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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 particuliere 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 2 augustus 2021

Redactieadres
Floris van Adrichemlaan 98
2035 VD  Haarlem.

E-mail
boerhaavelaar@boerhaavewijk.nl

Ontwerp en druk: 
Stichting 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:
De Bidloostraat noordzijde in oos-
telijke richting;
Inzet: pagina’s 111 & 112 uit Bidloo’s 
Ontleding van 1728

Foto’s op de achterzijde
Boven: De Bidloostraat in deze tijd 
(westelijke ingang).
Onder: Schaatsen op de Louis Pas-
teurstraat in 1979; op de achtergrond 
in de foto staan huizen van de San-
difortstraat en de Bidloostraat uit die tijd.
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Secretaris

Antoinette Wijnoogst, Semmelweisstraat
Penningmeester; tevens 
waarnemend voorzitter

Frits van der Ploeg, Van Konijnenburgstraat
Vicevoorzitter 
groen en openbare ruimte en 
gebiedsontwikkeling/ redacteur Boerhaavelaar

Samenstelling 
Wijkraad 
Boerhaavewijk
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Wijk

Dick Wijnoogst, Semmelweisstraat
werkgroep verkeer en vervoer/redacteur website

Adriënne Rijk, Mathijsenstraat
Openbaar groen

Wim Nunnikhoven, Alexander Flemmingstraat
Redacteur Facebook-pagina

Marièlle Barnhoorn, Van de Beltstraat
sociale samenleving

Gabe Yntema, Vijverpark
veiligheid in de wijk

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 wijkraden Europawijk, Meerwijk en 
Molenwijk in het stadsdeel Schalkwijk.

Wijkraadsvergaderingen
Er staan voor de komende periode 
geen openbare wijkraadsvergaderin-
gen gepland!!
Normaal gesproken is de vergadering elke 
eerste dinsdagavond van de maand om 
20:00 uur in wijkcentrum “De Ringvaart”. 
Echter vanaf maart is het wijkcentrum 
gesloten geweest tot in juni. Nu is het 
beperkt open voor bepaalde kinder- en 
ouderen-activiteiten. De wijkraad heeft een 
eigen kantoor en daar komen wij af en toe 
bij elkaar voor besprekingen die we niet 
digitaal kunnen afhandelen.

Door dit alles verwacht de wijkraad dit 
jaar geen vergaderingen meer te kunnen 
houden. Ook de besloten wijkraadsverga-
deringen voor onderling overleg doen we 

nu geheel digitaal via een computerpro-
gramma. Als alles meezit met betrekking 
tot de corona-epidemie verwachten we in 
de tweede helft van dit jaar weer regu-
liere, openbare vergaderingen te kunnen 
plannen. We houden u uiteraard hierover 
op de hoogte.

De communicatie met de wijkbewo-
ners zal vaak via de Facebook-pagina 
en de website gaan en natuurlijk 
via de wijkkrant. Houdt die drie media 
dus in de gaten. We zijn ook van plan om 
een Nieuwsbrief op te starten. Dat is een 
digitale brief die wij met een e-mailbericht 
aan u sturen. U kunt zich abonneren voor 
deze nieuwsbrief door een verzoek te 
sturen naar wr@boerhaavewijk.nl.

Contact
Het spreekuur dat altijd op woensdag-
middag werd gehouden is ook tot nader 
bericht opgeschort!
U kunt op afspraak naar ons spreekuur 
komen.
U kunt ons met vragen, andere verzoeken 
of problemen bereiken via het contactfor-
mulier op de website  
www.boerhaavewijk.nl en per e-mail:  
wr@boerhaavewijk.nl.
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Vacatures in de wijkraad
De wijkraad Boerhaavewijk bestaat al vele 
jaren (sinds januari 1976) en er zijn al vele 
wisselingen geweest van voorzitters (Ben 
Liese was de eerste), maar nu we zijn nu al 
een meer dan een jaar bezig om een nieuwe 
voorzitter te vinden.

En nu heeft ook onze secretaris aangegeven 
dat het tijd is om het stokje over te dragen 
aan iemand anders.

Dit betekent dat het 
voortbestaan van de wijkraad op 

het spel staat.

De tijdelijke voorzitter wil van die voorzitters-
functie af en weer alleen penningmeester 
zijn. En er zijn ook geen andere leden die 
dat op zich willen nemen. Toch verlangt de 
wijkraadverordening van de gemeente dat er 
iemand de functie van voorzitter heeft. We 
komen niet onder het verplichte minimum-
aantal leden (als de rest aanblijft). Maar het 
wordt wel noodzakelijk dat het team wordt 
aangevuld.

“Vele handen maken licht werk”

Als voorzitter heb je contact met de andere 
wijkraadvoorzitters en overleg met gemeen-
te en andere organisaties en partijen die 
– tijdelijk of permanent – actief zijn in onze 
wijk. We hebben er gelukkig uitstekende 
relaties mee.

 Als u interesse heeft, maar mogelijk niet in 
staat bent om bepaalde overlegvergaderin-
gen bij te wonen, er zijn altijd mogelijkheden 
om te delegeren, maar wel de wijkraadver-
gaderingen te leiden. Wij werken in een team 
en vervangen elkaar zo nodig. Als u nog 
werkzaam bent in baan of een eigen bedrijf 
(er zijn nog een paar wijkraadsleden met 
een vaste baan), dan zijn er mogelijkheden 
om u bij te staan in de taken die u daardoor 
niet zou kunnen doen.

Als secretaris is het wel een vereiste dat je 
goed met een computer kunt omgaan en de 
Nederlandse taal goed beheerst. Het gaat 
erom dat je goed e-mails en brieven kunt 
formuleren naar andere wijkraden, gemeen-
telijke instanties en andere organisaties, 
waarmee de wijkraad te maken zal krijgen.

Heb jij vrije tijd over? Houd 
je van onze wijk, Schalkwijk, 

Haarlem? Misschien belangstelling 
om wat voor de wijk te doen? 
Zou jij één van beide functies 
kunnen en willen vervullen?

We zitten dan om jou te springen! Neem dan 
contact op voor een nader gesprek.
Welke functie je dan ook zou willen doen, je 
hoeft echt niet alles in één keer te kunnen, 
we kunnen het langzaam opbouwen en 
begeleiden.

Niemand staat ergens alleen voor 
of wordt ‘in het diepe gegooid’.



Maart 20216 |

S
Boerhaavewijk Nieuws

keave H
use &

 D
om

us+

Stand van zaken betreffende 
Domus Plus en/of Skeave Huse.

Sinds bekend is geworden dat 
de gemeente de locatie van de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie in onze 
wijk heeft aangewezen als mogelijke 
vestigingsplaats voor een Domus Plus 
of Skeave Huse hebben er een aantal 
acties plaats gevonden. Naast de folder 
en petitie van de wijkraad heeft ook een 
groep bezorgde bewoners een folder 
verspreid waarin opgeroepen werd de 
petitie van de wijkraad te ondertekenen, 
vervolgens hebben deze bewoners een 
spandoek bij de rioolwateringzuivering 
opgehangen. Door een aantal bewoners 
en de wijkraad is een diverse keren 
ingesproken bij de commissies 
Samenleving en Ontwikkeling van de 
gemeenteraad.

