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Wijkkrant “Boerhaavelaar” is een uitgave van de
wijkraad Boerhaavewijk.

Stichting MEO, Alkmaar

Redactiebepalingen
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.

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.

Commerciële mededelingen worden niet geplaatst.

De auteur krijgt geen bericht als zijn of haar bijdrage
niet wordt 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
februari 2022

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:

Redactieadres
Redactie Boerhaavelaar p/a Wijkraad
Floris van Adrichemlaan 98
2035 VD Haarlem.

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

E-mail
boerhaavelaar@boerhaavewijk.nl

Foto’s op de voorzijde:
De westelijke kant van het Swammerdamplein;
Inzet: de titelpagina’s van “Bybel der Natuure”, Swammerdams
laatste werk uitgegeven door Herman Boerhaave in 1737.
Foto’s op de achterzijde:
Boven: Het braakliggende terrein waar later de huizen en het
kantoorgebouw van het Swammerdamplein komen; het
transformatorhuisje staat er al wel;
Onder: Het Swammerdamplein van nu; met aan de zijden woonwagens, huizen en kantoorgebouw (CBR) en de Prof. Eijkmanlaan;
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WIJKRAAD
BOERHAAVEWIJK
De Wijkraad Boerhaavewijk komt op voor de
belangen en van de wijk en haar bewoners en
vertegenwoordigt de wijk(bewoners) in participatie
en inspraak in projecten en beleidsvoornemens
van de gemeente en overige overheden en
organisaties. Zij werkt daarbij samen met de
overige drie wijkraden in het stadsdeel Schalkwijk.
Wijkraadsvergaderingen
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
In verband met maatregelen van de regering ter
voorkoming van het verspreiden van corona is
het op het moment van samenstellen van deze
wijkkrant niet mogelijk om data te geven van
komende vergaderingen of andere bijeenkomsten
te geven.
We raden belangstellende bewoners aan om voor
data de website van de wijkraad en de Facebookpagina goed in de gaten te houden.
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 Facebookpagina van de wijkraad.

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.

Samenstelling
Wijkraad
Boerhaavewijk

groen en openbare ruimte en
gebiedsontwikkeling / redacteur
Boerhaavelaar

Annemiek Arends, Ekamastraat
Secretaris

Dick Wijnoogst, Semmelweisstraat
werkgroep verkeer en vervoer /
redacteur website

Antoinette Wijnoogst,
Semmelweisstraat
penningmeester; tevens
waarnemend voorzitter

Wim Nunnikhoven, Alexander
Flemmingstraat
redacteur Facebook-pagina
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Frits
van der Ploeg, Van
Konijnenburgstraat

Marièlle Barnhoorn, Van de
Beltstraat

sociale samenleving
Gabe Yntema, Vijverpark
veiligheid in de wijk
Ailko Hammingh, Entree-West
wijkraadslid
Babs Slottje, Louis Pasteurstraat
wijkraadslid; wijkkrant
Sabrina de Wit, Ekamastraat
wijkraadslid

WIJKNIEUWS

BESTE
WIJKBEWONERS,
Helaas, wij kunnen u nog steeds geen stukje
van de voorzitter voorzetten om te lezen (en
kennis te maken). Hoopvol lieten wij u op de
jaarvergadering van 5 oktober j.l. weten een
kandidaat te hebben. En dat was ook zo, maar
bij nader inzien lagen de inzichten van deze
kandidaat en de wijkraad te ver uiteen, zodat
wij besloten hebben u nog niemand voor te
stellen om in de functie van voorzitter door u te
worden gekozen.
Onze openbare vergaderingen zijn we weer
op 7 september begonnen in de Mathijsenzaal
van het wijkcentrum.En op dinsdag 5 oktober
de jaarvergadering in de grote zaal, waar we
als wijkraad verantwoording hebben afgelegd
over het jaar 2020 en waardig afscheid hebben
genomen van onze vorige voorzitter, Hans Hirs.
Gelukkig kon burgemeester Jos Wienen – tevens
stadsdeel-wethouder – ook aanwezig zijn.
Hij heeft Hans in zijn toespraak namens het
college hartelijk bedankt voor de zestien jaar

KOKEN EN ETEN IN
DE RINGVAART
Nadat lange tijd de gezamenlijke maaltijden op
grond van de maatregelen tegen corona niet
meer mogelijk waren, heeft Antoinette Wijnoogst
besloten dat die toch weer worden begonnen nu
een en ander weer mogelijk is. De “Schafterij” is
weer geopend!
Op maandagavond wordt er gekookt voor
bewoners uit de buurt in het wijkcentrum “De
Ringvaart” en op dinsdag tussen de middag hier
kan ook een maaltijd meegenomen worden.

