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Kijk ook op onze website:
www.boerhaavewijk.nl

of op Facebook:
facebook.com/wijkraadboerhaavewijk

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 
1 november 2021

Redactieadres
Redactie Boerhaavelaar p/a Wijkraad
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.

Foto’s op de voorzijde:
De Schroeder van der Kolkstraat zuidzijde;
Inzet: portret J. L. C. Schroeder van der Kolk door W. Wellcome.

Foto’s op de achterzijde
Boven: Foto uit 1975, ongeveer 5 jaar na de bouw.
Onder: Foto is uit 2021.

Nieuw ontwerp
U ziet het goed!
Een nieuw jasje voor de Boerhaavelaar!

Laat ons weten wat u ervan vindt. Op 
onze Facebookpagina, op de website of 
via e-mail.

www.boerhaavewijk.nl
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Samenstelling 
Wijkraad 
Boerhaavewijk 

Aad Blankert, Ekamastraat
Secretaris

Antoinette Wijnoogst, 
Semmelweisstraat
Penningmeester; tevens 
waarnemend voorzitter

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

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 NIEUWS

Wijkraad

Boerhaave-

Wijk

WIJ 
ZOEKEN 
JOU!

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
De wijkraad gaat voorzichtig weer de – door 
de pandemie niet gehouden – openbare 
vergaderingen weer beginnen. Het streven is om 
weer elke eerste dinsdagavond van de maand om 
20:00 uur deze openbare wijkraadsvergadering 
te houden. De vergadering wordt gehouden in 
het wijkcentrum “De Ringvaart”. We bespreken 
dan weer 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
Eerste – post-pandemie – openbare
vergadering is op dinsdag 7 september
in ieder geval komt dan de keuze voor de
locatie(s) vooropvang Domus+ en Skaeve 
Huse aan bod

Jaarvergadering Wijkraad Boerhaavewijk]  
dinsdag 5 oktober
de met toestemming uitgestelde jaarvergadering 
over 2020

1 november sluiting kopij Boerhaavelaar
3-2021 (verschijnt 8 december)

Openbare wijkraadsvergadering 
dinsdag 2 november

Openbare wijkraadsvergadering 
dinsdag 7 december

Alle wijkbewoners kunnen – mits tijdig (veertien 
dagen voor de vergadering) – een agendapunt 
inbrengen, waarbij als voorwaarde geldt, dat 
betrokkene tijdens de vergadering zelf aanwezig 
is. Een agendapunt inbrengen kan een week voor 
de vergadering per e-mail via adres  
sec@boerhaavewijk.nl.

Contact
Wijkraad Boerhaavewijk is voor wijkbewoners op 
afspraak te spreken 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 
of op de Facebook-pagina van de wijkraad.

WIJKRAAD 
BOERHAAVEWIJK

BESTE 
WIJKBEWONERS,

De wijkraad Boerhaavewijk bestaat al sinds 
januari 1976) en er zijn al vele wisselingen 
geweest van voorzitters (Ben Liese was de 
eerste en Hans Hirs waarschijnlijk de langst 
zittende), 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 
voorzittersfunctie af en weer alleen 
penningmeester zijn. En er zijn ook geen andere 
leden die dat op zich willen of kunnen nemen.

TO BE OR NOT TO 
BE, DAT WORDT 
DE KWESTIE!

Toch verlangt de wijkraadverordening van 
de gemeente dat er iemand de functie van 
voorzitter heeft.

We komen niet onder het verplichte 
minimumaantal leden (als de rest aanblijft). 
Maar het wordt wel noodzakelijk dat het team 
wordt aangevuld.

Niemand staat ergens alleen voor of 
wordt ‘in het diepe gegooid’.
“Vele handen maken licht werk”

Dit voorwoord komt niet van de voorzitter van 
uw wijkraad, maar van een a.i. (ad interim). Dus 
van iemand die de functie tijdelijk – tussentijds 
– waarneemt, aangezien wij nog steeds geen 
voorzitter voor onze wijkraad hebben. En wij 
kunnen u ook nog niemand voorstellen om in de 
functie van voorzitter door u te worden gekozen.

Zoals het er nu naar uitziet, kunnen we vanaf 7 
september a.s. onze openbare vergaderingen 
weer laten plaats vinden in de Mathijsenzaal 
van het wijkcentrum.
En op dinsdag 5 oktober de jaarvergadering, 
waar we als wijkraad dan verantwoording zullen 
afleggen over het jaar 2020.

Tijdens deze jaarvergadering willen we dan 
tevens van de gelegenheid gebruik maken om 
officieel afscheid te nemen van onze vorige 
voorzitter – Hans Hirs – en de leden die in de 
loop van 2019 en 2020 gestopt zijn met het 
wijkraadswerk. Tevens hebben onze secretaris 
Aad Blankert en het wijkraadslid Adriënne Rijk 
aangegeven te willen stoppen.

In deze krant vind u tevens het verslag van onze 
werkzaamheden gedurende 2020.

Ik hoop u allen tijdens de eerste – post-
pandemie – openbare vergadering en de 
jaarvergadering te mogen verwelkomen.

Antoinette Wijnoogst,
voorzitter a.i. 
(en penningmeester)
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De wijkraad nodigt de bewoners van de 
Boerhaavewijk uit tot het bijwonen van de

Programma:
20:00 uur Opening en welkom door de voorzitter a.i. en vermelden van mededelingen

20:10 uur Plenaire Jaarvergadering Wijkraad Boerhaavewijk

Agenda:

Jaarverslag 2020 (pagina 8 – 13)

Financieel Jaarverslag 2020 (pagina 7)

Verslag Kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie (pagina 7)

Verkiezing nieuwe wijkraadsleden (pagina 7)

Afsluiting huishoudelijk deel

20:45 uur Pauze

21:00 uur Afscheid van Hans Hirs als voorzitter en andere wijkraadsleden

21:15 uur Plenaire discussie

Zonder voeding en aanvulling vanuit de wijk kan de wijkraad niet haar 

functie van vertegenwoordiging naar het stadsbestuur vervullen.

Na afloop is er nog gelegenheid voor een drankje en een hapje.

OPENBARE 
JAARVERGADERING
WIJKRAAD 
BOERHAAVEWIJK

U bent van harte welkom in wijkcentrum “De Ringvaart”
op dinsdag 5 oktober 2021
aanvang 20:00 uur

TOEKOMST VAN DE WIJKRAAD

FINANCIËLE 
VERANTWOORDING 
2020
De wijkraad heeft opnieuw besloten om in de 
wijkkrant geen financieel verslag te publiceren. 
Be-woners van de Boerhaavewijk kunnen 
het uiteraard wel ter inzage krijgen. Daartoe 
kunnen be-langstellenden tijdens de komende 
jaarvergadering op 5 oktober a.s. een afspraak 
maken hiervoor.

De kascommissie, bestaande uit mevr. B. Slottje 
en de heer P. van der Beek, die de financiën 
over het jaar 2020 heeft gecontroleerd 
door een nauwkeurige bestudering van de 

rekeningen en betalingen, complimenteren de 
penningmeester voor haar werkzaamheden en 
tekenen de jaarrekening voor akkoord.

Voor een nieuwe kascommissie zoekt de 
wijkraad nog één gegadigde. Hij of zij kan zich 
tijdens de vergadering kenbaar maken na de 
behandeling van het verslag van de huidige 
commissie. Het gaat om een controle van de 
boekhouding van de penningmeester over het 
jaar 2021 en zal op afspraak nog dit jaar 
plaats vinden.

SAMENSTELLING 
WIJKRAAD 
BOERHAAVEWIJK 
2020-2021

Zittend Dagelijks Bestuur (3):
voorzitter vacant
secretaris Aad Blankert
penningmeester Antoinette Wijnoogst 
  (voorzitter a.i.)
plv. voorzitter Frits van der Ploeg

Huidige wijkraadsleden (5):
Hans Hirs, Adriënne Rijk, Dick Wijnoogst, Mariëlle 
Barnhoorn en Gabe Yntema.

Aftredend:
Onze ex-voorzitter Hans Hirs (sinds maart 
2020 niet meer in functie als voorzitter) en 

het wijkraadslid Adriënne Rijk zullen uit de 
wijkraad stappen. Alle overige wijkraadsleden 
hebben aangegeven te willen aanblijven.