De betrokken wijkraden, Zuidpolder 
Penningsveer, Vondelkwartier en de 
Boerhaavewijk trekken samen op om 
de gemeente op een andere gedachte 
te brengen betreffende de gekozen 
locaties. De wijkraden zijn namelijk van 
mening dat er alternatieve locaties zijn 
die verder van woonwijken, scholen en 
sportvoorzieningen liggen en dus beter 
geschikt zijn voor de komst van een van 
deze voorzieningen.

Op 18 februari 2021 heeft er op 
verzoek van de wijkraden een gesprek 
plaats gevonden met de wethouders 
Meijs en Roduner van de gemeente 
Haarlem. Inzet van het gesprek was 
om in gezamenlijk overleg te komen 
tot alternatieve locaties, waardoor er 
voor beide partijen een win-win situatie 
zou ontstaan. De wijkraden zijn zich 
namelijk terdege bewust van het feit 
dat er woonvoorzieningen voor deze 
doelgroepen moet komen. Het gesprek 
is echter teleurstellend verlopen; vanuit 
de kant van gemeente werd geen enkele 
opening geboden. Herhaaldelijk werd 
de vraag bij de wijkraden neergelegd, 
wat er van de gemeente verwacht 
wordt, waardoor de gekozen locaties 
wel te accepteren zouden zijn en er 
draagkracht te vinden zou zijn bij de 
inwoners van de wijken.

We zitten op dit moment dus in een 
patstelling en gaan de komende tijd 
bekijken welke acties wij nog kunnen/
moeten ondernemen.

De uiteindelijke beslissing op welke 
locaties de woonvoorzieningen gaan 
komen wordt in een gezamenlijke 
commissievergadering van Samenleving 
en Ontwikkeling begin april a.s. 
genomen.
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Jaarvergadering 2020
U bent als volger van het doen en laten 
van de wijkraad gewoon in dit nummer op 
deze pagina’s een uitnodiging te vinden 
voor het bijwonen van de jaarvergadering 
over 2020. En tevens daarbij het jaarver-
slag over 2020 en een financieel verslag 
van vorig jaar van de penningmeester.

Dit jaar is dat allemaal anders. De reden 
is overduidelijk: het is niet toegestaan om 
met een groot aantal mensen in één ruimte 
bijeen te komen. We zouden natuurlijk via 
Zoom of een dergelijk computerprogram-
ma digitaal kunnen vergaderen, maar daar 
heeft de wijkraad van afgezien. Zonder 
u te willen onderschatten, denken wij dat 
de vergadering dan niet door iedereen 
gevolgd kan worden. Maar ook van onze 
kant vinden wij het bezwaarlijk om u op die 
manier te benaderen.

De wijkraad heeft aan de gemeente 
verzocht de jaarvergadering op een later 
tijdstip in dit jaar te houden, op een mo-
ment dat het officieel weer is toegestaan. 
Dat kon gelukkig de goedkeuring van de 
gemeente krijgen. Dus wij denken ergens 
in september of oktober van dit jaar onze 
jaarvergadering te houden in aanwezigheid 
van u allemaal. Nou ja, diegenen die altijd 
komen; voor de hele bevolking van de wijk 
is ook de grote zaal van de Ringvaart te 
klein

Dus tot ziens in september 
of oktober 2021 voor de 
Jaarvergadering 2020.

We houden u op de hoogte.

Jaarvergadering 2020 en 
Lief &

 Leed U
pdate

Boerhaavewijk Nieuws

Lief & Leed update
Voel jij je verbonden met je eigen straat 
en wil je graag een kleinigheidje doen 
voor jouw buren, doe dan mee met de 
Lief  & Leedstraten en wordt gangmaker 
in je eigen straat. In Haarlem bestaat de 
mogelijkheid voor bewoners om een Lief  & 
Leedpotje aan te vragen voor hun straat. 
Vanuit zo’n Lief  & Leedpotje kan er een 
kleine attentie worden verzorgd voor een 
buur die wat extra aandacht nodig heeft. 
Vanwege ziekte bijvoorbeeld, eenzaam-
heid, het verlies van een dierbare of  juist 
vanwege een vrolijke gebeurtenis zoals het 
behalen van een diploma of  de geboorte 
van een kindje. Geef  de buren wat meer 
aandacht en wordt gangmaker van jouw 
eigen Lief  & Leedstraat.

Momenteel zijn er 9 Lief  
& Leedstraten actief  in 
Schalkwijk. De Lief  & 
Leedpotjes in deze stra-
ten worden goed benut 
door de gangmakers. 

Er worden diverse kaarten, bloemen, wat 
lekkers en andere kleine attenties overhan-
digd aan buren van ver

schillende leeftijden en om gevarieerde re-
denen. Henk, een gangmaker uit Meerwijk, 
heeft een zelfgemaakte kaart en bloemetje 
gegeven om de buren te feliciteren: ‘met 
het mooie kind dat zij schenken aan onze 
maatschappij’. In Europawijk hebben een 
aantal jongeren een attentie gehad omdat 
zij vuurwerk hadden opgeruimd. Ook de 
wijkagent verdiende een reep chocola voor 
zijn goede inzet van het afgelopen jaar.

Dit soort kleine gebaren hebben een groot 
effect en dragen bij aan een vriendelijke 
en zorgzame straat. Een echte Lief  & 
Leedstraat. Wil jij je inzetten voor jouw 
straat? Wordt dan gangmaker van jouw 
Lief  & Leedstraat. Woont u in Boerhaave-
wijk, neem dan contact op met Gea via 
gapeldoorn@dock.nl of  Susanne via 
svleeuwen@dock.nl.
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Buurttuin
Hoe kom je tot het besluit om een stuk 
gemeentetuin van Spaarnelanden zelf  te 
gaan onderhouden?

De stroken op het Ben Liesepad tussen 
de Mathijsentraat en de Halbertsmastraat 
waren helaas, ondanks de inzet van 
Spaarnelanden, meer grasvelden aan het 
worden dan een stroken met wilde bloe-
men en kruiden, zeer ergerlijk vond ik!

Ik kon me eraan blijven ergeren of: kon ik 
er zelf  iets aan gaan doen……?

Foto 1 V.l.n.r. Tom, Joan, Ineke en Frank: 
de eerste spade de grond in. Marion en 
Adriënne ontbreken op de foto

Ik heb toen met Adriënne een eerste 
brainstorm gedaan. Daarna heb ik contact 
opgenomen met de afdeling groen-partici-
patie van Spaarnelanden om te vragen of  
het mogelijk was deze stukken grond met 
buurtbewoners, zelf  te gaan onderhou-
den. Hier werd gelukkig enthousiast op 
gereageerd.

Tijdens de kennismaking met Edwin Beth 
van Spaarnelanden heb ik aangegeven, 
dat ik het bezwaarlijk vond om alle 
planten zelf  aan te schaffen die nodig 
waren om deze stukken (2 x 125 m2) 
te beplanten. We kwamen overeen dat 
een aantal planten door Spaarnelanden 
geleverd zouden worden. o.a., de rozen, 
een dropplant, een lage vlinderstruik en 
nog een paar anderen planten. De planten 
die we zelf  zouden regelen, moesten dan 

wel hoofdzakelijk inheemse planten zijn 
en planten die goed zijn voor de insecten, 
bijen en de vlinders.

Ik vond het een uitdaging om me hierin 
te verdiepen en te merken wat er veel 
planten daarvoor in aanmerking komen. 
En natuurlijk bleven de vaste planten die 
er al in stonden staan, die vormden al een 
mooie basis.