voorzitterschap van onze wijkraad. Hij prees hem
als een weldenkend, realistisch en standvastig
bestuurder van de wijkraad en merkte op dat
het stadsbestuur zeer veel ondersteuning heeft
van burgers zoals Hans en er bovendien veel van
kunnen leren. De wijkraad van de Boerhaavewijk
heeft zich gekenmerkt als een goede en
verstandige vertegenwoordiging van de bewoners
van de wijk bij de samenspraak en de inspraak bij
het stadsbestuur.
En met zo’n compliment zijn we blij.
En inmiddels hebben we ook de vergadering
van 2 november alweer achter de rug, met
gelukkig weer wat meer belangstelling dan op
7 september.
Of we ook in december een vergadering hebben
is bij samenstellen van dit nummer nog niet
duidelijk. Er zijn nieuwe richtlijnen en in hoeverre
Dock – de verhuurder van de zalen – deze
vergadering kan toelaten weten wij nog niet.
Hou daarvoor de website en de Facebook-pagina
van de wijkraad in de gaten.
de redacteur

De kosten zijn op maandag € 5,00 incl. koffie of
thee en op dinsdag €4,50.
Opgeven aan de balie van de Ringvaart.
Tel.nr.023 5436001
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FEESTELIJKE OPENING ‘SCHALKWIJK
DIVERS!’ ONTMOETINGSCENTRUM!!
Op zaterdag 9 oktober 2021 werd het
voormalige gebouw De Kleine Ringvaart op een
enthousiaste en feestelijke manier omgedoopt
als ‘Schalkwijk Divers!’ Ontmoetingcentrum en
officieel geopend door de wethouder mevrouw
Marie-Térèse Meijs. Het is een centrum waar
mensen elkaar ontmoeten en diensten krijgen
die ze nodig hebben, zoals hulp, advies,
bewustzijn en privé vergaderingen.

Wethouder Meijs sprak over het belang van het
centrum. Het is een plek om elkaar te ontmoeten
en te verbinden met de gemeenschappen op
dit gebied “ zei ze. “ De gemeente Haarlem
verwelkomt dit centrum, en is klaar het te
ondersteunen. Hierna konden alle gasten genieten
van een heerlijke ‘multiculturele’ maaltijd en was
er veel ruimte voor onderling contact, van welke
gelegenheid nog lang werd gebruik gemaakt.

De openingsceremonie van dit prachtig
georganiseerde evenement werd bijgewoond
door verschillende gasten. Allereerst
wethouder en verder, gemeenteraadsleden,
vertegenwoordigers van verschillende
organisaties: politie, gezondheid instellingen,
onderwijs, de wijkraad etc. en vooral veel
buurtbewoners met verschillende culturele
achtergronden

In het gebouw zijn drie organisaties gevestigd nl:
Stichting Somaliërs Haarlem en Omgeving (SSHO),
Haarlemse Verbinders en Stichting Blocks.
SSHO is een Somalische organisatie die
activiteiten ontwikkeld gericht op statushouders,
migranten en vluchtelingen. Haarlem Verbinders
is een nog jong platform voor organisaties
van migranten, vluchtelingen en Nederlandse
organisaties die meer onderlinge verbinding tot
stand wil brengen.

De heer Ahmed (bestuurslid Somaliërs Haarlem)
opende de bijeenkomst en was blij dat er zoveel
mensen naar de opening waren gekomen en
het belang dat verschillende gemeenschappen
in Haarlem met elkaar samenwerken. Dit moet
gestalte krijgen in de nieuwe organisatie Haarlem
Verbinders die ook in dit gebouw gevestigd zijn.
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‘Schalkwijk Divers!’-Ontmoetingcentrum
www.ssho.nl
www.haarlemseverbinders.nl
stichtingblocks.blogspot.com/p/stichting-blocksanbi-gegevens.html
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HET GROOTSTE
GLAS-IN-LOODRAAM
VAN NOORDHOLLAND
Waar veel bewoners geen flauw benul van
hebben is dat één van de grootste glas-inloodramen van Noord-Holland zich in het
Haarlemse Schalkwijk bevindt.
De Moeder van de Verlosserkerk op de hoek
van de Floris van Adrichemlaan en de Prof.
Eijkmanlaan, van architect J.P. de Groot, belandde
vorig jaar op de gemeentelijke monumentenlijst.
Het markante pand, een moderne zaalkerk met

