertrok hij naar in die tijd 
belangrijke geneeskundige centra als 
Smyr-na, Korinthe en Alexandrië – het 
huidige Istanbul – om zijn studie voort 
te zetten. Na een verblijf van ruim vijf 
jaar in Alexandrië keerde hij in 160 weer 
terug naar Pergamon.

Daar werd hij aangesteld als arts van 
de gladiatoren die in het amfitheater 

van de stad vochten. In dit werk leerde 
Galenus veel over de anatomie (bouw en 
werking) van het menselijke lichaam. In 
164 vertrok Galenus naar Rome, waar 
zou hij uiteindelijk uitgroeien tot een 
vooraanstaand arts. Zelfs de Romeinse 
keizers Marcus Aurelius, Commodus en 
Septimius Severus maakten gebruik van 
zijn diensten. Marcus Aurelius noemde 
Claudius Galenus ‘de eerste onder de 
artsen en uniek onder de filosofen’. Hij 
overleed ± 200, waarschijnlijk ook in 
Pergamon.

Centraal in zijn denken stond de 
theorie van Hippocrates 2  dat het 
menselijk lichaam gevuld was met vier 
lichaamssappen – ‘humores’ – ( slijm 
, bloed, gele gal en zwarte gal) en 
dat elk sap een bepaald temperament 
(humeur in onze taal) vertegenwoordigt. 
Onbalans zou ziekte en andere 



Oktober 2020 | 21

Wist u dat?

Galenusplein

1  Asclepios is in de Griekse mythologie de god van geneeskunde en genezing.

2   Hippocrates van Kos (460–370 v.Chr.) was een Griekse arts. Hij wordt beschouwd als de grond-legger 
van de westerse geneeskunde omdat hij als eerste natuurlijke oorzaken voor ziekten zag. Hij was een van 
de eersten die op basis van lichamelijke symptomen een diagnose kon stellen en daarbij een bepaalde 
therapie voorschreef.

stoornissen veroorzaken. Nieuw was dat 
Galenus deze sappen koppelde aan de 
elementen (wa-ter, vuur, lucht en aarde) 
en aan vier grondkwaliteiten (warm, 
koud, vochtig en droog). Hij be-schouwde 
een veranderende gemoedstoestand 
(ziekte) ook als een onbalans tussen 
de li-chaamssappen. Galenus geloofde 
ook in de theorie van de drievoudige 
bloedcirculatie. 

Galenus hechtte veel waarde aan de 
waarneming en deed daarom ook aan 
experimenten op dieren. Zo toonde hij 
bijvoorbeeld aan dat urine niet in de 

blaas, maar in de nieren werd gevormd. 
Verder verrichtte hij vele experimenten 
onder andere op het gebied van 
ademhaling en zenuw-functie. Galenus 
verzamelde en bereidde zijn kruiden zelf. 

Galenus is de meest invloedrijke arts uit 
de Romeinse tijd en publiceerde zo’n 
500 boeken. Zijn werken bleven 1500 
jaar lang de leidraad voor medisch 
gebruik en studies, totdat in de Renais-
sance – 15e tot 17e eeuw – geleerden 
Andreas Vesalius (Adries van Wesele) 
en William Harvey een andere theorieën 
formuleerden.

Sap Seizoen Element Orgaan Kwaliteit Temperament

bloed lente lucht hart
warm en 
vochtig

sanguinisch (energiek, hartelijk, onbevangen, 
optimistisch, creatief, zorgeloos, levendig, sociaal, 
open, impulsief, vluchtig)

gele gal zomer vuur lever
warm en 
droog

cholerisch (ambitieus, eerzuchtig, rusteloos, 
driftig, egocentrisch, extravert, gepassioneerd, 
energiek, resultaatgericht)

zwarte 
gal

herfst aarde milt
koud en 
droog

melancholisch (serieus, introvert, passief, 
rustig, analytisch, neerslachtig, voorzichtig, 
wantrouwend, gewetensvol, zorgvuldig)

slijm winter water hersenen
koud en 
vochtig

flegmatisch (kalm, aandachtig, geduldig, 
rationeel, onverstoorbaar, tolerant, overpeinzend, 
consistent, loyaal, stoïcijns)
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Ingezonden berichten

De Entree-W
est

Een paar maanden geleden ben ik 
verhuisd van Amsterdam naar Haarlem. 
Ik woon in een appartementencomplex 
in de nieuwe wijk “De Entree-West” 
met uitzicht op de vijver die er in 
deze fase nog wat grauw en rommelig 
uitziet. Echter, er zijn inmiddels rond de 
waterpartij 47 jonge boompjes geplant 
die verwoede pogingen doen om wat 
kleur aan te brengen in het geheel. In 
het midden van de vijver zijn twee kleine 
eilandjes aangelegd. Het is de bedoeling 
dat er een bruggetje komt van de ene 
naar de andere kant van het water. Er 
is tijdelijk een dammetje aangebracht 
dat de vijver in twee delen opsplitst. 
Halverwege de vijver is een speelplaats 
gecreëerd. “De Entree” is een nieuwe 
wijk met veel jonge gezinnen dus de 
speelplaats is enorm in trek. Met het 
mooie weer trekt de vijver sowieso als 
een magneet; de echte helden komen 
gelijk boven drijven.