Foto 2 compost verspreiden

Via een brief  zijn de bewoners in de buurt 
op de hoogte gesteld. Daarin hebben we 
gevraagd of er mensen waren, die het 
leuk vonden om mee te helpen de tuin aan 
te leggen en te helpen met het onderhoud. 
Al was het maar voor een uurtje.

Omdat ik via mijn vrijwilligerswerk op 
moestuin Leijduin ook veel stekken/’uit-
dunsel’ kon bemachtigen hebben we een 
mooie basis kunnen leggen voor een 
bloementuin, die ieder seizoen afwisselend 
is. Omdat we nog niet voor alle plekken 
vaste planten hebben, zaaien we daar het 
eerste jaar eenjarige bloemen.

Met een groepje van 6 mensen is er 
enthousiast en met veel plezier gewerkt. 
Juist tijdens de corona was dit een fijn 
project waar we met een paar mensen 
lekker buiten konden werken. Door de 
grote stukken tuin was het niet moeilijk om 
genoeg afstand te bewaren. Eerst hebben 
we een paar stukken onkruid vrij gemaakt, 
vooral het kweekgras eruit.
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Daar hebben we de voor ons herkenbare 
plantjes, wilde margrieten, duizendblad, 
daslookknolletjes direct in overgezet. Zo 
waren de eerste stukken al gauw beplant. 
Na ongeveer 7 weken er aan gewerkt te 
hebben ziet het er al veelbelovend uit.

Naast samenwerken met de tuingroep en 
het buiten zijn, zijn de ontmoetingen en 
gesprekken die je voert met buurtbewo-
ners die je anders niet of weinig spreekt 
erg leuk. Je merkt dat ze het een leuk idee 
vinden en ze genieten van de voortgang 
van het project.

Het is zeker het navolgen waard!!!! Interesse 
gekregen? Weet je een stuk bij jou in de 

buurt/straat dat hiervoor volgens jou in 
aanmerking zou kunnen komen?
Info bij Groenparticipatie/Spaarnelanden.

Ineke Meier

Foto 5 eerste stuk al klaar

KWIEK beweeg-route
Nadat het project van Meliha Tutukyahsi 
niet is gehonoreerd bij Schalkwijk aan Zet 
heeft zij een werkgroep opgericht die met 
de verdere uitvoering van het idee verder 
gaat. Zij geeft dus niet op! Wij geven haar 
graag wat ruimte in de wijkkrant.
Afb. 1 Het originele plan op de site van 
Schalkwijk aan Zet

Zoals jullie weten ben ik al enige tijd bezig 
om een Kwiek beweeg-
route in de Boerhaavewijk 
te realiseren in onze wijk. 
Ik wil jullie graat op de 
hoogte brengen van de 
vorderingen die gemaakt 
zijn voor een subsidie-
aanvraag voor een KWIEK 
beweegroute in onze wijk. 
Er is daarvoor een werk-
groep opgericht – werk-
groep Sport in de wijk. Er 
is een al vergevorderde 
subsidieaanvraag, die de 
werkgroep wil gaan indie-
nen bij de Loket Initiatief 
en Leefbaarheid van de 
Gemeente Haarlem.

De werkgroep bestaat (nu) uit vertegen-
woordigers van Creatie Studio, Dock, Ken-
nemerhart, en Sportsupport. Omdat het 
deze wijk betreft, willen wij graag dat ook 
een vertegenwoordiger van de wijkraad in 
de werkgroep plaats neemt. Zodat jullie 
volledig op de hoogte blijven. Eventueel 
input is natuurlijk welkom.

De eerstvolgende videomeeting is 
10 februari a.s. om 15:00 uur.

Graag hoor ik van jullie wie namens de 
wijkraad gaat deelnemen. Zijn/haar email-
adres zal nodig zijn voor deelname. – Ons 
wijkraadslid Adriënne heeft aangegeven 
plaats te willen nemen in de werkgroep. Zij 
gaat ook optreden als contactpersoon voor 
‘Schalkwijk aan Zet’.

Voor zover ik (Meliha; red.) begrepen heb, 
beschikt de wijkraad over een potje om 
te besteden in en voor de wijk. Hoe het 
beleid hierin is, is mij onbekend. Maar is 
het mogelijk dat de wijkraad in de vorm 
van bijvoorbeeld het maken van flyers 
en posters zou kunnen bijdragen aan de 
Kwiek beweegroute?
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Bomen in de Boerhaavewijk
Hebben jullie al gehoord/gelezen over de 
klankbordgroep Bomen Boerhaavewijk?
Waarom is deze opgericht? Er heeft een 
onderzoek plaatsgevonden door een 
professioneel bomenbedrijf dat met 
Spaarnelanden naar de conditie van de 
bomen in Boerhaavewijk heeft gekeken. De 
gemeente wilde de bewoners betrekken bij 
het ‘bomengebeuren’.

Want er bleek dat een aantal bomen er 
slecht voor staan, door bijvoorbeeld es-
sentaksterfte, of ze staan in slechte grond, 
zijn oud, hebben stormschade of staan 
niet in de juiste plantdiepte. Daarnaast zijn 
er bomen die waarschijnlijk gered kunnen 
worden door snoei en door verbetering van 
de bodem. Maar ook hebben verschillende 
bomen met achterstallig onderhoud te 
maken.

Aan een aantal bewoners van de wijk werd 
gevraagd mee te denken over wat er met 
de slechtere bomen gedaan moet worden. 
Op de eerste – digitale – bijeenkomst van 
de klankbordgroep werd kennis gemaakt 
en uitleg gegeven over het project. Ook 
is besproken hoe de klankbordgroep een 
bijdrage kan leveren. We mochten ook 
inbrengen op welke plaatsen we nieuwe 
bomen geplaatst willen hebben.

Na een paar digitale bijeenkomsten, 
waarbij wij geïnformeerd werden over de 
stand van zaken omtrent de bomen, werd 
ons gevraagd om na te denken over wat 
er nodig is, waar behoefte aan is. Dat is 
een spannende vraag, want de meeste 
bewoners zijn geen boomspecialisten, 
maar willen wel een mooie groene wijk! Dus 
gingen we zelf de wijk in om rond te kijken. 
Waar kan een boom? En dan: wat voor 
soort? Moet het een groenblijvende boom 
zijn? Daar kunnen zomer en winter vogels 
in schuilen. Of één met bloesem? En dan 
een vroegbloeiende of een laatbloeiende? 
Dat in natuurlijk ook in combinatie met wat 
er misschien al staat.

En er zijn bomen met een brede kroon, 
voor extra schaduw, maar die hebben 
wel wat meer ruimte nodig. Op speciale 
plekken zou misschien ruimte zijn voor zo’n 
beeldbepalende boom, bijvoorbeeld een 
zomereik of een niet-lekkende (van die 
plak) linde, die ruiken zo lekker.
Ook kwamen er vragen over de dode 
bomen, die eventueel geschikt zijn om op 
grasvelden neer te leggen. Ze zouden zo 
gezaagd kunnen worden dat we erop kun-
nen zitten, of erop klauteren, vooral als de 
takken eraan blijven zitten. En bij andere 
stukken stam kunnen er weer paddenstoe-
len aan groeien, of de stammen kunnen 
verzaagd worden; kinderen kunnen er vo-
gelhuisjes voor in de wijk van timmeren. En 
van de takken kunnen takkenrillen gemaakt 
worden, dat is goed voor schuilplekjes voor 
o.a. egels en vogels.