Kandidaatstellingen:
Binnen de wijkraad heeft niemand zich 
beschikbaar gesteld als voorzitter. Bewoners 
die zich kandidaat willen stellen voor de 
functie van voorzitter, kunnen zich tot 1 week 
vóór de jaarvergadering melden. Kandidaat-
wijkraadsleden kunnen zich aanmelden tot één 
dag voorafgaand aan de jaarvergadering op 5 
oktober 2021.
Tijdens de jaarvergadering is kandidaatstelling 
voor het wijkraadslidmaatschap ook mogelijk.
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Boerhavewijk-Ringvaart

JAARVERSLAG

JAARVERSLAG 
OVER 2020 VAN 
DE WIJKRAAD 
BOERHAAVEWIJK

Voorwoord voorzitter (a.i.).
De algemene doelstelling van de wijkraad 
Boerhaavewijk was en is: “het in samenwerking 
met de gemeente, het bedrijfsleven en 
welzijnsorganisaties, maar vooral samen met 
bewoners van de Boerhaavewijk, behartigen 
van en opkomen voor de belangen van 
de wijk en haar bewoners”. Kerndoelen 
zijn: een veilige leefomgeving, een goede 
en schone infrastructuur; het bevorderen 
van “groen” in de wijk en het realiseren 
van veilige speelplekken voor kinderen en 
ontmoetingsplekken voor wijkbewoners. Net 
als veel wijkbewoners die vrijwilligerswerk 
verrichten, doen ook leden van de wijkraad dit 
als vrijwilliger.

De wijkraad werkt aan het realiseren van 
genoemde doelstellingen door het - al of niet 
op verzoek van wijkbewoners - uitbrengen 
van adviezen en het indienen van een 
zienswijze aan de gemeen-te over zaken die 
verband (kunnen) hebben of in relatie staan 
tot de Boerhaavewijk. Uitgangspunt voor de 
wijkraad is, dat overleg met de gemeente 
zakelijk en in goede sfeer plaats vindt. Hierna 

volgt een zo compleet mogelijk overzicht van 
de samenstelling van de wijkraad en van de 
gebeurtenissen en activiteiten waar de wijkraad 
in 2020 bij betrokken was.

Samenstelling Wijkraad.
De wijkraad begon dit verslagjaar met negen 
leden, waarbij het dagelijks bestuur werd 
gevormd door de voorzitter, de vice-voorzitter, 
de secretaris en de penningmeester, die samen 
met de overige vijf leden, ieder met een eigen 
aandachtsgebied, de wijkraad Boerhaavewijk 
vormden. Wel hadden 3 wijkraadsleden, 
waaronder onze voorzitter Hans Hirs, om 
verschillende redenen aange-geven tijdens 
de op 7 april 2020 geplande jaarvergadering 
afscheid te nemen van de wijkraad.

Onder het motto: “schoon, heel en veilig” 
pakte Hans in 2004 de voorzittershamer op 
van de wijkraad Boerhaavewijk. Samen met de 
vicevoorzitter, de secretaris, de penningmeester 
en nog vijf betrokken wijkbewoners – ieder 
met een eigen aandachtsgebied – werd toen de 
wijkraad Boerhaavewijk gevormd. De bedoeling 
was, dat Hans tijdens de jaarvergadering 
2019 – en 16 jaar verder – officieel het stokje 
zou overgeven aan een opvolger. Maar corona 
gooide roet in het eten. Mede door corona 
(alles moest op afstand) lukte het ook niet een 
nieuwe voorzitter “te vinden”. Wel hebben 
2 wijkbewoners gereageerd op de functie 
van voorzitter, maar na een gesprek met 
bestuursleden van de wijkraad, besloten beiden 

“het stokje” niet over te nemen. Reden waar-om 
de penningmeester – met toestemming van de 
gemeente – sindsdien optreedt als voorzitter-
ad interim, terwijl Hans had aangegeven – mede 
door de onzekere tijd – beschikbaar te blijven 
“als vraagbaak” voor de leden van de wijkraad.

Gelijk met de voorzitter namen ook de 
wijkraadsleden Cees Hof en Yvon Blankert 
afscheid als lid van de wijkraad. Gelukkig 
hebben twee – betrekkelijk kort in de 
Boerhaavewijk wonende – wijkbewoners 
hun plaats ingenomen: Marielle Barnhoorn 
(portefeuille: sociale samenleving) en Gabe 
Yntema (portefeuille: veiligheid in de wijk). 
Hierdoor kwam het aantal wijkraadsleden 
op acht en bleef de functie van voorzitter 
vooralsnog vacant.

Werkzaamheden Wijkraad
Onder “normale omstandigheden” waren 
er in 2020 iedere 1e dinsdag van de maand 
– behalve in juli en augustus – openbare 
wijkraadsvergadering geweest. Maar 
vanwege corona heeft de wijkraad moeten 
besluiten na 3 maart 2020 geen openbare 
vergaderingen meer te houden. Ook het 
wekelijkse “inloopspreekuur” in het kantoor 
van de wijkraad (iedere woensdagmiddag 
tussen drie en vier uur) in het wijkcentrum 

De Ringvaart moest stoppen. Dit terwijl 
openbare vergaderingen juist belangrijk zijn om 
samen met wijkbewoners actuele thema’s en 
onderwerpen aangaande de Boerhaavewijk te 
bespreken.

Na maart 2020 bleven de leden van de 
wijkraad uiteraard wel aanspreekpunt voor 
alle bewoners van de Boerhaavewijk en 
externe partijen, zoals de gemeente en leden 
van andere Schalkwijkse wijkraden. Maar het 
contact met bewoners – dat alleen via het 
email adres van de wijkraad mogelijk was – 
werd beduidend minder. Het contact tussen de 
wijkraadsleden onderling ging in eerste aanleg 
via e-mail, WhatsApp en de telefoon, maar al 
gauw werd het maandelijkse bestuursoverleg 
hervat met een digitale vergaderverbinding.

Samenwerking en overleg
Werken aan het bevorderen van prettig wonen 
in de Boerhaavewijk doen we als wijkraad 
uiteraard niet alleen. Er is onder ‘normale’ 
omstandigheden regelmatig overleg met 
wijkbewoners, met ambtenaren van de 
gemeente Haarlem, met vertegenwoordigers 
van andere Schalkwijkse wijkraden en 
woningbouwcoöperaties, de wijkagent, 
Handhaving en non-profit organisaties met 
een taak in de Boerhaavewijk. Maar door 
het moeten stoppen van de maandelijkse 
openbare wijkraadsvergadering, viel het 
maandelijkse contact met de wijkbewoners 
weg. De activiteiten van de wijkraad bleven 
echter onveranderd, namelijk zich blijven 
richten op: “het dienen van de belangen van de 
Boerhaavewijk en haar bewoners”. Dit laatste 
was hard nodig in het najaar van 2020.

Domus Plus en Skaeve Huse
In het najaar van 2020 werd de wijkraad 
door de gemeente verrast met het 
bericht dat de locatie waar nu nog de 
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Facebook-pagina Wijkraad Boerhaavewijk

afvalwaterzuiveringsinstallatie van 
Hoogheemraadschap Rijnland gevestigd is – 
gaat in de nabije toekomst daar verdwijnen – op 
het perceel Boerhaavelaan 57, in aanmerking 
komt voor een eventuele vestiging van een 
Domus Plus of een Skaeve Huse 
(zie ook www.haarlem.nl/opvang/). Er werden 
in het bericht ook nog drie andere locaties in de 
gemeente Haarlem genoemd.

Reguliere wijkraadsvergaderingen
• Besloten vergaderingen
Zoals hiervoor aangegeven zijn de maandelijkse 
besloten vergaderingen – na een pauze van 
bijna drie maanden – middels een digitale 
verbinding m.i.v. juli 2020 hervat. Uiteraard 
hadden de bestuursleden tussentijds 
wel - op afstand - overleg met elkaar over 
onderwerpen die de Boerhaavewijk aangaan. 
Regel is, dat bestuursvergaderingen iedere 
laatste woensdag van de maand (m.u.v. juli en 
augustus) gehouden worden.