Het was een genot om een jochie 
gekleed in korte broek en poloshirtje 
het water in te zien stappen. Tot z’n 
enkels ..... tot z’n knietjes ..... tot z’n 
dijtjes om vervolgens het waterpeil 
tot z’n oorlellen te laten stijgen. De 
kleine macho zwom heerlijk rond in het 
ongetwijfeld nog koude water: borst-/
rugslag/crawl – kraaiend van plezier. 
Hij liet een modderspoor na, want de 
vijver is niet echt diep. Het doorweekte 
mannetje stapte na een fikse zwempartij 
op zijn fiets om vijf minuten later in 
zwembroek terug te keren. Hij kreeg 
geen genoeg van het zwemmen en rond 

spartelen. Even kreeg ik het benauwd. 
Zoals gemeld is de vijver in twee delen 
opgedeeld door een dammetje. Om 
beide delen met elkaar te verbinden is 
in het dammetje een buis aangebracht 
(een zogenaamde duiker). Mateloos 
interessant voor onze kleine macho. Ik 
zie hem vanuit mijn appartement de buis 
in zwemmen. Ik was ZO BANG dat hij 
klem kwam te zitten. Ik durfde me niet 
te verroeren en hoopte dat ik dat blonde 
koppie heel snel aan de andere kant uit 
de duiker zag komen. Ik stond werkelijk 
doodsangsten uit maar gelukkig had ik 
onze Rambo al snel weer in het vizier. 
Wat was ik blij en onze held ook want hij 
glom van trots na deze wereldprestatie. 
Inmiddels is er meer klein spul dat 
in het water rond spartelt want een 
goed voorbeeld doet natuurlijk volgen. 
Rubberbootjes en surfplanken glijden 
soepel over het water. Ook honden zijn 
niet te houden; ze genieten en duiken 
er gracieus in om zich vervolgens op de 
kant flink uit te schudden en er daarna 
direct weer in te springen. Kostelijk om 
te zien! De vijver zit vol met behoorlijk 
grote vissen, dus het is ook nog eens 
een waar paradijs voor vissers. Ze 
hebben constant beet, fotograferen 
hun vangst om de beestjes daarna 
voorzichtig terug te zetten. Ik kom uit 
roerig Amsterdam, maar vervelen hoef 
ik me hier echt niet. Ze houden me wel 
bezig!

Corine Pullen
Kadijklaan, Haarlem
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Wijknieuws

Parkeerproblem
en 

opgelost (?)

Fietsen op de stoep mag niet. Maar op de 
Professor Donderslaan bij de Lidl wel. Nou 
ja, het fietspad ligt daar op de ‘stoep’.

Het is de oplossing voor de 
parkeerproblemen bij de Lidl-vestiging 
aan de Professor Donderslaan 5. 
Jarenlang veroorzaakten de klanten 
van de Lidl die per auto boodschappen 
kwamen doen een probleem. Overal waar 
het kon in de straten rond de supermarkt 
werden auto’s geparkeerd en niet altijd 
op plekken waar het ook mag. Bewoners 
van de Niels Finsenstraat kunnen 
daarvan meepraten.

In de Professor Donderslaan langs 
de supermarkt kon aanvankelijk 
alleen maar ‘langs geparkeerd’ 
worden. Dat leverde veel te weinig 
parkeerplekken op. Dus ook in de 

Edward Jennerstraat, in de Niels 
Finsenstraat, de William Harveystraat 
en zelfs op de Floris van Adrichemlaan 
op de invalideparkeerplaatsen en de 
bushalte(!) werd de auto neergezet.

De wijkraad zat dit probleem al jaren 
dwars en probeerde met de gemeente 
en de Lidl tot een oplossing te komen. 
Die oplossing lag in het creëren van 
dwarsparkeerplaatsen op de Professor 
Donderslaan. De Haarlemse Fietsersbond 
kwam met de oplossing om dan voor de 
veiligheid van de fietsers in de zuid-
noordrichting de fietsstrook over het bij de 
supermarkt brede trottoir te leggen.

Het ligt er al weer een paar maanden en 
ieder is er aan gewend geraakt. Er is ook 
voldoende ruimte voor voetgangers en 
de winkelwagentjes.
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Woontoren “D
e Koch” 

gerenoveerd en verduurzaam
d

Ingezonden berichten

De Koch is één van de vijf gelijke 
appartemententorens in het zuidelijk 
gedeelte van de Boerhavewijk langs de 
Aziëweg. Ze zijn gebouwd in de jaren ’70 
van de vorige eeuw.

In 2015 heeft het bestuur van de 
Vereniging van Eigenaren de Koch op 
advies van beheerder van Roemburg 
in samenwerking met Univeste en 
aannemer van der Leij het plan 
opgevat om hun woongebouw te gaan 
verduurzamen en renoveren.

Wat was er aan de hand met de 
toren?
1.   De gevels waren niet geïsoleerd 

en waren onderhevig aan 
scheurvorming.