Na de digitale bijeenkomsten en onze zelf-
standige tochtjes door de buurt zijn we één 
op één, Corona-proof, met een deskundige 
door de wijk gaan fietsen. Arjan, van de 
Anteagroup en Tim, van Groenadvies Am-
sterdam, hebben ons geholpen met in de 
praktijk kijken en ontdekken. Het was heel 
inspirerend, leerzaam en erg leuk.
Nu worden alle voorstellen van de bewo-
ners/deelnemers van de klankbordgroep 
door de deskundigen bekeken en komt er 
weer een digitale vergadering. Als duidelijk 
is wat de mogelijkheden zijn, worden de 
bewoners van de desbetreffende straten 
benaderd over de bomen, die er kunnen 
gaan komen en mogen zij weer meedenken 
over de voorstellen die aan hen voorgelegd 
worden. Er zijn al langs het fietspad van de 
Aziëweg, in samenspraak met de bewoners 
daar, vijf nieuwe verschillende(!) bomen 
geplant. En, heel sympathiek: met een mi-
lieuvriendelijk bordje eraan met informatie 
(groeiwijze, bloei) over deze nieuwkomer.
In een volgende Boerhaavelaar meer 
nieuws over klankbordgroep Bomen 
Boerhaavewijk.

Adriënne Rijk

B
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itslag Schalkw
ijk aan Zet 2020 

Uitslag Schalkwijk aan Zet 2020 
De Schalkwijkers waren aan zet. Zij 
hebben maar liefst 11 plannen gekozen 
binnen het beschikbare budget van  
€ 70.000,-. Alle plannen worden in 2021 
uitgevoerd. Zie ook:  
https://schalkwijkaanzet.nl/ 

Op 18 december zijn de winnaars van 
Schalkwijk aan Zet bekendgemaakt door 
burgemeester Jos Wienen. Schalkwijkers 
van 18 jaar en ouder verdeelden een 
budget van € 70.000 over 53 plannen 
voor hun wijk. Maar liefst 11 plannen 
bleken uiteindelijk te passen binnen het 
Schalkwijk-aan-Zet-budget en worden in 
2021 uitgevoerd.

Iedereen die plannen heeft ingestuurd 
voor hun betrokkenheid bij Schalkwijk en 
voor hun inspirerende ideeën bedankt 

door de organisatie en ook alle mensen 
die hebben gereageerd op de plannen 
en hun stem hebben uitgebracht op hun 
favoriete plannen.

In de zomer van 2021 start de 
tweede editie van Schalkwijk aan 
Zet. We hopen je daar terug te zien!

Kijk naar het filmpje van de bekendmaking 
van de uitslag door burgemeester Jos 
Wienen:
https://schalkwijkaanzet.nl/uploads/attach-
ments/ckiuxsjyt01dr2uin3xum5x61-schalk-
wijk-aan-zet-burgemeester.mp4 

Ben je benieuwd naar de voortgang? 
Abonneer je dan op de nieuwsbrief  en volg 
de plannenmakers.

Bekijk de veelgestelde vragen voor meer 
uitleg over de uitslag.

U

Deze projecten krijgen geld uit het budget van Schalkwijk aan Zet 2020. Vijf uit het thema 
“Op straat en groen”, vijf uit het thema “Elkaar ontmoeten” en één uit het thema “Duur-
zaamheid”.

Naam project Thema Bedrag Aantal 
stemmen

Molenplas lekker opgeruimd Op straat en groen € 2.000 1580

Relaxen aan het Spaarne Elkaar ontmoeten € 5.000 1256

Fruitbomen in de Europawijk Duurzaamheid € 7.000 1226

Schalkse honing Op straat en groen € 2.000 1093

Best Friends Schalkwijk (Kinderkrant) Elkaar ontmoeten € 500 919

Foodcoöp Haarlem Schalkwijk Elkaar ontmoeten € 5.000 776

Verkeersveiligere Bernadottelaan Op straat en groen € 14.000 652

DubbelBelicht-foto's op de parkeergarage Op straat en groen € 2.500 628

Da Vinciplein gezelliger Elkaar ontmoeten € 11.000 628

Onderwijsloket Schalkwijk Elkaar ontmoeten € 3.900 554

Veiligere Boerhaavelaan Op straat en groen € 14.000 545

Bij elkaar: € 66.900

Alle ingediende projecten kun je op de website van Schalkwijk aan Zet bekijken; er staat ook 
beschreven wat de plannenmakers proberen te behalen met hun project.
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Zonnepanelen op de 
Schalkwijkse plassen?
Nederland wil in 2050 energieneutraal 
zijn om opwarming van de aarde tegen 
te gaan. Hierover staan afspraken 
in het Klimaatakkoord (nationale 
Klimaatakkoord van juni 2019). Het 
doel: de CO2-uitstoot in 2030 met 49% 
verminderen ten opzichte van het jaar 
1990. Daarnaast wil Nederland in 2030 
voldoende duurzame energiebronnen 
op land hebben. Daarom is in het 
Klimaatakkoord aangegeven dat elke 
energieregio een Regionale Energie-
Strategie (RES) moet opstellen.  
Nederland is daarvoor opgedeeld 
in dertig energieregio’s die samen 
duurzame energie opwekken. 
Noord-Holland-Zuid is één van de 
energieregio’s en onderverdeeld in zes 
deelregio’s: Amstelland, Amsterdam, 
Gooi en Vechtstreek, Haarlemmermeer, 
IJmond & Zuid-Kennemerland en 
Zaanstreek/Waterland. 

Haarlem wil al in 2040 gasvrij zijn. Om 
in 2030 zoveel mogelijk huishoudens 
te kunnen voorzien van zon- en 
windenergie heeft het college van 
B&W het Actieplan Schone Energie 
opgesteld1. Daarin staat dat Haarlem 
in 2030 in haar gemeente jaarlijks 750 
Terajoule2 (TJ) aan schone energie 
wil opwekken3; dat is een hoeveelheid 
energie gelijk aan 208.333.500 
kilowattuur (kWh). Het gemiddelde 
energieverbruik van een gemiddeld 
huishouden in Nederland is zo’n 3.500 
kWh per jaar. Dus die hoeveelheid 
is genoeg voor ongeveer 60.000 
huishoudens (Haarlem telde in 2019 
ong. 79.000 huishoudens). 

De concept-RES4 uit juli 2020 is een 
tussenstap op weg naar RES 1.0, 
die in juli 2021 gereed moet zijn. De 
concept-RES geeft inzicht in waar de 
partijen tot nu toe zijn gekomen in het 

proces, op basis van een uitgebreid 
participatieproces (meedenken/
meepraten) zowel regionaal als lokaal. 
In de concept-RES staat waar en hoe 
deze energie kan worden opgewekt, 
zie ook in dit stuk de tabel voor de 
gemeente Haarlem uit de concept-RES. 
De RES wordt na 2021 iedere twee jaar 
geactualiseerd. 

In het afgelopen jaar is voor de RES 
1.0 de Meerwijkplas – als ecologische 
hot-spot – vervallen, mede dankzij de 
inzet van uw wijkraden5. Wij zijn echter 
benieuwd naar wat u als Schalkwijker er 
van vindt dat de gemeente de Molenplas 
en Schouwbroekerplas (in de volksmond 
ook wel De Put van Vink) nog steeds 
op de lijst heeft staan als locatie om 
zonnepanelen op het water te plaatsen. 
Voor de Molenplas denkt men aan 
ongeveer 2 ha (ca. 3 voetbalvelden 
groot) van de totaal 16 ha die deze plas 
groot is (inclusief Ringvaart) en voor 
de Schouwbroekerplas ongeveer 1 ha 
(1,5 voetbalveld groot) van de totaal 5 
ha aan de noordkant van de brug. Let 
wel: voorwaarde is ook dat er voldoende 
afstand vanaf de oevers gehouden moet 
worden. 