• Openbare wijkraadsvergaderingen
De wijkraad Boerhaavewijk heeft in 2020 - 
vanwege corona – alleen de eerste 3 maanden 
openbare wijkraadsvergaderingen kunnen 
organiseren. Deze vergaderingen werden als 
altijd gehouden op de eerste dinsdag van de 
maand in het wijkcentrum “De Ringvaart”. Iedere 
wijk-bewoner is dan van harte welkom en kan 
onderwerpen agenderen voor “bespreking” 
tijdens deze vergaderingen. De enige twee 
voorwaarden zijn: (1) het onderwerp moet 
betrekking hebben op de Boerhaavewijk, en 
(2) de bewoner of degene die hem of haar 
vertegenwoordigt, moet tijdens de vergadering 
aanwezig zijn. Wanneer er weer openbare 
vergaderingen gehouden kunnen worden is op 
het moment dat dit jaarverslag geschreven wordt 
onbekend.
De openbare vergaderingen in 2020 
werden bijgewoond door gemiddeld vijftien 

wijkbewoners, terwijl ook de wijkagent en een 
vertegenwoordiger van Handhaving   
aanwezig waren. Ook vertegenwoordigers van 
politieke partijen en sociale instellingen waren 
een aantal keer tijdens dezevergaderingen 
aanwezig.
Wijkbewoners, maar ook andere 
geïnteresseerden, kunnen het secretariaat van 
de Wijkraad Boerhaavewijk – bij voorkeur op 
het eerder in dit verslag vermelde e-mailadres – 
vragen om toezending van goedgekeurde notulen 
van de openbare wijkraadsvergaderingen.

• 4-Wijkraden- & voorzittersoverleg
Met ingang van 2020 is de samenstelling van 
het periodieke overleg tussen de 4-wijkraden 
van Schalkwijk gewijzigd. Sindsdien nemen 
ook de voorzitters van deze wijkraden en 
ambtenaren op beleidsniveau van de gemeente 
(waaronder dikwijls de burgemeester) deel 
aan dit overleg. Hierdoor kon het afzonderlijke 
voorzittersoverleg worden geschrapt. 
Andere deelnemers aan deze nieuwe vorm 
van overleg, zijn beleidsmedewerkers 
van woningcorporaties, zorginstellin-gen 
en Spaarnelanden. Ook de politie en een 

medewerk(st)er van Handhaving nemen 
deel aan dit overleg. Afhankelijk van de 
agenda werden ook andere sociale partners 
en instanties uitgenodigd. Dit verslagjaar is 
gebleken, dat deze overlegvorm voor zowel de 
wijkraden als de gemeente Haarlem een prima 
en effi  ciënte werkwijze is om het stadsdeel 
Schalkwijk te verte-genwoordigen.
Tijdens dit overleg, dat in 2020 eens in de zes 
weken werd gehouden, worden diverse pro-
jecten en zaken besproken, die het gehele 
stadsdeel Schalkwijk aangaan. Ook dit overleg 
werd vanwege corona vanaf begin 2020 via een 
digitaal vergaderprogramma gevoerd. Vaste 
onderwerpen waren ook dit jaar de kwaliteit 
van de inrichting van de openbare ruimte, zoals 
bestrating, groen, vervuiling, straatmeubilair, 
veiligheid en handhaving. Ook de aanpak van 
meldingen en gevallen van structureel overlast, 
gemeld door wijkbewoners, werden in dit over-
leg besproken.

• Verkeer en Vervoer
De werkgroep Verkeer en Vervoer heeft in 
2020 vanwege corona slechts een paar keer 
met vertegenwoordigers van de gemeente 
Haarlem kunnen vergaderen en/of overleg 
kunnen voe-ren. Het ging daarbij onder meer 
over ontwikkelingen rond het geplande 
busknooppunt tussen de Buitenrustbrug 
en de Europaweg. Dit nieuwe busstation is 
nodig, omdat men verwacht dat de behoefte 
aan openbaar vervoer, onder andere door het 

toenemend aantal bewoners in Schalkwijk, tot 
2040 met 50 procent zal groeien.
De Schalkwijkse wijkraden hebben richting 
gemeente hun zorgen uitgesproken en 
schriftelijk kenbaar gemaakt over de 
toenemende verkeersintensiteit in Schalkwijk 
en aanbevelingen ge-daan, ter verbetering 
van de verkeersafwikkeling bij de kruispunten 
N205-Amerikaweg en Amerikaweg-
Boerhaavelaan.
Ook was er overleg over de herinrichting 
van de Professor Eijkmanlaan in 2021. 
Hierbij benadrukte de werkgroep, dat voor 
weggebruikers duidelijk moet zijn welke 
maximumsnelheid (30 of 50km) geldt. In 2021 
zal door de gemeenteraad over de inrichting 
een defi nitieve beslissing genomen worden.

• Wijkkrant Boerhaavelaar, 
website en Facebook
In 2020 zijn van de wijkkrant “Boerhaavelaar”
drie edities uitgekomen en in de Boerhaavewijk 
huis aan huis verspreid. Opvoeren van het 
aantal wijkkranten per jaar is helaas te 
duur. Na-mens de wijkraad wordt de inhoud 
samengesteld door de redacteur Frits van der 
Ploeg, tevens lid van de wijkraad. 
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Suggesties voor artikelen, korte berichten of 
vragen over het aanleveren van kopij kunnen 
gericht worden aan het e-mailadres van de 
redactie boerhaave-laar@boerhaavewijk.
nl. Ook in 2020 was Stichting MEO weer de 
verzorger van de layout en het drukken van de 
Boerhaavelaar.
Voor de snellere berichtgeving naar en 
communicatie met de bewoners heeft de 
wijkraad de website www.boerhaavewijk.nl. 
Tevens kunnen wij andere geïnteresseerden die 
meer willen weten over onze wijk informeren. 
Daarnaast zijn er in het archief op onze website 
alle vergaderverslagen van de wijkraad te 
vinden en de nummers van de Boerhaavelaar 
vanaf 2015. De webmaster van de site is het 
wijkraadslid Dick Wijnoogst. De provider en 
beheerder van de website is ook Stichting MEO.
Ook de Facebookpagina van Boerhaavewijk 
werd in 2020 behoorlijk vaak bezocht. De 
pagina wordt met name door de wijkraad 
gebruikt als snel communicatiemiddel 
naar onze bewoners. Het wijkraadslid Wim 
Nunnikhoven is de beheerder van de pagina. 
Onze Facebookpagi-na heeft 182 mensen die 
de pagina leuk vinden en 222 volgers.
Financiële zaken
De penningmeesters van de 4-Schalkwijkse 
Wijkraden hebben in 2020 om de bekende 
reden alleen “op afstand van elkaar” overleg 
gehad over de financiën. De kascommissie heeft 
ook dit jaar de boeken gecontroleerd en in orde 
bevonden.

Projecten en evenementen
Vanwege corona heeft – naast deelname aan 
de hiervoor genoemde overlegvormen – geen 
van dewijkraadsleden in 2020 deelgenomen 
aan welke vorm van fysiek overleg met andere 
partijen. Neemt niet weg dat de wijkraad alle 
actuele ontwikkelingen is de wijk volgde en - in 
een aantal gevallen - daarbij voor advies ook 
wordt betrokken.

Hieronder een overzicht:
• Schalkwijk aan Zet;
Tijdens dit verslagjaar stelde de gemeente 
Haarlem 70.000 euro beschikbaar voor het 
project “Schalkwijk aan Zet”. Een experiment, 
met als doel bewoners uit te dagen met 
ideeën te komen om Schalkwijk en dus ook 
de Boerhaavewijk gezelliger, mooier en 
veiliger te maken. Uit-eindelijk werden 94 
ideeën aangeleverd, waaruit de bewoners van 
Schalkwijk uiteindelijk 11 projecten kozen, 
die in 2021 - als corona geen vertragende 
factor wordt - uitgevoerd zullen worden. 
Welke plannen uitgekozen zijn, is te zien op de 
website van de gemeente Haarlem. 
(www.haarlem.nl/schalkwijk-aan-zet/). Gezien 
het succes van deze actie, heeft de gemeente 
Haarlem toegezegd ook in 2021 een vervolg te 
geven aan dit project.