2.   De liften waren gedateerd en 
vormden een grote post in 
onderhoud.

3.   De verwarmingsketel was van begin 
jaren negentig en nogal energie 
verslindend.

4.   Het lage dak van de kraag (de 
voormalige kantoorlagen in de 
tweede en derde bouwlaag) was 
slecht en moest vervangen worden.

Welke uitgangspunten heeft het 
bestuur?
Creëren van een gebouw dat voldoet aan 
de eisen van de tijd:
•  Energiebesparing.
•  Lagere onderhoudskosten.
•  Waardevermeerdering appartement.

Aan welke eis moesten 
de plannen voldoen?
Extra maandlasten voor eigenaren niet 
hoger dan € 30.- per maand.

Wat werden de plannen?
1.   Vervangen verwarmingsketel door 

hoogrendementsketel (107%).
2.   Vervangen en isoleren dak van de 

kraag van het gebouw.
3.   Vervangen 2 liften met energie 

terugwin module.
4.   Gevel isoleren met 10 cm isolatie, Rc 

waarde 4,5 en bekleden met X-pan 
panelen aluminium.  

Is het haalbaar en betaalbaar?
Het antwoord hierop was: ja.
•   Door het voordelig af kunnen sluiten 

van de “Energiebespaarlening” van 
het SVN bleven extra kosten voor de 
eigenaren ruim binnen de eis van 
maximaal € 30 per maand.

•   Door goed lobbyen en het maken van 
vaste afspraken met leveranciers, 
hoofdaannemer en onderaannemers 
konden de maatregelen binnen de 
financiering worden gerealiseerd. 

Om de gekozen gevelbekleding door 
de gemeente goedgekeurd te krijgen 
is er veelvuldig overleg met de ARK 
(Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit) 
van de gemeente noodzakelijk geweest. 
Verschillende malen is het plan door de 
architect aangepast op kleur en ontwerp 
met als resultaat de goedkeuring van 
de “Omgevingsvergunning”. De ARK 
vindt het plan een voorbeeld voor de 
gemeente en voor de 5 torens.
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Wat levert het op voor de 
eigenaren?
1.   Besparing op gas (individueel) en 

elektra (algemeen).
2.   Lagere onderhoudskosten op gevel, 

lift, verwarming.
3.  Verhoging van het wooncomfort.
4.  Waardestijging van het appartement.
5.  Belastingvoordeel door de lening.

En is het nu klaar?
In november 2018 is als eerste 
gestart met het vervangen van de 
verwarmingsketel, januari 2019 is 
gestart met de gevel, vanaf mei 
2019 zijn de liften vervangen, in 
maart 2020 is het dak vernieuwd. 
Tussendoor is een standleiding van de 
tweekamerappartementen vervangen 
en is schilderwerk uitgevoerd. Ook heeft 
Ziggo een compleet nieuwe verdeelkast 
en nieuwe bekabelingen aangebracht in 
de toren en alle 48 woningen van nieuwe 
aansluitingen voorzien.
Het is het resultaat van vooruitzien, 
gedegen plannen maken, 
doorzettingsvermogen, geduld en 
vertrouwen hebben in het goede 
resultaat en in de samenwerkende 
partijen.
Maar ook vooral een groot compliment 
voor het geduld en de medewerking van 
de bewoners.

René Reeuwijk, voorzitter VVE ‘De Koch’.

De Koch in aanbouw van uit een flat aan 
de Jan Ligthartstraat

Aanbrengen nieuwe gevelbekleding  
west gevel

De Koch aan de Aziëweg Nieuwe west gevel De Koch
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Poelpolderpoel

Groene zoom

Afgelopen winter is ten oosten van 
de wijk een perceel vergraven. Het 
is gelegen ten oosten van de Van 
Konijnenburgstraat. Door Spaarnelanden 
wordt het terrein de Poelbroekweide 
genoemd1. Hoe het park er omheen heet 
is ook een beetje onduidelijk. Reden 
voor herinrichting was de staat van de 
natuur ter plekke. Natuurlijk was er al 
natuur aanwezig. Deze natuur was echter 
ontstaan door een tijdlang niets doen 
op een voormalig grasland. Daarmee 
werd ook meteen het grootste knelpunt 
duidelijk. De bodem was zeer voedselrijk 
na jarenlange bemesting en ontwatering 
door de boeren (die het voorheen 
gebruikten) en als toetje nog stikstof-
invang (vanuit de lucht; stikstof is een 
belangrijke meststof).
Een bijkomend probleem was dat op 
een deel van het perceel een slibdepot 
was aangelegd, waarschijnlijk rond de 
tijd dat delen van Schalkwijk werden 
opgespoten. Ook dit slib was zeer 
voedselrijk.

Een groot probleem voor natuur-
ontwikkeling is dat een voedselrijke en 
verdroogde bodem weinig interessante 
natuur oplevert. Voedselrijke en 
verdroogde natuur is er ondertussen 
heel veel in West-Europa. En de 
oppervlakte ervan neemt nog steeds 
sterk toe. De eerste inzet van de 
herinrichting was dan ook om een stuk 
voedselarme bodem aan de oppervlakte 
te krijgen. Dat is vooral aan de zuidkant 
gelukt. Daar krijgen planten van 
voedselarme grond de kans om te gaan 
groeien. Misschien lukt het zelfs om daar 
een soort natte heide te ontwikkelen, 
met al de daarbij horende vlinders en 
sprinkhanen.