Als u vindt dat er géén zonnepanelen op 
uw plassen mogen komen, dan hebben 
we natuurlijk wel alternatieven nodig 
om energie op andere plekken op te 
wekken. Zoals bijvoorbeeld het collectief 
zonnestroom-dak Omni-sportvereniging 
Onze Gezellen Haarlem; ongeveer 
46.000 kWh per jaar. Als u wel vindt dat 
er op de plassen zonnepanelen moeten 
komen, horen we het ook graag.   

U kunt uw reactie, mening, ideeën 
mailen naar de wijkraden. Daarnaast 
komen de wijkraden binnenkort via 
hun Facebookpagina’s, websites en 
nieuwsbrieven nog met een opiniepeiling 
over dit onderwerp. 





De gemeente overweegt drijvende zonnepanelen te plaatsen op de Molenplas en de 
Schouwbroekerplas (Put van Vink). Wij, de vier wijkraden van Schalkwijk, willen graag weten 
wat u daarvan vindt. Laat het weten in onderstaand vragenlijstje.
Hierbij polsen de wijkraden van Boerhaavewijk, Europawijk, Meerwijk en Molenwijk alle Schalk-
wijkers over het voornemen van de gemeente om de Molenplas en de Schouwbroekerplas 
(ook wel bekend als de Put van Vink) in de Groene Zoom te gebruiken als locatie voor zonne-
panelen/-park op water.

Het invullen van de poll kost maximaal 5 minuten en de uitkomsten zullen (anoniem) naar u 
teruggekoppeld worden in de eerstvolgende wijkkrant en door ons worden gebruikt in het 
overleg met de gemeente.

Zoals u kunt lezen in het Actieplan Schone Energie van het college van B&W heeft de ge-
meente onze Schalkwijkse plassen als gebied aangewezen voor “Zon op Water” (drijvende 
zonnepanelen). De Meerwijkplas is een ecologische hot-spot en is om die reden afgevallen 
als mogelijke locatie, de Molenplas heeft voornamelijk een recreatieve functie en is een 
doorvaarroute. De Schouwbroekerplas heeft voornamelijk een ecologische functie.

Als wijkraden vinden wij zonnepanelen op deze relatief kleine plassen geen goed idee. 
Schalkwijk telt momenteel ruim 33.000 inwoners en gaat binnen 10 jaar groeien naar zeker 
ruim 40.000 inwoners. Daardoor zal de druk op de openbare ruimte en daarmee wordt de 
behoefte aan recreëren in de buurt groter dan ooit. Daarnaast is het belang van een redelijk 
groot open water van groot belang in de ecologie en de biodiversiteit van de Groene Zoom 
rond Schalkwijk

Uiteraard zien wij het belang van schone energie. Wij vinden ook dat er oplossingen moeten 
komen om meer energie op te wekken uit zon en wind, maar ook om hittestress (opwarming 
van de buitenruimte) en wateroverlast te voorkomen. Naar onze mening is er nog heel veel 
ruimte voor zonnepanelen op alle mogelijke daken en gebouwen in heel Haarlem. Laten we 
die eerst gebruiken voor we aan onze plassen beginnen. En misschien weet u nog andere 
plekken, al uw ideeën zijn welkom.

Bij voorbaat hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst!
De vier wijkraden van Schalkwijk
 
1.  Wat is uw eerste reactie als u hoort dat de gemeente Haarlem op de Molenplas  

en de Schouwbroekerplas zonneparken wil plaatsen?
O Ja, dat vind ik een goed idee
O Ja, er is voldoende ruimte voor natuur, waterrecreatie én zonnepanelen
O Maakt mij niet uit
O Nee, ik vind dit geen goed idee
O Nee, de Groene Zoom moeten we zo veel als mogelijk beschermen

2. Was u al bekend met deze plannen?
O Ja, gehoord en gelezen hierover
O Nee, ik weet hier niets over
O Anders,

POLL



3. Hoeveel sterren geeft u de huidige Molenplas als het gaat om natuurwaarden?
 Hoe meer sterren, hoe hoger de waardering
     

4.  Hoeveel sterren geeft u de huidige Molenplas als het gaat om  
recreatieve waarden?  
Hoe meer sterren, hoe hoger de waardering

     

5.  Hoeveel sterren geeft u de huidige Schouwbroekerplas als het gaat om  
natuurwaarden?  
Hoe meer sterren, hoe hoger de waardering

     

6.  Hoeveel sterren geeft u de huidige Schouwbroekerplas als het gaat  
om recreatieve waarden?

 Hoe meer sterren, hoe hoger de waardering
     

7.  Hoe maakt u gebruik van deze plassen?
 Meerdere antwoorden mogelijk
O Niet
O Kijken
O Wandelen
O Waterrecreatie: zwemmen/varen/kanoën/suppen etc.
O Vissen
O Anders,

8. De Molenplas is geschikt voor
 Meerdere antwoorden mogelijk
O Waterberging
O Natuur
O Recreatie; zwemmen/varen
O Zonne-energie

9. De Schouwbroekerplas is geschikt voor
 Meerder antwoorden mogelijk
O Waterberging
O Natuur
O Recreatie; zwemmen/varen
O Zonne-energie

10. Wilt u meepraten met de wijkraden over dit onderwerp?
O Ja, u mag mij benaderen op

O Nee

11. In welke wijk woont u?
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Tot slot: wij ontvangen graag foto’s van u 
over het gebruik van dit gebied. Van het 
zwemmen, varen, wandelen, van wat u ook 
maar relevant vindt. Graag wel de datum 
van de gemaakte foto vermelden. 

Namens de 4 wijkraden Schalkwijk   

wr@boerhaavewijk.nl
info@wijkraadeuropawijk.nl
wijkraadmeerwijk@hotmail.com
info@wijkraadmolenwijk.nl

Toelichting:

•  In de berekening is voor de bebouwde 
omgeving gebruik gemaakt van 
groeiscenario’s uit rapportages van 
het PBL en de RES. Per onderdeel 
zijn verschillende aannames over 
beschikbaarheid van dakoppervlaktes 
overgenomen over hoe de ontwikkeling 
zal lopen.

•  Voor de openbare ruimte zijn 
de groeiscenario’s van de RES 
aangehouden en zijn voor de 
zoekgebieden aannames gedaan over 
de mate waarin deze geschikt zijn voor 
energieprojecten. 
Een aantal zijn vanwege hun waardes 
zoals bijvoorbeeld hoogwaardige 
natuur of recreatiefunctie minder 
geschikt geacht. De potentie is wel 
opgenomen.

Zonnepanelen op  
de Schalkw

ijkse plassen?

1  Actieplan Schone Energie: www.haarlem.nl/nieuws/haarlem-zet-zoveel-mogelijk-daken-in-voor-zonne-energie/ 

2  De internationale standaardeenheid voor energie is Joule. Joules en kilowattuur kunnen makkelijk onderling worden omgerekend:  

1 kWh is gelijk aan 3.600.000J. 