• Poort van Boerhaave;
De locatie Poort van Boerhaave, gelegen tussen 
de Boerhaavelaan, Amerikavaart, Floris van 
Adrichemlaan en Louis Pasteurstraat is in 2020 
verder ontdaan van alle bebouwing.
Naar verwachting zal medio 2021 aan de 
zuidkant van het Willem van Ospark, op het 
voormalig Damiate-terrein, gestart worden 
met het nieuwbouwplan “Hof van Damiate”, 
twee luxueuze appartementencomplex met 
parkeerkelder en een “zelfafbouwcomplex” met 
woningen en er komt een watergang langs de 
Floris van Adrichemlaan.

Op het terrein van het voormalige verpleeghuis 
Boerhaave aan de noordkant van het Willem 
van Ospark, dat in 2020 verworden is tot een 
met gras bedekte vlakte, gaat ouderenzorg 
or-ganisatie Sint Jacob - volgens de planning in 
2022 - starten met de bouw van een complex 
(5-etages hoog) met diverse appartementen 
voor ouderen die zorg nodig hebben. Sint 
Jacob gaat daar een levendig gebied creëren 
waar zowel gewoond als gewerkt wordt en 
waar bewo-ners en mensen uit de buurt 
elkaar kunnen ontmoeten. Ook heeft Sint 
Jacob met andere zorgverleners, waaronder 
een huisartspraktijk, een apotheek en een 
fysiotherapiepraktijk (die gedrieën een ZOED 
- Zorgverleners Onder Een Dak - vormen) een 
intentieverklaring ondertekend om zich in het 
complex te vestigen.
Hoewel de wijkraad zeer ingenomen is met de 
hiervoor beschreven ontwikkelingen, maakt ze 
zich wel zorgen over de verkeersafwikkeling 
rond de Poort van Boerhaave. Zij heeft en 
zal, daar waar nodig, aanbevelingen (blijven) 
doen in het belang van de verkeersveiligheid 
voor wijkbewoners in dat gebied. Tijdens 
de op 7 januari 2020 gehouden openbare 
wijkraadvergadering heeft dhr. Spruijt van de 
Stichting St Jacob een toelichting gegeven op 
de stand van zaken. Ook in september 2020 is 
de wijkraad uitgebreid geïnformeerd over “de 
stand van zaken”.

Verder heeft de woningcorporatie ElanWonen 
de intentie om 2022 haar flatgebouwen aan 
de Louis Pasteurstraat en de Roordastraat te 
slopen en in 2024 op die locatie te beginnen 
met nieuwbouw van een flatgebouw van vijf en 
twee flatgebouwen van vier verdiepingen hoog. 
De wijkraad is daarover in september 2020 
uitgebreid over op de hoogte gebracht. Tussen 
de nieuwe gebouwen blijft het groen zo veel 
mogelijk gehandhaafd.

• Vijverpark
In Vijverpark is in het verslagjaar stug door 
gebouwd. De woningen worden goed en 
snel ver-kocht en dus kan de bouw volgens 
planning verlopen. Er werden een drietal 
appartementsge-bouwen gebouwd en aan 
de laatste woningen – langs de N205 en de 
volkstuincomplexen Eigen Tuin en Ons Buiten 
– werden voorbereid en de bouw daarvan is 
inmiddels begonnen.

• Schalkstad centrum/winkelcentrum
Zoals inmiddels volop zichtbaar, zijn tijdens dit 
verslagjaar in het Winkelcentrum Schalkwijk, 
on-der de naam Schalkstad, de uitvoering van 
de nieuwbouw activiteiten volop bezig. Ook de 
bouw van de 156 appartementen vordert.

• Schalkwijk Midden
Naast Schalkstad Centrum (winkelcentrum) 
wordt ook volop gewerkt in het kantorengebied, 
dat onder de naam: Schalkwijk Midden, gelegen 
is tussen de Europaweg, de Amerikaweg, de 
Kennedylaan en de Aziëweg. Hoewel dit gebied 
tot de Europawijk behoort, wordt de voort-gang 
van de bouwactiviteiten en ontwikkelingen 
in dit gebied, door bewoners uit de Boer-
haavewijk met interesse en nieuwsgierigheid 
gevolgd. De wijkraad heeft tijdens het 

Tekening project Elan Louis PasteurstraatNieuwbouwproject Boerhaavewijk: De Damiate
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verslagjaar, samen met andere wijkraden, 
richting gemeente aanbevelingen gedaan 
voor een veiligere ver-keersafwikkeling voor 
het autoverkeer naar en vanuit dit gebied. Op 
termijn zal blijken of de gemeente zich heeft 
kunnen vinden in deze aanbevelingen.

• Gezondheidscentrum De ZOED.
Zoals hiervoor aangegeven zal het eind 2017, 
op de hoek van de Floris van Adrichemlaan/
Louis Pasteurstraat, tijdelijk in een porto cabine 
gehuisveste gezondheidscentrum De ZOED 
(Zorgverleners Onder Een Dak), een eigen 
gebouw krijgen bij het nieuwe zorgcentrum van 
Sint Jacob. Uit reacties van bewoners van de 
Boerhaavewijk, is ook in 2020 weer gebleken 
hoe belangrijk dit gezondheidscentrum in “hun” 
wijk is.

• LenteFrisdag en Koningsdag/Vrijmarkt 2020.
Beide festiviteiten, bedoeld om wijkbewoners 
met elkaar in contact te brengen en vooral ook 
dienen om “overbodige” eigendommen tegen 
een zacht prijsje “aan de man” te brengen, 
gingen dit jaar vanwege corona helaas niet 
door.

Openbare ruimte en veiligheid in de wijk.
Een van de speerpunten van de wijkraad is 
het streven naar een openbare ruimte die 
VEILIG, HEEL, SCHOON EN MOOI is. Het is dus 
niet verwonderlijk dat veel energie, werk en 
contacten van leden van de wijkraad te maken 
hebben met de openbare ruimte in onze wijk. 
Daarom ook heeft de wijkraad zich zo gekeerd 
tegen de mogelijke huisvesting van een 
Domus Plus en/of Skaeve Huse locatie in de 
Boerhaavewijk.
Tijdens het verslagjaar hebben wijkbewoners, 
die woonachtig zijn in de onmiddellijke 
omgeving van het gebouw van het CBR meerdere 
malen bij de wijkraad aangegeven, heel veel 
overlast te ondervinden van autoverkeer en 
het parkeergedrag van lesauto’s en auto’s van 

brengers/halers van rijexamenkandidaten nabij 
hun woning. Ook met de wijkagent is door zowel 
de bewoners als de wijkraad over deze situatie 
gesproken, maar door gebrek aan wet- en/of 
lokale regelgeving, bleek dat een structurele 
oplossing ingewikkeld is.

Mede door nationale regelgeving, vanwege 
het besmettingsgevaar door corona, is de 
jaarwisseling 2020-2021 in de Boerhaavewijk 
relatief rustig verlopen. Begin 2020 heeft de 
wijkagent zijn “inloopspreekuur”, het moment 
waarop hij in het wijkcentrum De Ringvaart 
beschikbaar is om wijk-bewoners te woord 
te staan, gewijzigd naar iedere 1e dinsdag in 
de maand. Maar sinds de corona-crisis is de 
wijkagent alleen telefonisch of via de mail 
bereikbaar. De wijkraad betreurt dat ook in 
2020 een medewerker van Handhaver weinig 
zichtbaar aanwezig was in de Boerhaavewijk.

Groen in de wijk.
Aan het groen in de Boerhaavewijk is in 2020 
niet zo veel veranderd. Daar waar een boom 
van-wege bouwactiviteiten moest “verdwijnen” 
heeft de gemeente toegezegd te zorgen dat er 
een nieuwe boom wordt teruggeplaatst.

Samen met medewerkers van de gemeente 
hebben leden van de “klankbordgroep Bomen 
Boer-haavewijk”, waar een wijkraadslid deel 
van uitmaakt, onderzoek gedaan naar de 
gezondheidstoestand van alle bomen in de 
Boerhaavewijk. Hun bevindingen zijn met de 
gemeente besproken, waarbij is toegezegd 
dat de daarvoor in aanmerking komende 
bomen “een-op-een” zullen worden vervangen 
door nieuwe bomen. Ook in 2021 zal deze 
samenwerking worden voortgezet.