Een ander groot knelpunt wat betreft de 
natuur in ons land is de waterkwaliteit. In 
een natuurlijke omgeving is het waterpeil 
in herfst en winter gemiddeld het hoogst 
(door overvloedige regenval) en in 
de nazomer het laagst (door de hoge 
verdamping in de zomer).
Tegenwoordig is dat bijna overal 
vervangen door stabiele waterpeilen 
of zelfs omgekeerde waterpeilen van 
laag in de winter en iets hoger in de 
zomer. Beide situaties zijn eigenlijk zeer 
onnatuurlijk. In beide gevallen wordt het 
(relatief schone) regenwater versneld 
afgevoerd en tekorten in voorjaar en 
zomer worden aangevuld met zeer 
voedselrijk water uit IJsselmeer.
Geprobeerd wordt daarom om in het 
ingerichte gebied weer natuurlijke 
peilschommelingen te verkrijgen. 
Resultaat is dat het water vooral uit 
regen- en grondwater zal bestaan 
en daarmee een veel rijker water- en 

Poelpolderpoel

Ontwerptekening Poelpolderpoel
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oeverleven zal krijgen. Mede omdat een 
groot deel van de onderwaterbodem 
voedselarm is. Slechts bij hoge 
waterstanden zal er via een pijp aan 
de oostkant water afgevoerd worden. 
Er zal geen water ingelaten worden 
vanwege de grote voedselrijkdom van 
dat inlaatwater.

Met de afgegraven grond is een soort 
kade aangelegd. Daarmee is het 
gebiedje veel beter toegankelijk dan 
voorheen. We hopen dan ook dat veel 
meer mensen van het gebied kunnen 
genieten. Het terrein is niet voor niets 
onderdeel van een park!
De natuur die meer op rust gesteld is, 
kan terecht op de eilanden die ontstaan 
zijn. Daarom is in augustus ook een pad 
uitgemaaid boven op de kade.

Een probleem is nog wel het beheer 
van het hele terrein. Er is nu geen geld 
beschikbaar voor het beheer (ook niet 
voor het maaien van een pad). Het is 
de komende jaren een grote uitdaging 
om met de inzet van vrijwilligers 
(misschien aangevuld met wat geld 
uit bepaalde potjes) het beheer op 
orde te krijgen. Omdat er zo kort na 
aanleg nog nauwelijks iets groeit, was 
beheer dit groeiseizoen nauwelijks 
nodig. De komende jaren zal er echter 
ongetwijfeld een beroep gedaan worden 
op wijkbewoners om mee te helpen aan 
behoud en ontwikkeling van de natuur 
in dit bijzondere gebied. Gezelligheid en 
een beetje lichaamsbeweging in de vrije 
natuur. Ik zou zeggen grijp die kans2.

Het geld voor de inrichting is ter 
beschikking gesteld door de gemeente 
uit het Ecologisch Uitvoeringsprogramma. 
De uitvoering werd verzorgd door 
Natuurlijke Zaken (een onderdeel van 
Landschap Noord-Holland) in opdracht 
van Spaarnelanden.
Geniet van het gebied!

Rein Leguijt 3 - 
r.leguijt@natuurlijkezaken.nl 

1   Noot van de redactie: De naam is Poelpolder vanaf de Boerhaavelaan - bekend bij oude Haarlemmers 
als ‘Oude Schipholweg’ – en de weg naar Vijfhuizen, van Meerwijk tot aan de brug over de Ringvaart bij 
Vijfhuizen. Ten zuiden van die weg – die overigens ook Vijfhuizen heet - ligt het gebied Poelbroek tot 
aan de Ringvaart.

2   Voor meer informatie hier over kunt u terecht bij de redactie van de Boerhaavelaar -  
boerhaavelaar@boerhaavewijk.nl 

3   Rein Leguijt is ecoloog bij Natuurlijke Zaken van de provinciale natuurbeschermingsorganisatie 
Landschap Noord-Holland en geestelijk vader van dit project.

Gewone Distelboktor

Doolhofzwam

Zuidelijke keizerlibel
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Sinds enige weken zijn de hekken 
langs de nieuwe natuur in de 
Poelpolder verdwenen, hetgeen ons 
een mogelijkheid biedt om een eerste 
kleine indruk te krijgen over wat mogelijk 
komen gaat. De waarnemingen van 
verschillende interessante soorten 
komen al binnen, waaronder de 
zeldzame Zuidelijke keizerlibel en de 

mooie Wilgenwespvlinder.
Vanwege het prille van het gebied 
bestaat het groen nu nog uit 
zogenaamde pioniervegetatie (planten 
die vooraf gaan aan meer permanente 
begroeiing); “kolonisten van het 
nieuw ontstane land”, die uiteindelijk 
de weg bereiden voor het riet waarin 
men hopelijk baardmannetjes, 
blauwborstjes, waterrallen en wat dies 
meer zij zal kunnen gaan aantreffen. 
In die pioniervegetatie vindt men ook 
al leuke soorten zoals zilte rus en 
moerasdroogbloem.