3 750TJ staat gelijk aan 20-30% van de elektriciteitsbehoefte van Haarlem in 2030. 

4 Concept-Regionale Energiestrategie: www.energieregionhz.nl/conceptres 

5 Ecologisch beleidsplan gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2013420660-Raadsstuk-Ecologische-Beleidsplan2.pdf
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Bidloostraat
Govert of Govard Bidloo was een in 
Amsterdam wonende chirurgijn, anatoom, 
lijfarts, hoogleraar, schrijver van toneelwerk 
en librettist1. Bij zijn promotie tot chirurgijn/
anatoom schreef hij in 1685 een voor die 
tijd vernieuwende anatomische platenatlas 
met prachtige tekeningen van Gerard de 
Lairesse. In 1694 werd Bidloo hoogleraar in 
de ontleed- en heelkunde aan de Univer-
siteit van Leiden. Later werd hij door de 
stadhouder-koning Willem III aangesteld als 
diens lijfarts.

Govert Bidloo werd op 21 maart 1649 
geboren te Amsterdam als zoon van Govert 
Bidloo, die apotheker was. Zijn moeder 
was Maria Lambertz Feliers of Felzers; zij 
behoorden beiden tot de Doopsgezinde 
gemeente in Amsterdam.

Rond 1670 werd Bidloo chirurgijns-leerling 
en als zodanig heeft hij de colleges voor 

chirurgijns van de hoogleraar-anatoom 
Frederik Ruysch bijgewoond. Nadat hij 
chirurgijn2 was geworden, heeft Bidloo te 
Amsterdam gepraktiseerd; hij woonde aan 
de Herengracht.

Hij promoveerde op 8 mei 1682 aan de 
Universiteit van Franeker. In 1685 verscheen 
eindelijk zijn academisch proefstuk, getiteld: 
Anatomia humani corporis, centum et 
quinque tabulis per artificiosissimum G. de 
Lairesse ad vivum delineatis illustrata3. Dit 
prachtwerk heeft Govert Bidloo algemeen 
bekend gemaakt, ook buiten de Republiek 
der Zeven Verenigde Nederlanden.

Naast zijn werk als chirurgijn hield Bidloo 
zich bezig met het schrijven van toneel-
werken en als dramaturg van Phaëton 
en Salmoneu, twee werken van Joost van 
den Vondel. Hij was lid van en bezocht het 
gezelschap Nil Volentibus Arduum4. Toen 
de Vrede van Nijmegen5 liet Govert Bidloo 
in samenwerking met Joan Pluimer (dichter/
toneelschrijver) een vertoning opvoeren 
in de Schouwburg van Van Campen – de 
eerste stadsschouwburg van Amsterdam. 
Bidloo liet zijn toneelstukken met balletten 
en muziek afwisselen, gecomponeerd door 
Johan Schenck.

Govert Bidloo, kopergravure van  
Gerard de Lairesse (1690)

Titelpagina “Anatomia humani corporis”, eerste uitgave 
1685
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De eerste opera op Nederlandse tekst, op de 
zinspreuk: “Zonder Spys en Wyn, Kan geen 
Liefde zyn”, en op libretto van Govert Bidloo, 
is op muziek gezet door Schenck. Mogelijk 
was het een zangspel. Het werk kreeg zijn 
première in 1686 in de Amsterdamse schouw-
burg. Bidloo moest het ontgelden, vanwege 
de heidense taferelen, en kreeg veel kritiek 
op zijn spektakelstuk:
In 1688 werd hij lector in de ontleedkunde 
in 's-Gravenhage. In 1690 werd hij militair 
arts en hoofd van de militaire geneeskundige 
dienst, drie jaar later ook in Engeland. In 
1694 werd Govert Bidloo hoogleraar in de 

ontleed- en heelkunde te Leiden, tot hij in 
1701 door de stadhouder-koning Willem III6 
naar Londen werd ontboden als lijfarts. Nadat 
de stadhouder-koning gestorven was als 
gevolg van een ongeval met zijn paard, werd 
hij in 1702 opnieuw hoogleraar in Leiden. 
Hij overleed eind maart of begin april 17137. 
Bidloo is opgevolgd als hoogleraar anatomie 
door Herman Boerhaave.
Zelf kijken in het boek van Govert Bidloo: 
https://www.dbnl.org/tekst/bidl001ontl02_01/
index.php
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“Gezicht van het Aangaan des Schouwburgs te 
Amsterdam”; ets door Pierre Fouquet (1729-1800) – 
Schouwburg van Van Campen aan de Keizersgracht

Anatomie menselijk lichaam, plaat 71:  
de onderarm en de hand.

Anatomie menselijk lichaam, plaat 80:  
het onderbeen en de voet.

“De overlieden van het Amsterdamse Chirurgijnsgilde”; 
schilderij van Nicolaes Maes (1680); Govert Bidloo, 
voor de tafel zittend en over zijn schouder kijkend, en 
verder Jan Koenerding, Gerard Hendricksz. Verhul, Pieter 
Muyser, Allardus Ciprianus, Isaack Hendricksz. Hartman

1 Schrijver van lied- en operateksten (libretto’s)
2  Een chirurgijn was een medisch behandelaar in de Late Middeleeuwen en de Vroegmoderne tijd (1400-1700). Meestal had hij een opleiding chirurgie en 

anatomie aan een universiteit gevolgd.
3 “Anatomie van het menselijk lichaam, honderdvijf platen vervaardigt door G. de Lairesse, getekend naar het leven”.
4 “Niets is moeilijk voor hen die willen”.
5 Vredesverdrag tussen verschillende partijen, waaronder tussen het koninkrijk Frankrijk en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.
6 Stadhouder Willem III werd door zijn huwelijk met Maria Stuart koning van Engeland, Schotland en Ierland, nadat haar vader – Jacobus II – werd afgezet.
7 Het overlijden van professor Godefricus Bidloo werd op 22 april 1713 ingeschreven in het begraafregister van Leiden



Maart 202120 |

Genootschap O
ud-Schalkw

ijk 
H

aarlem
 (G

O
SH

)

Schalkwijks Nieuws

Het idee is ontstaan tijdens de expositie 
‘Kunstschatten van Schalkstad 2020’ in 
oktober, dat helaas door coronarestricties in 
haar uitvoering beperkt werd. Daarop heb 
ik, Marieke van der Leij, als bestuurslid van 
de organiserende stichting Palanka Negra, 
een alternatief bedacht. Zo wilde ik de 
doelgroep een vermakelijke activiteit bieden 
en tegelijkertijd het historisch besef van 
Schalkwijkers aanwakkeren. Helaas konden 
noch Historische Vereniging Haerlem of de 
VVV een lokale gids bieden.