Verder heeft een lid van de wijkraad in het 
verslagjaar deelgenomen aan een nieuw 
adviesorgaan van de gemeenteraad en het 
college, “het Platform Groen”. Het Platform 
geeft gevraagd en on-gevraagd advies over 
het groen in de openbare ruimte en bij 
bouwprojecten naar de gemeente-raad en 
het college. Tevens wordt het ecologische 
beleid van de gemeente middels hun expertise 
getoetst.

In 2020 is in de ruigte, tussen de bosgebieden 
in de Poelpolder een ‘vogelplas’ aangelegd, die 
“poelpolderpoel” genoemd wordt. “Op afstand” 
van elkaar hebben bij hun omgeving betrokken 
wijkbewoners in 2020 toch “het groen” in de 
wijk verzorgt en ontdaan van “zwerfvuil”.

Samenwerking met andere in de 
Boerhaavewijk gevestigde organisaties.
Vanwege corona heeft de wijkraad haar 
gebruikelijke contacten met andere organisaties 
in de Boerhaavewijk vanaf maart 2020 moeten 
stoppen of “op afstand” (telefoon, e-mail en 
digitale vergadering) moeten onderhouden. In 
de praktijk betekende dit dat deze contacten 
tot een minimum beperkt werden en vanuit 
die hoek ook weinig nieuws te melden is. De 
Wijkraad hoopt, dat zodra dat weer mogelijk is, 
deze contacten weer te kunnen intensiveren 
naar het niveau van voor de “coronatijd”.

Wat brengt het nieuwe jaar?
Geen enkel verslagjaar is, zover de leden van 
de wijkraad zich kunnen herinneren, zo in 
mineur afgesloten als 2020. Neemt niet weg 
dat de wijkraad zich ook in 2021, binnen de 
mogelijkheden die er zijn, zal blijven inspannen 
om de belangen van de Boerhaavewijk en haar 
bewoners te dienen. De wijkraad hoopt dat zij 
zich in de loop van 2021 weer als vanouds voor 
de volle 100% kan inzetten voor de belangen 
van de Boerhaavewijk en haar bewoners. Verder 
hoopt De Wijkraad dat, zodra dat weer mogelijk 
is, wijkbewoners hun weg naar de periodieke 
wijkraadsvergaderingen weer weten te vinden, 
zodat we met elkaar kunnen blijven werken 
aan een Boerhaavewijk waar het voor iedereen 
prettig is om te wonen en te werken.

Plantsoen aan het eind Floris van Adrichemlaan

Poelpolderpoel

kinderen verzamelen zwerfafval
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SKAEVE HUSE 
EN DOMUS PLUS 
VERVOLG
In de wijkkrant van maart dit jaar hebben wij u 
op de hoogte gebracht van de stand van zaken 
rond de vestiging van een Domus Plus of Skaeve 
Huse in onze wijk.

In het vervolgtraject hebben de betrokken 
wijkraden (Parkwijk/Zuiderpolder/Penningsveer; 
Amsterdamsewijk; Slachthuisbuurt; 
Boerhaavewijk en Vondelkwartier) diverse 
gesprekken gevoerd met verschillende fracties 
van de gemeenteraad om deze te bewegen toch 
nog eens te kijken naar een locatie Schoteroog 
die de wijkraden voorstelden. Dit is helaas niet 
is gelukt. De raad wilde dat in meerderheid 
niet doen. De raad hield vast aan het besluit 
dat in de Waarderpolder – het stadsdeel waarin 
Schoteroog valt – niet voor woondoeleinden zal 
worden gebouwd.

Op 22 april jl. heeft de gemeenteraad besloten 
dat er aan de Vergierdeweg in Haarlem Noord 
6 Skaeve Huse zullen komen (bij de boerderij 

op nr. 452) en is de beslissing voor de vestiging 
van een Domus Plus aangehouden aangezien 
er nog twee mogelijke locaties in beeld waren, 
namelijk bij de Nieuweweg 2 en aan de Robertus 
Nurksweg (naast het viaduct over de N200 – 
Amsterdamsevaart).

De afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) aan 
de Boerhaavelaan is op dit moment afgevallen 
als mogelijke vestigingslocatie voor een Domus 
Plus, echter wel onder voorbehoud. Door B&W 
is n.l. gesteld, dat als er – om wat voor reden 
dan ook – toch gekeken moet worden naar een 
andere locatie, dan de AWZI weer in beeld kan 
komen.

In de raadsvergadering van 1 juli jl. heeft 
een meerderheid van de raad beslist dat er 
een Domus Plus vestiging gaat komen aan de 
Nieuweweg 2. Deze voormalige manege is 
een paar jaar geleden al door de gemeente 
aangekocht (waarschijnlijk al met het oogmerk 
om er deze verslaafden-daklozenopvang te 
vestigen).

Wij zullen u op de hoogte houden van eventuele 
ontwikkelingen in het verdere traject, dat nu zal 
worden ingezet.

THE WEEPING 
ELEPHANT
Vanaf 9 juli hebben we een grote gast in de 
Boerhaavewijk. The Weeping Elephant stond 
al in verschillende steden in Duitsland, België 
en in Nederland. Nu ontvangen wij deze gast 
van 5 meter hoog en bijna 3 ton zwaar in de 
Boerhaavewijk. De olifant staat tot begin 
september op het terrein waar ‘Hof van Jacob’ 
gebouwd gaat worden (in de hoek van de Louis 
Pasteurstraat op het terrein van de voormalige 
‘Boerhaavekliniek’).

Zonder ophef belandde de Afrikaanse olifant 
deze week op het terrein van het toekomstige 
ouderenzorgcentrum van Sint Jacob in 
ons deel van Schalkwijk. Hij is prachtig en 
indrukwekkend. Deze ’Weeping Elephant’ is 
opgetrokken uit staal. Zijn poten zijn gemaakt 
van uitgeholde boomstammen, de ogen van de 
knoesten.

Jantien Mook (1976), de maker, ontvangt 
enthousiaste reacties op haar beeld dat sinds 
2017 rondreist. Het stond onder meer in 
Amsterdam, Rotterdam, Brussel, Gent, Hamburg, 
Castricum aan Zee, Leiden en Hilversum. Met de 
olifant probeert ze bezoekers te overtuigen van 
de schoonheid van de natuur. Eerder maakte 
ze een varken (’Ode aan het Varken’) en een 
Schotse hooglander (’Highlander’).

De olifant staat op een podium. Daar kunt u 
muziek maken, dansen of iets vertellen aan uw 
buurtgenoten. Stuur een mail naar kunstenaar 
Jantien Mook op info@odetothewilderness.com 
en het podium is voor u.

En … wie een foto met de Weeping Elephant 
maakt en deze deelt op Facebook of Instagram 
met #HofvanJacob, maakt kans op vier 
toegangskaarten voor een dierentuin in 
Nederland naar keuze. De winnaar wordt in 
september door Sint Jacob bekend gemaakt.

Linksboven met de klok mee: Nieuweweg; Robert Nurksweg; Vergierdeweg en Boerhaavelaan
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SCHROEDER VAN 
DER KOLKSTRAAT

JONG EN OUD SAMEN 
IN HOF VAN JACOB
Haarlem, 15 juli 2021 - Op het terrein van 
het voormalig verpleeghuis Boerhaave in 
Schalkwijk, ontwikkelt ouderenzorgorganisatie 
Sint Jacob nieuwbouwcomplex ‘Hof van Jacob’: 
een terrein met diverse appartementen voor 
ouderen die in meer of mindere mate zorg 
nodig hebben. Het wordt een levendig gebied 
waar zowel gewoond als gewerkt wordt en 
waar jong en oud elkaar ontmoeten. Vandaag, 
donderdag 15 juli, hebben Sint Jacob en Hero 
kindercentra een verbindingsovereenkomst 
ondertekend voor het vestigen van een 
kinderdagverblijf in het hart van Hof van Jacob. 