En van de vogels werden al een 
voedselzoekende ooievaar gezien en ook 
witgatjes, oeverlopers, en een libellen-
etende boomvalk; er vloog laatst zelfs 
een raaf over! Mogelijk worden deze 
vogelsoorten in de winter aangevuld 
met doortrekkers en wintergasten uit de 
noordelijke delen van ons continent. Zij 
zullen hier tijdelijk halt houden om hun 
vetreserves weer aan te vullen na hun 
lange en inspannende trektocht.

Wij raden de lezers aan om regelmatig 
op www.waarneming.nl te kijken om te 
zien wat er zoal wordt aangetroffen in 
het gebied en ook om zelf waarnemingen 
in te voeren om zo bij te dragen aan 
een database welke in kaart brengt 
wat er in de Poelpolder leeft. Dit geeft 
inzichten over de soorten die er leven 
en de natuurwaarde van het gebied. Ook 
vragen wij de lezers er attent op te zijn 
dat de Poelpolder een kwetsbaar gebied 
is. En dat we kunnen bijdragen met ons 
gedrag, zodat dit gebied voor vogels, 
andere dieren, planten en paddenstoelen 
een lustoord wordt.

Veel genoegen en plezier gewenst in dit 
nieuwe gebied!

Daan Zuidweg en Adriënne Rijk
Foto’s door Daan Zuidweg

Goudvink

Wilgenwespvlinder

Poelpolderpoel

Etende Sperwer
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Rond Schalkwijk ligt “de Groene Zoom 
van Schalkwijk”; Schalkwijkers zijn er blij 
mee en willen het zo behouden.
Maar dat gaat niet zonder moeite! De 
weilanden worden onderhouden door 
de boer die ze pacht, het Molenplaspark 
en het Engelandpark grotendeels door 
Spaarnelanden, maar het gebied rond 
de Meerwijkplas en het Poelbroekpark 
worden hoofdzakelijk onderhouden 
door vrijwilligers verenigd in twee 
natuurwerkgroepen.

Natuurwerkgroepen
Het Poelbroekpark en de Meerwijkplas 
zijn kwetsbare natuurgebieden. Wanneer 
met te zwaar materieel wordt gewerkt 
raakt de bodem beschadigd. De twee 
natuurwerkgroepen van vrijwilligers 
werken er daarom met licht materieel.  
Zij voeren het beheer zó uit dat het 
gebied geschikt blijft of wordt voor 
zeldzamere natuur. Beide gebieden 
behoren tot de meest vogelrijke 
gebieden rond Haarlem en ook op 
plantengebied zijn het toplocaties. En 
de fauna van het Poelbroekpark en de 
Meerwijkplas is divers en aanzienlijk al 
zal het moeilijk zijn ze te zien. Denk aan 
vleermuizen, muizen, mollen, hazen, 
marters en hagedissen en padden.

Poelpolderpark
Ook de Poelpolder kan een dergelijk 
mooi en soortenrijk natuurgebied 
worden! Nu er een vogelplas is 
aangelegd is de kans groot. Alle 
voedselrijke aarde van de bovenlaag is 
weggehaald en op een hoop gegooid 
als een dijk rond een laag liggende plas 
met vier eilandjes. Maar als we dit willen 
bereiken zullen we zelf aan de slag 

moeten. Net zoals in de Meerwijkplas 
en het Poelbroekpark zal het een 
natuurwerkgroep van vrijwilligers lukken 
om van het Poelpolderpark net zo een 
waardevol gebied te maken.
Het oevergebied rond de plas binnen 
de dijk kan botanisch een interessant 
gebied worden, mits het op een 
kleinschalige manier wordt onderhouden. 
Ook de oevers van de sloten in de 
rest van het park hebben gericht en 
kleinschalig onderhoud nodig. Zelfs in 
de bospercelen kan door goed gericht 
onderhoud de soortenrijkdom en de 
biodiversiteit met sprongen omhoog 
gaan.

Oproep voor natuurwerkgroep 
Poelpolderpark
Als we van het Poelpolderpark een 
mooi en waardevol natuurgebiedje 
willen maken, dan moet er een 
natuurwerkgroep komen van 
enthousiaste en gedreven vrijwilligers 
die zich voor dat doel willen inzetten. 
Handen uit de mouwen om lastige 
karweitjes te doen als het maaien en 
snoeien van planten en struiken en het 
rooien van soorten die er niet thuis 
horen. We zoeken mensen die van buiten 
werken houden in een gezellige groep, 
die fijn kunnen samenwerken.
De werk van de natuurwerkgroep zal 
financieel mogelijk gemaakt worden door 
de gemeente Haarlem en Landschap 
Noord-Holland/Nationale Postcode 
Loterij. Natuurwerkgroep Poelpolder
Rond Schalkwijk ligt “de Groene Zoom 
van Schalkwijk”; Schalkwijkers zijn er blij 
mee en willen het zo behouden.
Maar dat gaat niet zonder moeite! De 
weilanden worden onderhouden door 
de boer die ze pacht, het Molenplaspark 
en het Engelandpark grotendeels door 
Spaarnelanden, maar het gebied rond 
de Meerwijkplas en het Poelbroekpark 
worden hoofdzakelijk onderhouden 
door vrijwilligers verenigd in twee 
natuurwerkgroepen.
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Zonnepanelen: goed idee, 
m

aar w
aar?