Via-via kwam ik bij Nick Nuyens terecht. 
Een hobby-historicus die al op privé-basis 
gidst in Haarlem-centrum en erg bevlogen 
is met Schalkwijk, waar hij zelf opgegroeid 
is én bovendien nog steeds woont! Samen 
hebben wij toen een Historische wandeling 
door Schalkwijk georganiseerd. De twee 
wandelingen waren – ondanks de restricties 

met mondkapjes, aanmeldingsplicht én 
hondenweer – helemaal vol geboekt. 
Blijkbaar is er een grote honger naar kennis 
over historisch Schalkwijk!
Ik vroeg Nick daarna: “Zou het niet 
fantastisch zijn als er een historisch 
genootschap speciaal voor Schalkwijk zou 
komen?”. Om het historisch besef van ons 
uitgestrekte stadsdeel te vergroten, hebben 
wij onlangs Genootschap Oud-Schalkwijk 
Haarlem (GOSH) opgericht. En hier zijn we 
dan, zo’n tweeëneenhalve maand later. 
Op Facebook is het bezoekersaantal van 

de medio december opgerichte pagina 
‘Genootschap Oud-Schalkwijk Haarlem’ 
(GOSH) als een raket omhoog geschoten en 
telt al 335 deelnemers.
Gelukkig staat de lokale bibliotheek 
welwillend tegenover ons voorstel een 
expositieruimte met oude foto’s over 
ons stadsdeel in te richten (opening 
oktober 2021). Zodra de coronarestricties 
het toelaten, starten wij met een serie 
historische wandelingen en volgt er o.a. een 
historische avond.

Hierbij doen we aan alle lezers van de 
“Boerhaavelaar” een oproep om oude foto’s 
en/of vondsten voor de expositie aan ons 
bekend te maken. We nemen dan contact 
met u op.

Marieke van der Leij
Nick Nuyens
Oprichters van ‘Genootschap Oud-Schalkwijk 
Haarlem’ (GOSH).
Facebook: www.facebook.com/
groups/217978853057327

De oprichters van het Genootschap Oud-Schalkwijk: 
Nick Nuyens en Marieke van der Leij bij de Moeder 
van de Verlosserkerk in de Boerhaavewijk (foto 
Danny Gooyer)

Aanbouw van het belastingkantoor vanuit de flat 
aan de Louis Pasteurstraat

Koninginnedag aan de Frankrijklaan  
in 1993 (eigen foto).
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erkgroep G
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Groene Zoom

De vier wijkraden in Schalkwijk 
vinden het belangrijk dat de Groene 
Zoom om Schalkwijk behouden blijft, 
vanwege de natuur en vanwege de 
mogelijkheden om hier vrije tijd te 
besteden. De vier wijkraden hebben 
besloten een Werkgroep Groene Zoom op 
te richten die als belangrijkste opdracht 
heeft: zorgdragen voor het behoud van 
de beschermde status van de Groene 
Zoom Schalkwijk. De aanleiding om 
deze werkgroep in te stellen was de 
constatering, dat de vier wijkraden wel 
(veel) aandacht hebben voor het groen, 
maar dat er te weinig afstemming is tussen 
de vier wijkraden over het behoud van 
de Groene Zoom. De werkgroep gaat de 
wijkraden van Schalkwijk adviseren.
Door de corona-maatregelen is het moeilijk 
gebleken om een vlotte start te maken 
met de werkgroep, maar wij zijn al (digitaal 
op afstand) aan de slag gegaan, omdat 
er een belangrijke bedreiging is voor de 
natuurwaarden en de recreatieve waarden 
in de groene zoom. Deze bedreiging 
is het plan om zonnepanelen op de 
Molenwijkplas en op de Schouwbroekerplas 
te leggen. 

De Werkgroep Groene Zoom heeft 
argumenten verzameld om geen 
zonnepanelen op deze plassen te leggen. 
De belangrijkste argumenten zijn:

De Molenplas en de Schouwbroekerplas 
hebben een belangrijke recreatieve functie. 
Op het moment dat er zonnepanelen op 
een deel van de plassen worden gelegd, 
worden deze recreatieve mogelijkheden 
ernstig beperkt (zo groot zijn de plassen 
namelijk niet).
De effecten van zonnepanelen op water 
zijn niet goed onderzocht. Het is de vraag 
wat er gebeurt met het leven in het water 
onder de zonnepanelen.

Gedurende de winter zijn er veel 
vogels die in de Molenplas en in de 
Schouwbroekerplas eten vinden. Als er 
zonnepanelen gelegd worden dan wordt 
het gebied waar zij hun voedsel vandaan 
kunnen halen, kleiner.

De Werkgroep Groene Zoom heeft deze 
argumenten naar de vier wijkraden 
gestuurd en zal zich inzetten om het 
plaatsen van zonnepanelen op de plassen 
in de groene zoom tegen te houden.

Marijke ’t Hart,
voorzitter Werkgroep Groene Zoom 
Schalkwijk

w
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De Vogelplas in de Poelpolder

Groene Zoom

De “Poelpolderpoel”
Ongeveer een jaar geleden is de 
ontwikkeling van de Vogelplas gestart. 
Lange tijd was er wat 'groenigs' te zien, bij 
nadere beschouwing blijkt dat bijvoorbeeld 
bolderik, of nog zo'n leuke naam: 
ganzenbloem en perzikkruid.

Ook kwamen er twee eilandjes, en is 
daarop al een haas gespot. De haas staat 
op de rode lijst (dat betekent dat de soort 
beschermd is), misschien zien we van de 
zomer al jonge haasjes rondspringen.

Maar waar het echt om gaat, is dat het 
een paradijs vol vogels gaat worden, met 
allemaal verschillende soorten. Eenden 
zijn er al, maar hoe zou het zijn als er 
ook waadvogels willen komen? Voor deze 
waadvogels is een basisvoorwaarde dat er 
water met eilandjes in de buurt is. Planten, 
riet en struiken zijn niet een vereiste voor 
waadvogels, hoewel riet in de buurt zeker 
wel gewaardeerd zal worden.

Ze vinden hun voedsel door met hun snavel 
in het water te poeren, in de blubber en 
eventueel tussen het gras. Ze vinden dan 
bijvoorbeeld verschillende insectenlarven 
en slakjes en wormpjes en dergelijke.

Wel is riet onontbeerlijk voor roerdomp, 
karekiet, rietzanger en baardmannetje. En 
dan de nestplekken, waar is het veilig en 
waar is 't rustig, loopt of rent er niemand 
langs m'n nestje?

Als we aan deze behoefte willen voldoen, 
is er kans dat de oeverloper, het 
witgatje of de watersnip bij ons willen 
gaan broeden. Misschien komt ook de 
tureluur hier wel foerageren. Of komen 
de schuwe roerdomp, de blauwborst of 't 
baardmannetje aangevlogen.

Er is al een appelvink gespot!

Dus neem je verrekijker mee om te zien 
wat er wil gaan zwemmen, hippen, waden 
en vliegen.

Adrienne Rijk
foto’s Daan Zuidam
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Speels eropuit in Boerhaavew
ijk

Ontdek je wijk

De lockdown duurt lang… we zouden 
er graag weer op uit gaan, maar dat 
zit er nog even niet in. En dat terwijl in 
beweging blijven juist nu zo belangrijk is!

Wandelen in je eigen buurt kan gelukkig 
nog wel, maar waarschijnlijk begint 
steeds hetzelfde rondje te vervelen. Daar 
hebben wij van Dock het antwoord op! We 
hebben een leuke speurtochtwandeling 
uitgestippeld in de Boerhaavewijk. Zo 
ontdek je de wijk op een hele nieuwe 
manier!.

Aan jong en oud is gedacht. Dus ga 
er met je kinderen lekker op uit of 
vraag oma/opa of een buur om samen 
deze uitdaging aan te gaan. Natuurlijk 
op voldoende afstand en binnen de 
maatregelen die op dat moment gelden.

Mocht je zelf niemand weten om mee op 
pad te gaan, neem contact op met de 
opbouwwerkers van DOCK in de wijk. Dan 
kijken wij wie er met je mee kan gaan.