Contact tussen mensen belangrijk
“We vinden het belangrijk dat op het terrein 
van Hof van Jacob diverse voorzieningen 
komen waar onze cliënten, de bewoners van de 
omliggende wijk en de medewerkers van Sint 
Jacob van kunnen profiteren”, aldus Eduard van 

Bockel, bestuurder van Sint Jacob. “Zo creëren 
we een verbinding met de wijk en kunnen 
mooie ontmoetingen ontstaan. Om dit te 
realiseren hebben we goede partners nodig. We 
zijn dan ook heel blij met de samenwerking met 
Hero kindercentra.”

Twee generaties helden
Maureen Posthumus, directeur-bestuurder 
van Hero kindercentra: “Wij kijken er naar 
uit om onderdeel te zijn van het Hof van 
Jacob, een zeer geschikte plek voor een 
nieuw kinderdagverblijf met een heerlijke 
buitenruimte. Zowel medewerkers van Hof van 
Jacob, als buurtbewoners, als Haarlemmers die 
de stad uitgaan om te werken kunnen straks 
op een gemakkelijke manier hun kleine helden 
bij ons brengen. Een kinderdagverblijf brengt 
veel levendigheid met zich mee. Hoe bijzonder 
is het als straks de ouderen en kinderen samen 
voorlezen, zingen of muziek maken. Twee 
generaties helden die van elkaar leren en samen 
plezier maken, dat is wat ons betreft echt de 
toegevoegde waarde van deze fijne plek.”

J. L. C. Schroeder van der Kolk was hoogleraar 
anatomie en fysiologie aan de Universiteit 
Utrecht (destijds Hogeschool Utrecht). Hij was 
een voorstander van fysiologisch onderzoek 
bij de vaststelling en genezing van ziekten 
in plaats van de tot dan toe gebruikelijke 
diagnose door waarneming. Als directeur 
van het Utrechtse krankzinnigengesticht 
(dolhuis) in de Agnietenstraat (Willem Arntsz 
Huis) en stond als psychiater aan de wieg van 
de krankzinnigenwet van 1841. Schroeder 
van der Kolk is zonder enige twijfel ook een 
excellente wetenschapper en hervormer van 
de Nederlandse psychiatrie.

Jacobus Ludovicus Conradus Schroeder van 
der Kolk werd op 14 maart 1797 geboren te 
Leeuwarden. Zijn vader was Hendrik Willem van 
der Kolk, dokter in Leeuwarden. Zijn moeder 
was Wilhelmina Philipina Catharina Schroeder. 
Haar vader was hoogleraar in de rechten en om 
haar naam voor uitsterven te behoeden, werd 
deze aan de naam Van der Kolk toegevoegd.
Schroeder Van der Kolk had dus genoeg goede 
voorbeelden en al op jonge leeftijd ontwikkelde 
hij een voorliefde voor de studie der natuur. Dat 
kwam mede doordat zijn vader de ontwikkeling 
van zijn zoon een flink stimuleerde door hem 
– in een tijd waarin het onderwijs in Nederland 
beperkt en weinig omvattend was – boeken van 
natuuronderzoekers te laten lezen. Zijn beide 
ouders verloor hij al op jonge leeftijd. Eerst zijn 
moeder toen hij nog een kind was; zijn vader 
overleed vlak voor zijn promotie in 1820.

Schroeder van der Kolk werd op 15-jarige 
leeftijd student in de geneeskunde aan 
de hogeschool van Groningen1, alwaar hij 
zich voornamelijk geïnteresseerd was in 
natuurkunde, scheikunde en plantkunde. Op 
17 juni 1820 kreeg hij de titel doctor in de 
geneeskunde en op dezelfde dag ook nog die 
van doctor in de verloskunde.
Na zijn promotie vestigde hij zich als arts in 
Hoorn, maar daar bleef hij slechts kort. In 1821 
werd hij al geneesheer in het Buitengasthuis2  in 
Amsterdam. Hier is hij vooral bekend geworden 
in de anatomie, zowel van het door ziekte 
veranderde als van het normale menselijk 
lichaam. Hij paste ook de testen en metingen 
uit de natuur- en scheikunde toe ten dienste 
der geneeskunde. Hij onderzocht organen en 

Ondertekening verbindingsovereenkomst Sint Jacob en Hero kindercentra J. L. C. Schroeder van der Kolk

Buitengasthuis Amsterdam - Binnenplein
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weefsels niet alleen met het blote oog, maar 
ook met behulp van de – toen nog door vele 
geneeskundigen geminachte – microscoop. Hij gaf 
ook aparte lessen in pathologische3 anatomie.

Toen in 1826 de hoogleraar in anatomie en 
fysiologie aan de Hogeschool te Utrecht4 
aftrad, werd Schroeder van der Kolk tot diens 
opvolger benoemd. Hij aanvaardde dit ambt 
op 2 Februari 1827. Slechts korte tijd daarna 
werd hij tot mederegent van het Utrechtse 
krankzinnigengesticht (Willem Arntz stichting) 
benoemd. Schroeder van der Kolk nam het deze 
functie op tegen straf en lichamelijk geweld. 
Al in een rede in 1827 laat hij daarover geen 
misverstanden bestaan: alle lichamelijke straf 
als slagen en wat dies meer zij moest ten 
strengste verboden worden; hij stelde als een 
onherroepelijke regel, dat als een medewerker 
een krankzinnige zou hebben geslagen, deze 
onmiddellijk uit het huis kon vertrekken. 
Schroeder van der Kolk overtuigde zijn 
medebestuurders dat krankzinnigen als zieken 
beschouwd en behandeld moesten worden 

en dat dus een hervorming van het gesticht 
noodzakelijk was. Hier, net als overal elders 
in Nederland, was van een geneeskundige 
behandeling der krankzinnigen geen sprake. 
De lijders werden in “het Dolhuis” opgeborgen, 
uiterst gebrekkig verpleegd, niet zelden 
mishandeld, en wel als beklagenswaardig, maar 
niet als zieken beschouwd.

Schroeder van der Kolk is van zeer groot 
belang geweest door zijn aanzet om, zowel de 
behandeling van krankzinnigen, als de studie 
van de psychiatrie in Nederland op een geheel 
nieuwe leest te schoeien. In het Buitengasthuis 
te Amsterdam had hij de gelegenheid gehad 
talrijke krankzinnigen te observeren. In het 
Willem Arntsz Huis te Utrecht heeft hij zijn 
ideeën over de behandeling van geesteszieken 
krachtig aangevat en ten uitvoering gebracht, 
vooral toen in 1831 het stads- en het 
provinciale bestuur een aanzienlijke som aan 
het gesticht toekenden. Het gesticht, waarvan 
hij zelf de geneeskundige leiding op zich nam, 
stond nu binnen korten tijd als een zegenrijke 

inrichting bekend. Zo slaagde Schroeder van der 
Kolk erin te bereiken, dat niet slechts in Utrecht, 
maar in geheel Nederland, de “onmenschelijke 
dolhuizen” plaats maakten voor inrichtingen tot 
geneeskundige behandeling van krankzinnigen.

Om op den duur een beter inzicht in de 
stoornissen in de werking van de hersenen 
mogelijk te maken, probeerde hij allereerst 
nauwkeuriger kennis van het samenstel van het 
centrale zenuwstelsel te verkrijgen. Hij deed 
verschillende onderzoeken naar de bouw van 
de hersenen van de mens en ook van hogere 
dieren. Voor het onderzoek met de microscoop 
richtte hij zich vooral op het ruggenmerg, later 
ook tot het verlengde merg.

Maar hij liet de klinische studie van de 
psychiatrie geenszins los. Met zijn rijke ervaring 
schreef hij een leerboek over dit vak, waarvan 
hij echter de uitgave niet heeft beleefd. Het 
verscheen echter wel kort na zijn overlijden, 
door de zorg van zijn leerling, jhr. F.A. Hartsen. 
Spoedig verscheen er een Duitse en enige jaren 
later ook een Engelse vertaling van dit werk.

Dat hij ook bij zijn leerlingen en bij anderen 
een bemind en geëerd man was, bleek bij de 
viering van zijn 25-jarig professoraat, op 28 
Februari 1852 en na zijn – na een korte ziekte 

– onverwacht overlijden. Op 29 Mei 1865 
werd op het kerkhof te Utrecht, onder grote 
belangstelling, een monument ter ere van zijn 
nagedachtenis onthuld.