Om de klimaatdoelen van Parijs te halen 
moeten we overgaan op duurzame 
energie. Dus geen gebruik meer van 
olie en aardgas als energiebron, maar 
elektriciteit die is opgewekt door 
gebruik te maken van zonne-energie 
en windenergie. Zon en wind zijn 
niet vervuilend zullen er altijd zijn. 
Zonnepanelen en windmolens kunnen 
veel energie opwekken. Maar ja, waar 
plaats je die?

Daarover wordt ook door de Provincie 
Noord-Holland nagedacht. De voorstellen 
van de provincie voor onze regio 
Zuid-Kennemerland staan in de nota 
“Conceptnota Regionale Energiestrategie 
Strategie Noord-Holland Zuid (concept-
RES)”. Het doel van de plannen in de 
nota is om over tien jaar drie keer zoveel 
duurzame energie op te wekken als 
nu. Misschien heeft u hier ook al over 
gelezen in kranten of andere media. 
Er zal heel veel moeten gebeuren om 
zoveel duurzame energie op te wekken. 

Hoe en waar dat gaat gebeuren wordt de 
komende tijd onderzocht. Zonnepanelen 
kunnen veel energie opwekken. Er wordt 
dus ook gedacht aan het plaatsen van 
zonnepanelen op bijvoorbeeld grote 

daken, parkeerplaatsen, langs wegen en 
op het water. Windmolens kunnen zoveel 
mogelijk in agrarische gebieden en 
industrieterreinen worden geplaatst en 
natuurlijk in zee.

In de conceptnota worden regio’s 
– zoals Zuid-Kennemerland – en 
gemeenten in de provincie opgedragen 
om locaties te zoeken waar windmolens 
en zonnepanelen geplaatst zouden 
kunnen worden. Ook voor de plaatsing 
van drijvende zonnepanelen op het 
water. Binnen de gemeente Haarlem 
wordt voorgesteld en onderzocht of er 
drijvende zonnepanelen kunnen worden 
geplaatst op de Schouwbroekerplas 
(Put van Vink), de Molenplas en 
de Meerwijkplas. Deze plassen zijn 
eigendom van de gemeente Haarlem en 
daardoor beschikbaar om zonder enig 
bezwaar zonnepanelen te plaatsen.
Het is een conceptnota, dus er is nog 
niets vastgelegd. In de besluitvorming 
daarover worden wijkraden betrokken 
bij het onderzoek naar haalbaarheid en 
draagvlak voor zonnepanelen op deze 
plassen. De gemeente en de provincie 
zijn daartoe verplicht op grond van de 
pas in werking getreden Omgevingswet, 
die in dit soort processen inspraak 
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verplicht stelt. Tevens kunnen wij 
suggesties doen voor het plaatsen van 
zonnepanelen elders in de wijken. In 
november 2020 zal het advies hierover 
naar de gemeente gestuurd worden.

Niet op de plassen
Het standpunt van de vier wijkraden 
van Schalkwijk is dat bij de plassen in 
de Groene Zoom rond Schalkwijk de 
ecologische en recreatieve waarden 
behouden moeten blijven. Als de vier 
wijkraden van Schalkwijk vinden wij het 
een groot bezwaar om zonnepanelen op 
deze plassen te plaatsen.
•  Naar de mening van de wijkraden 

vormen deze plassen een integraal 
onderdeel van de Groene Zoom van 
Schalkwijk.

•  De ecologische en recreatieve 
waarden van de Groene Zoom 
moeten behouden blijven. Hierover 
heeft de gemeenteraad zich in het 
verleden ook uitgesproken en dit ook 
vastgelegd in de bestemmingsplannen 
van dit gebied.

•  Door het plaatsen van drijvende 
zonnepanelen kan de ecologie van 
de plas en de flora en fauna schade 
worden aangedaan, zoals bijv. bij 
de Meerwijkplas met zijn bijzondere 
planten en dieren rond, op en in het 
water.

Zonnepanelen: goed idee, 
m

aar w
aar?

•  Ook zijn deze plassen van belang 
voor recreatie aan en op het water, 
met name de Molenplas en ook de 
Schouwbroekerplas. We wonen hier 
met veel mensen en het is belangrijk 
dat die mensen in de buurt lekker op 
adem kunnen komen.

Deze argumenten zullen de wijkraden 
dan ook inbrengen bij het onderzoek dat 
gedaan zal worden naar de haalbaarheid 
om zonnepanelen te plaatsen op de 
plassen bij onze wijk. Wij houden u op de 
hoogte van de ontwikkelingen.