De route met opdrachten is te vinden op 
onze Facebookpagina DOCK Haarlem of 
via www.dock.nl/haarlem/schalkwijk/. Nog 
vragen of meer weten? Neem contact met 
ons op: 

Gea, tel. 06-57066187 of mail 
gapeldoorn@dock.nl
Saloua, tel. 06-28341084 of mail 
sbouzia@dock.nl
Susanne, tel. 06-14869196 of mail 
svleeuwen@dock.nl

Tijdens deze wandeling door de wijk 
leer je van alles over de Boerhaavewijk 
en bekijk je de wijk een op een andere 
manier. Volg de route en beantwoord de 
vragen en/of voer de opdrachten uit.
Voor de kinderen is er een leuke Outdoor 
Bingokaart toegevoegd.

Challenge 2: Neem een vuilniszak mee, doe handschoentjes aan en verzamel tijdens de speurtocht wandeling zoveel mogelijk zwerfafval. Samen houden we de wijk schoon!

Challenge 1: Maak onderweg wat leuke foto’s  

en deel deze met ons op de socials 
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Vrijw
illigers bij Spaarnelanden

De stad heeft je nodig

Vrijwilligers bij Spaarnelanden
Mensen worden er gelukkiger van als

ze iets kunnen bijdragen

Iedereen snapt dat je Haarlem en 
Zandvoort niet alleen maar dankzij de 
inspanningen van een onderhoudsbedrijf 
leefbaar houdt. Een fijne, veilige en 
schone stad, daar heb je iedereen bij 
nodig. Het mooie is dat mensen heel 
graag een bijdrage willen leveren in de 
leefomgeving, merken de medewerkers 
van Spaarnelanden elke dag. De vraag 
is dan hoe je mensen hier het best in 
faciliteert. En daar heeft Spaarnelanden 
een paar goede ingangen voor gevonden.

In 2017 richtte Spaarnelanden een 
stichting op om de activiteiten van 
vrijwilligers op een professionele manier 
te verbinden aan de stad: Stichting De 
Stad Heeft Je Nodig. Via de stichting 
stimuleert Spaarnelanden dat bewoners 
zich inzetten voor de gemeenschap.

Spaarnelanden heeft 
in de loop der jaren 
een helder beeld 
gekregen van haar 
eigen kracht en reden 
van bestaan.  
“We zijn een schakel 
tussen de mensen in de 
stad en de overheid als 
beleidsmaker”, zegt algemeen directeur 
Robert Oosting. “Een maatschappelijk 
bedrijf dat opkomt voor de belangen 
van de bewoners, partijen met elkaar 
verbindt en ideeën uit de samenleving 
omzet in werkbare oplossingen.” 
De aard van het werk leent zich er 
uitstekend voor om als verbindende 
schakel op te treden, vertelt Robert. 
“Alle activiteiten vinden dicht bij de 
mensen plaats, dan ligt het voor de 
hand dat je mensen opzoekt en dingen 
samen oppakt.”

Adoptanten
“De animo om bij te dragen is groot”, 
zegt Robert: “Mensen wíllen graag 
participeren.” Dat is te zien aan het grote 
aantal aanmeldingen voor de adoptie 
van een grondstofstraatje. Adoptanten 
informeren de wijkbewoners over wat wel 
en niet in de containers kan en houden 
in de gaten of het netjes blijft en of er 
geen afval naast de containers wordt 
neergezet. Robert: “De een na de ander 
meldt zich hiervoor aan als vrijwilliger.”

Extra ogen en oren
Via de stichting De Stad Heeft Je Nodig 
krijgen vrijwilligers een kleine vergoeding, 
een vrijwilligersovereenkomst, en vaak 
ook een opleiding. De stichting telt 
77 vrijwilligers, onder wie ook de 22 
adoptanten van grondstofstraatjes 
en 25 wijkambassadeurs. De laatsten 
zijn opgeleid om als extra oren en 
ogen van Spaarnelanden te fungeren 

algemeen directeur 
Robert Oosting

Peter Boesveld is adoptant van het 
grondstofstraatje bij de Twisterflat aan de 
Spijkerboorweg in Haarlem. Als voorzitter van de 
VVE in zijn flat ontvangt hij iedere nieuwe bewoner 
met een gft-emmertje van Spaarnelanden en een 
uitgebreide uitleg over afval scheiden.  
– foto: Paul Vreeker - United Photos.

De wijkambassadeurs die op 2 maart 2018 de 
opleiding afrondden – foto Marit Bruinsma
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Vrijw
illigers bij Spaarnelanden

De stad heeft je nodig

in hun wijk. Ze staan in nauw contact 
met de buurtbewoners en met de 
wijkteams van Spaarnelanden. Robert: 
“De ambassadeurs houden ons op de 
hoogte van suggesties en meldingen van 
bewoners en gezamenlijk bespreken we 
hoe we hier goed op kunnen inspelen. 
Zo’n verbindende schakel werkt 
fantastisch.”

In 2019 verwelkomde Spaarnelanden ook 
een nieuw type vrijwilliger bij de stichting: 
het Auto-Maatje. Dit zijn wijkbewoners 
die bij het project iZoof Car Sharing de 
deelauto netjes houden en buurtgenoten 
helpen de auto optimaal te gebruiken.
Ook de schippers van het Spaarneveer 
vallen onder de stichting. Ze zijn opgeleid 
door Spaarnelanden en bevaren de 
elektrische pont die de Belgiëlaan met 
de Spaarnelaan verbindt. De pont wordt 
intensief gebruikt door wandelaars 
en fietsers. Sinds de start in 2012 tot 
oktober 2020 zijn al zo’n 300.000 
vaarten gemaakt en ruim 2,1 miljoen 
passagiers overgezet.

Initiatieven van bewoners
Bijzonder aan de pont is dat het idee 
hiervoor van de bewoners zelf kwam, 

Spaarnelanden heeft het slechts 
georganiseerd en gefaciliteerd.
Hetzelfde geldt voor iZoof Car Sharing. 
Bewoners van het Ramplaankwartier en 
de Planetenlaan kwamen met het idee 
om het aantal auto’s in de wijk terug te 
brengen door elektrische auto’s te delen. 
Ze benaderden Spaarnelanden voor de 
levering en het onderhoud van de auto’s, 
en voor een stukje organisatie. Het werd 
een groot succes: in 2019 hadden al 41 
van de 130 bewoners afstand gedaan van 
hun auto.

Robert Oosting: “Mensen komen in 
beweging voor zaken die hun directe 
omgeving beïnvloeden. In dit geval omdat 
ze zagen dat er alleen nog maar auto’s 
in de straat staan en er geen speelruimte 
meer over is voor de kinderen.” Steun 
geven aan dit soort bewonersinitiatieven 
is een prachtige manier om participatie 
vorm te geven en te stimuleren, vindt 
Robert. “We moeten nederig zijn in wat we 
kunnen bereiken. Bewoners zelf kunnen 
veel meer bewerkstelligen. Er zijn dokters, 
loodgieters en advocaten in de stad. We 
hoeven die alleen maar met elkaar te 
verbinden. Als we hen ondersteunen en 
versterken, bereiken we veel meer.” 

Het Spaarneveer vaart weer heen en weer in maart 
2019 – foto website spaarneveer.nl 

Jaap Lampe over iZoof Car Sharing  
–https://youtu.be/CyqCxFYtnfI 
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Waar moet uw afval

A fval scheiden

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 

Wij Haarlemmers scheiden ons 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.
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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