1. De latere Rijksuniversiteit Groningen

2. Het Buitengasthuis was een gasthuis (soort ziekenhuis) 

 even buiten Amsterdam op de plek van het latere

 Wilhelmina Gasthuis. Dit in 1635 gebouwde gasthuis was

 oorspronkelijk het ‘pesthuis’ dat buiten de muren van de 

 stad lag. Er waren vier afdelingen en ook een dolhuis, een 

 apotheek en vertrekken voor de regenten en het personeel 

 maakten deel uit van het complex.

3. Ziektekunde of ‘aandoeningsleer’

4. De latere Rijksuniversiteit Utrecht

1863 Schroeder van der Kolk’s boek Geisteskrankheiten

Willem-Arntzhuis - gevel aan Nicolaaskerkhof Utrecht

Grafmonument J. L. C. Schroeder van der Kolk - 

Begraafplaats Soestbergen - Gansstraat Utrecht
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Het Lief&Leed-gevoel in Haarlem groeit. We 
zitten nu Haarlem-breed op 21 Lief&Leed-
straten, waarvan 14 straten in Schalkwijk.

• De nieuwste Lief&Leed-straat ligt in
 Molenwijk en is de Bergvennen. Op de foto
 zie je de trotste gangmaker van zijn straat. Hij
 heeft veel zin om van start te gaan. (foto 1)
• In Molenwijk heeft Jamila in de Waddenstraat
 paasattenties uitgedeeld aan de buren.
• In Europawijk lieten de gangmakers de
 Paasdagen ook niet zomaar voorbij gaan. 
 Zo zijn er hyacinten uitgedeeld op het 
 Ankaraplantsoen (foto 2) en paaseitjes in 
 de Laan van Berlijn (foto 3). De gangmakers 
 hebben flink uitgepakt en hebben daardoor 
 op een leuke en ludieke manier contact 
 gelegd met zowel bekende als nog 
 onbekende buren.
• In Boerhaavewijk zullen er nog vele kaartjes, 
 bossen bloemen en andere attenties 
 volgen, als het aan Yvonne van de Professor 
 Kouwerstraat ligt. Yvonne: “Zodra het weer 
 kan, vraag ik iemand uit de straat mee. Het 
 zou mooi zijn als hierdoor nieuwe contacten 
 in de straat ontstaan en dat mensen uit 
 zichzelf nog eens bij elkaar langsgaan.”

• De nieuwste aanwinst is de Van de Beltstraat. 
 De twee gangmakers, die eind maart een 
 potje in ontvangst hebben genomen, hopen 
 op door hun Lief&Leed-actie meer buren te 
 leren kennen.
• In de Forelstraat in Meerwijk heeft een 
 buurvrouw een bloemetje ontvangen, omdat 
 zij in het ziekenhuis had gelegen. Zij was erg 
 ontroerd en dankbaar en vond het een mooi 
 gebaar, helemaal omdat ze de gangmakers 
 nog niet kent. Zo zie je maar weer dat een 
 klein gebaar groot effect heeft.

FEESTELIJKE 
OPENING VAN 
DE KWIEK 
BEWEEGROUTE!
Woensdag 29 september gaat de KWIEK-
route feestelijk geopend worden. Een actieve 
wijkbewoonster heeft er alles aan gedaan om 
deze route in de Boerhaavewijk te realiseren. 
Met ondersteuning van een aantal partners uit 
de wijk is het nu gelukt!

KWIEK is een beweegroute die gebruik 
maakt van het straatmeubilair in de buurt 
om oefeningen mee te doen. KWIEK nodigt 
iedereen uit om samen in de buitenlucht te 
bewegen. De oefeningen kunnen uitgevoerd 
worden op verschillende niveaus.

Zet woensdag 29 september in de agenda en 
ben erbij als de burgemeester de KWIEK-route 
opent. Inloop 10:00 uur in wijkcentrum de 
Ringvaart. Vindt u het leuk om erbij te zijn en 
een rondje mee te lopen? Meld u dan aan bij 
Lucia Grooff via lgrooff@sportsupport.nl

LIEF&LEED UPDATE Een leuk ander nieuwtje is dat we gesponsord 
zijn door de Rabobank en nog eens 10 extra 
straten in Haarlem van een Lief & Leedpotje 
kunnen voorzien (foto 4)!

• Voel jij je verbonden met je eigen straat 
 en wil je graag een kleinigheidje doen voor 
 jouw buren of wil je je buren graag beter 
 leren kennen? Doe dan mee met de Lief & 
 Leedstraten en wordt gangmaker in je eigen  
 straat. Voor vragen of aanmelden, neem  
 contact op via liefenleed.haarlem@dock.nl.

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4
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SCHALKWIJK 
AAN ZET 2021

Beste Schalkwijker,

U/jij werkt in en voor Schalkwijk of bent 
betrokken bij een van de vele mooie 
initiatieven of organisaties die voor de 
Schalkwijkers actief zijn. We willen jullie graag 
benaderen voor het volgende.

Schalkwijk aan Zet 2020
Vorig najaar voerde de gemeente samen met 
de Schalkwijkse wijkraden Schalkwijk aan Zet 
uit, een experiment met een democratische 
wijkbegroting.
Schalkwijkers en andere mensen met hart voor 
de wijk konden een maand lang budget vragen 
voor plannen die hun wijk mooier, groener 
of gezelliger maakten. Schalkwijkers van 18 
jaar en ouder mochten in december 2020 
een budget van 70.000 euro over de haalbare 
plannen verdelen. Ze kozen maar liefst 13 
plannen uit, die binnen dat bedrag kunnen 
worden gerealiseerd. Sommige plannen zijn 
inmiddels al uitgevoerd, andere plannen staan 
nog in de steigers.

Nieuwe ronde vanaf 18 september
Ook voor het najaar van 2021 staat Schalkwijk 
aan Zet gepland. Opnieuw is er een budget van 
70.000 euro te verdelen. Deze keer mogen ook 

Mieke Bergkamp

Schalkwijkers van 16 en 17 jaar in december 
meebepalen over welke plannen het bedrag 
wordt verdeeld.

Maar eerst: goede plannen voor Schalkwijk!
Op zaterdag 18 september a.s. gaat de website 
www.schalkwijkaanzet.nl de lucht in. Vanaf dat 
moment tot en met zondag 17 oktober mag dus 
iedereen een goed plan op de website zetten.
We benaderen u/jullie omdat jullie misschien 
zelf wel een droom of een goed plan hebben 
voor in Schalkwijk. Of mensen in jullie directe 
omgeving die graag aan de slag willen. Door 
Schalkwijk aan Zet kan je plan werkelijkheid 
worden: als de meeste Schalkwijkers op je 
plan stemmen, krijg jij het budget om het uit te 
voeren.

Voorwaarden
De belangrijkste voorwaarden zijn:
· je moet je plan in principe zelf binnen 
een jaar zelf kunnen opzeten en uitvoeren (bij 
zaken op straat helpt de gemeente)
· het bedrag dat je ervoor nodig hebt 
ligt tussen 3.000 en 70.000 euro
· het plan is niet voor commerciële, 
ideologische, religieuze of privédoelen
· het budget dat je kan aanvragen is 
eenmalig en voor een concreet plan.
De overige voorwaarden lees je vanaf 18 
september op de website en vanaf volgende 
week op www.haarlem.nl/schalkwijk-aan-zet/.
Op die laatste pagina kan je je ook gratis 
aanmelden voor de Nieuwsbrief Schalkwijk 

aan Zet, waarin we je een aantal keren per jaar 
informeren over de komende ronde en over de 
voortgang van de winnende plannen uit 2020.