Waar wel?
We willen niet alleen tegen zijn, maar ook 
meedenken in de opgave om Haarlem 
over te laten schakelen naar duurzame 
energie. 

Daarom aan u de vraag: weet u een 
goede plek voor zonnepanelen?

Waar in de wijk kun je die kwijt zonder 
dat we er last van hebben? Laat het ons 
weten via wr@boerhaavewijk.nl onder 
vermelding van ‘Concept-RES’.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw 
suggesties!
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Kunstenaars gezocht 
voor ‘Creativiteit in Crisistijd’

HAARLEM - De belofte om in 2015 
terug te keren is niet waargemaakt. 
Maar de behoefte om te verbinden is in 
Coronatijd groter dan ooit en daarom is 
‘Kunstschatten van Schalkstad’ nieuw 
leven ingeblazen.

“Deze oktober is de populaire kunstlijn 
van Schalkwijk terug,” vertelt initiator 
Elizabeth Bondo (Elizabeth Fátima da 
Costa Bondo, alias Mayamba), voorzitter 
van de Stichting Palanka Negra. 
Kunstenaars van binnen en buiten 
Schalkwijk zijn welkom er te exposeren.

Het opdrogen van de subsidie in 2015 
was de nekslag van de Kunstschatten 
van Schalkstad. “Toen viel de bodem 
eruit,” verklaart Elizabeth die zelf ook 
op het creatieve vlak actief is. “Dankzij 
interventie van gebiedsverbinder Michel 
de Graaf is er nu 3.000 euro uit het 
Leefbaarheidsbudget beschikbaar voor 
een doorstart.”

Het doel is om mensen van allerlei 
gezindten of culturen van binnen en 
buiten Haarlems grootste wijk bij elkaar 
te brengen. “De kunstroute biedt een 
prachtige gelegenheid bij bewoners thuis 
te kijken, om even contact te leggen.”

Het 3-daagse evenement was tussen 
2009 en 2014 heel omvangrijk. Zo 
groots als bij de laatste editie in 
o.a. Winkelcentrum Schalkwijk, zal 
het nu niet zijn. “De Coronaregels 
beperken de festiviteiten, maar binnen 
de 1.5 meternorm kan veel. Iedere 
kunstvorm, van fotografie tot keramiek, 
houtbewerking, schilderen, tekenen, 

gedichten, dans, muziek of zelfs 
ijzerslagerij, is welkom.”

Zijn er nu ook weer workshops voor o.a. 
percussie, Afrikaanse dans, Caribisch 
domino, tango, zang, knutselen of 
kunstschatten zoeken? “We hopen 
dat mensen dit willen organiseren. De 
gemeente verstrekt daar helaas geen 
subsidie voor, maar staat toe dat er een 
kleine bijdrage van bijvoorbeeld 2,50 of 
5 euro geheven wordt.”
Kinderen mogen gratis een creatieve 
workshop bijwonen van Stichting 
Kunstnest.

De organisatie mikt op 50 kunstenaars 
die in Schalkwijkse woningen, tuinen, 
stichtingen of bedrijven willen 
exposeren. Mogelijk is er tevens een 
historische lezing in de bibliotheek en/
of een wandelroute langs plaatselijke 
blikvangers.
“Het zou fantastisch zijn als een 
wethouder of de burgemeester, de 
opening wil verrichten. Om te bewijzen 
hoe crisis juist tot kracht en inventiviteit 
kan leiden, luidt het thema ‘Creativiteit in 
Crisistijd’.”

Samenwerkingspartners zijn o.a. 
Stichting Dock en Bibliotheek Schalkwijk. 
Exposanten krijgen een vermelding in de 
catalogus.
Aanmelden kost 10 euro en kan t/m 30 
september 2020 op: 
inschrijven@kss2020.nl.

Meer informatie bij: Elizabeth Bondo, 
voorzitter Stichting Palanka Negra,
tel. 06-4794 9541. E-mail: 
info@palankanegra.com; 
http://mayamba-art.blogspot.com/ 

Het evenement 
is op vrijdag 9, 
zaterdag 10 
en zondag 11 
oktober 2020

Elizabeth Bondo bij Winkelcentrum Schalkwijk. 
(Foto: Marieke van der Leij). 

Aankondiging
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Enough is Enough; image: Barbarel
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Waar moet uw afval

Afval is een product 
met grote economische 
waarde. Door het 
gescheiden inzamelen 
van afvalstromen 
kunnen deze dienen als 
belangrijke grondstoffen 
voor nieuwe producten. 
Om duidelijk te maken 
waar iedere afvalstroom 
ingeleverd kan worden 
heeft Spaarnelanden 
een overzicht gemaakt.

AFVALSTROOM WAAR INLEVEREN

Elektrische apparaten

- milieuplein
- ophalen door grofvuil
- kringloopwinkel
- inleveren in winkel

Frituurvet - milieuplein
- inleverlocaties via www.frituurvetrecyclehet.nl

Gips - milieuplein

Gft (groente, fruit en tuinafval (klein)) - milieuplein
- gft-container

Hout - milieuplein
- ophalen door grofvuil

Kunststoffen (hard) - milieuplein
- ophalen door grofvuil

Plastic, Blik en Drankenkartons (PBD) - milieuplein
- PBD-container/duo-container

Metaal
- milieuplein
- ophalen door grofvuil

Papier en karton - milieuplein
- papiercontainer, duocontainer

Piepschuim - milieuplein

Textiel - milieuplein

- textielcontainer

Tuinafval (groot) - milieuplein
- ophalen door grofvuil (gebundeld!)

Verpakkingsglas - milieuplein
- glascontainer

Overige glassoorten - milieuplein

Vlakglas - milieuplein

SPECIALE AFVALSTROMEN WAAR INLEVEREN

Let op! Voor deze afvalstromen gelden specifieke aanbiedregels. Lees deze op 
www.spaarnelanden.nl/inwoners/milieuplein-afvalstromen 

Asbest  - milieuplein (dubbel verpakt inleveren!)

Autobanden   
- milieuplein (zonder velg!)
- vuiloverlaadstation (vost) (met velg) € 5,00/band
Jan van Krimpenweg 10, Haarlem 023 - 531 26 36

Drukhouders
(zoals campinggasflessen en kleine brandblussers) - milieuplein

Dakafval (bitumen) - milieuplein

Klein chemisch afval (olie, verf, verdunner) - milieuplein

MILIEUPLEIN
Ir. Lelyweg 51 (industr.terr. Waarderpolder)
ma t/m za: 8:00 – 15:30
di: 8:00 – 20:00 uur
laatste zo v/d maand: 10.30 – 16.30 uur

Informatie over het Milieuplein en de aanbiedregels: 
www.spaarnelanden.nl/inwoners/milieuplein 

HANDIGE LINKS www.wijscheidenafval.nl 
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Alarmnummers & hulpdiensten 
Alarmnummer (spoedeisende zaken) 112
Hulpdiensten (geen spoed) 0900 8844
Meld Misdaad Anoniem 0800 7000
SOS Telefonische Hulpdienst 023 - 547 14 71 (dag en nacht)
Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld (AMHG) 023 - 547 29 99 

Gemeente 
Meldingen, algemeen contact 14023
WhatsApp 06 1436 9614 

Meldpunten en Klachtenbureaus 
GGD, locatie Haarlem 023 - 511 59 00
Loket Haarlem (loket voor wonen, welzijn en zorg) 023 - 543 09 90
Hoogheemraadschap van Rijnland 071 - 306 35 35
voor klachten over afval in het water, bagger en krooslagen
Spaarnelanden stadsreiniging & afvalinzameling 023 - 751 72 00  

Storingsnummers 
LIANDER (Elektriciteit / Gas / Kabel) 0800 9009
PWN (Water) 0800 023 23 55 

Woningcorporaties 
Ymere 0800 0006
Elan Wonen 023 - 515 98 59
Pré Wonen 088 - 770 00 00 

Overig 
Buurtbedrijf  Haarlem Oost 06 - 81 33 66 68
Juridisch Loket (Bureau voor rechtshulp) 0900 8020
Sociale raadslieden Zuid-Kennemerland 023 - 531 95 74
Anti Discriminatie bureau 023 - 531 58 42
Vrijwillige Hulpdienst Schalkwijk 023 - 535 37 00 (09.00-10.30 uur)
Belastingtelefoon 0800 0543
Centrum voor Jeugd en Gezin 088 995 84 84
Regionale dierenambulance 023 - 533 43 23
Dierenbescherming 023 - 549 14 00 

INTERNETADRESSEN 
Wijkraad Boerhaavewijk www.boerhaavewijk.nl
Gemeente Haarlem www.haarlem.nl
Spaarnelanden N.V. www.spaarnelanden.nl
Bewonersaanspreekpunt Schiphol www.bezoekbas.nl
Sportsupport www.sportsupport.nl
Politie Zuid-Kennemerland www.politie.nl/kennemerland
Buurtbedrijf  Haarlem Oost www.bbhaarlemoost.nl

ADRESSEN 
Stichting DOCK - Maatschappelijke ondersteuning Laan van Berlijn 1, 2034 SB Haarlem
  Tel: 543 60 00
Politiebureau Haarlem-Schalkwijk Costa Del Sol 182
Sociaal Wijkteam Boerhaavewijk & Meerwijk wijkteam-schalkwijk1@haarlem.nl

MELDINGEN OPENBARE RUIMTE
U kunt een melding doen als u iets online wilt melden over uw woonomgeving. Hiervoor kunt u bellen met de 
gemeente Haarlem (14023) of  naar de website: www.haarlem.nl/melding-doen-of-klacht-indienen/
Uw melding zal worden doorgegeven naar de betreffende afdeling (Spaarnelanden, Handhaving, etc.).
Maakt u zich zorgen om mensen in uw omgeving die geen hulp vragen maar dat (misschien) wel nodig hebben? 
Meldt dit online via het formulier Zorgmelding. De zorgmeldingen worden behandeld door het Sociaal Wijkteam. 
U vind het formulier op bovengenoemde link.

Belangrijke telefoonnummers