Voorbeelden?
Vorig jaar kwamen er goede plannen binnen 
voor een beweegroute voor ouderen, een 
vrouwencafé, extra zitbankjes aan het Spaarne, 
een mozaïek kunstwerk op een versteend 
pleintje, een wereldkoor, het opknappen van 
een openbaar toegankelijk schoolplein en 
fruitbomen in de wijk.
Schoolklassen, verenigingen, sportteams, 
burengroepen, een hele straat en individuele 
bewoners deden mee; van 8 tot 85, van 
verschillende ahomst en met verschillende 
moedertalen.
Mensen die wel vaker meededen aan 
participatie met de gemeente, en mensen die 
dat nog nooit van hun leven hadden gedaan.
Vanuit de gemeente hebben we ze ondersteund 
om hun plan goed op de website te zetten. Dat 
gaan we dit jaar weer doen. Nog beter zelfs, 
want we hopen meer in de wijken te kunnen 
zijn dan vorig jaar door corona was toegestaan.
Dertien verschillende plannen worden nu dus 
uitgevoerd.
 
En voor een aantal plannen die het niet 
haalden konden we contacten leggen met 
ondersteuners zodat men toch verder aan het 
plan kon werken.

Geniet van de zomer, bedenk een plan
We vragen u/jullie daarom om de mensen in 
Schalkwijk bij wie jullie betrokken zijn te wijzen 
op Schalkwijk aan Zet. De zomer is begonnen, 
tijd om te ontspannen en nieuwe plannen te 
maken voor het komende jaar. En misschien wel 
een plan voor Schalkwijk!
Vanaf half juli hebben we ook divers 
communicatiemateriaal voor u beschikbaar: van 
posters en flyers tot een handig informatieblad 
dat te gebruiken is om van een goed idee een 
goed uitvoerbaar plan te maken. Bijgevoegd 
alvast een simpel gedachtencanvas.

Voor meer informatie (of een keertje sparren) 
kunt u me bereiken door een e-mail te sturen 
naar schalkwijkaanzet@haarlem.nl.

Ik wens jullie een fijne en inspirerende zomer!

Met Schalkwijkse groet, 

Mieke Bergkamp
Projectleider Schalkwijk aan Zet

Snelheids smiley bord op de Boerhaavelaan. 

Sticker Schalkwijk aan Zet

Schalkwijk aan Zet
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BUURTCAFÉ VOOR 
MANTELZORGERS

Woensdag 23 juni was het eerste Buurtcafé 
voor Mantelzorgers in Da Vinci. Een maandelijks 
Buurtcafé, waar mantelzorgers elkaar kunnen 
ontmoeten, versterken en vooral nieuwe 
energie opdoen!

Francis Koopen vertelde over haar ervaring met 
het zorgen voor haar moeder met dementie. 
Voor velen herkenbaar. Het zorgen voor en 
je zorgen maken over een naaste. Hoe ga je 
daarmee om? En hoe houd je energie? 

Daarna werden onder het genot van een 
heerlijke High Tea ervaringen en tips 
uitgewisseld tussen jong en oud. Iedereen 
ging weer opgeladen naar huis. ‘Heerlijk, even 
ontspannen en niet hoeven te zorgen.’ ‘Gezellig 

en informatief om te horen hoe anderen het 
doen.’ Iedere derde dinsdag van de maand is 
er een Buurtcafé voor Mantelzorgers. Iedereen 
die zorgt voor een partner, kind, ouder, buur of 
naaste is van harte welkom! 

Kijk voor meer informatie en aanmelden op 
www.tandemmantelzorg.nl.
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KENNEMERHART IN 
SCHALKWIJK
Kennemerhart is één van de grootste 
ouderenzorgorganisaties in Zuid-Kennemerland. 
Zo’n 2000 ouderen in Haarlem en omgeving 
maken gebruik van de diensten op het gebied 
van wonen, zorg en welzijn. In Schalkwijk biedt 
Kennemerhart naast wonen in woonzorglocatie 
De Molenburg, ook wijkverpleging, 
huishoudelijke ondersteuning en dagbesteding.
De dagbesteding van Kennemerhart is 
dagbesteding op maat, eigentijds en dichtbij 
en wordt aangeboden op meerdere locaties 
in Haarlem, Heemstede, Vogelenzang/
Bloemendaal en Zandvoort. In Schalkwijk 
kan dat bijvoorbeeld in Wijkcentrum De 
Ringvaart, op de Floris van Adrichemlaan 98. 
Kennemerhart Oppeppers is er voor iedereen 
met een vorm van dementie, NAH of Parkinson 
of voor wie contact maken niet (meer zo) 
vanzelfsprekend is. 
Het eigentijdse programma van Kennemerhart 
Oppeppers richt zich op (actieve) ouderen 
met een vorm van kwetsbaarheid die zo lang 
mogelijk thuis willen en kunnen blijven wonen 
en die graag lichamelijk of geestelijk op een 
fijne manier bezig blijven voor een gezonde 
levensstijl. Zo is er aandacht voor Sport & 
Bewegen, Kunst & Cultuur, Groen & Natuur, 
Voeding & Gezondheid en Creatie. Deelnemers 
zijn altijd welkom voor koffie, een praatje en 
een gezelschapsspel. 
Buiten coronatijd wordt er samengewerkt met 
inspirerende gastdocenten en zijn er uitstapjes 

naar bijvoorbeeld musea, sportevenementen of 
naar restaurants voor een lunch. Voor deelname 
aan Kennemerhart Oppeppers kan het zijn dat u 
een indicatie nodig heeft. 

Meer weten over de activiteiten van 
Kennemerhart Oppeppers in Schalkwijk? 
Neemt u dan contact op via 06 237 492 34 of 
via de clientservice van Kennemerhart, 
023 5837520. U kunt ook mailen naar 
schalkhart@kennemerhart.nl

Woont u in Schalkwijk en zoekt u ondersteuning 
voor in de thuissituatie? Bijvoorbeeld in de 
vorm van wijkverpleging of huishoudelijke 
ondersteuning? Dan kunt u rekenen op de 
(zorg)professionals van Kennemerhart, zoals 
de zorgmedewerkers van ons thuiszorgteam 
Schalkwijk Zuid die u professionele persoonlijke 
verzorging, verpleging of begeleiding in uw 
eigen vertrouwde omgeving bieden. Of zoals 
de medewerkers van onze huishoudelijke 
ondersteuning. Zij hebben aandacht voor uw 
persoonlijke wensen en ondersteunen u graag 
zodat u uw huishouden op orde heeft en houdt. 
Vertrouwd, veilig en betrouwbaar.

Onze clientservice kan u alles vertellen 
over kosten, vergoedingen, indicaties en het 
aanvragen daarvan. U kunt ze bereiken via 
023 5214214. Kijk ook op 
www.kennemerhart.nl/dagbesteding

STADSSCHOUW- 
BURG SPEELT KENAU 
OP DA VINCIPLEIN
De openingsvoorstelling van de 
Stadsschouwburg Haarlem, KENAU XL, is dit 
jaar te zien in Schalkwijk. Op 12 september om 
15.00 uur wordt het Leonardo da Vinciplein 
omgetoverd tot een openluchttheater. In een 
zomerkomedie van vijf kwartier wordt het 
verhaal verteld van de Haarlemse Heldin Kenau. 
Er wordt geacteerd, gedanst en gezongen: 
heerlijke medleys van Nederlandse covers en 
Spaanse hits.

Silent Theatre
Kenau is een bruisende en vrolijke voorstelling 
voor volwassenen en iets oudere kinderen. 
Regen of geen regen, KENAU XL gaat door. Op 
12 september om 15.00 uur. Bij het kaartje zit 

het gebruik van een koptelefoon inbegrepen. 
Zo hoef je geen woord te missen en veroorzaakt 
de voorstelling geen geluidsoverlast. Silent 
Theatre dus.

Kaarten (€2,50) zijn te koop via 
www.theater-haarlem.nl/kenauschalkwijk

Gratis zomerkamp
Ook organiseerde de Stadsschouwburg 
deze zomer in samenwerking met de 
Wereldmuziekschool een gratis KENAU theater-
zomerkamp in Schalkwijk. Meer dan 180 
kinderen zijn wekenlang bezig geweest met 
het maken van een eigen theaterstuk over de 
Haarlemse heldin.

Buitenkans
Een voorstelling uit de schouwburg, gewoon 
op het Da Vinciplein, wat een buitenkansje! 
Uiteraard zal Da Vinci open zijn voor een hapje 
en een drankje. Komt u ook op 12 september?

Foto: Melle Meivogel
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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.

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 

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.



BOERHAAVELAAR