Genootschap
Oud-Schalkwijk
Haarlem (GOSH)
schuin oplopend lessenaardak en een losstaande
toren op een ruim voorplein, werd in 1966
ingewijd. Het monumentale glas-in-loodraam,
ontworpen door priester-kunstenaar Egbert
Dekkers, meet maar liefst 26 bij 6 meter en
verbeeldt de levensloop.
Genootschap Oud-Schalkwijk Haarlem (GOSH)
E-mail: oudschalkwijk@gmail.com
www.facebook.com/groups/217978853057327

Het immense glas-in-loodraam ‘
De levensloop’. (Foto: Nick Nuyens).
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NAZOMERMARKT
2021

gesteund door DOCK en het Sociaal Wijkteam.
De Gemeente Haarlem stelt de financiën ter
beschikking en verder werkt ook de Stichting
Samen Haarlem mee.

In de Boerhaavewijk bestaat sinds een aantal
jaren de mooie traditie van het houden van
een Lentefrisdag. Op die dag – altijd op een
zaterdag – worden alle bewoners van de
Boerhaavewijk verrast met een gratis traytje
zomerplantjes, waarmee zij hun tuin of
balkon kunnen opfleuren. Daarvoor zijn in de
daaraan voorafgaande weken door de hele
wijk vrolijk gekleurde flyers verspreid, tegen
inlevering waarvan deze plantjes kunnen
worden afgehaald.

De laatste Lentefrisdag werd gehouden op
11 mei 2019 en er waren al voorbereidingen
getroffen voor een nieuwe Lentefrisdag op
zaterdag 16 mei 2020, totdat de Coronapandemie roet in het eten gooide en alles
moest worden afgelast. Ook in mei 2021 was
het helaas niet mogelijk een dergelijke dag
te organiseren. Dankzij de getroffen hygiëne
maatregelen, en doordat veel mensen zich
inmiddels hebben laten vaccineren, is de
situatie gelukkig verbeterd en heeft de
Wijkraad zich ingezet om toch een alternatief
te bieden. En dat heeft geresulteerd in de
Nazomermarkt 2021, die gehouden is op
zaterdag 28 augustus 2021.

Deze actie gaat uit van de Wijkraad
Boerhaavewijk, met de medewerking van
een actieve groep bewoners, en wordt mede

Als vanouds waren op het parkeerterrein
naast het wijkgebouw “De Ringvaart” kramen
geplaatst van waaruit de plantjes konden
worden uitgedeeld. Ook konden er, tegen een
kleine vergoeding, kramen worden gehuurd
voor een kleine gezellige vrijmarkt. Ook voor
de kinderen waren er activiteiten, zoals een
springkussen, een suikerspinautomaat, en de
mogelijkheid om onder leiding te knutselen.

Najaarsmarkt Klaar voor de start
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Vanaf 11 uur ’s morgens werd begonnen met
het uitdelen van de plantjes en kwam de
toeloop van de wijkbewoners op gang.
Het aantal bezoekers was mooi verdeeld over
de dag, alhoewel er duidelijk wat minder
mensen kwamen dan anders in het voorjaar.
Misschien veroorzaakt doordat het de laatste
week van de schoolvakantie was en nog
niet alle mensen weer thuis waren. Maar de
sfeer was gemoedelijk en het was leuk om
te zien hoe de mensen met elkaar in gesprek
raakten en na verloop van enige tijd tevreden
huiswaarts keerden, voorzien van een traytje
mooie kleurrijke en winterharde violen, en
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wellicht van een aankoop op de vrijmarkt.
Tegen 3 uur ’s middags liep de zaak ten einde,
de meeste plantjes waren uitgedeeld en de
deelnemers aan de vrijmarkt begonnen in
te pakken. Degenen die ’s morgens hadden
geholpen met de opbouw, konden weer aan
de slag met het opruimen. Maar vele handen
maken licht werk en in een half uurtje was
alles weer aan kant. Heel veel dank aan alle
vrijwilligers die zich weer geheel belangeloos
hebben ingezet!
Wij kunnen terugkijken op een zeer geslaagde
dag, waarop de weergoden ons gelukkig
goed gezind waren, en waarop de onderlinge
samenhang en het “wij-gevoel” van alle
Boerhaavelaars weer een mooie stimulans
hebben gekregen.
Daniël Rasmussens
Knutselen aan een eigen vogelkastje

Onderonsje bij het springkussen
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BOMENPLAN
BOERHAAVEWIJK
Winnende bomenmixen stemronde
De gemeente heeft samen met de
klankbordgroep Boerhaavewijk een bomenplan
gemaakt om de bomen in de Boerhaavewijk te
verduurzamen. Samen met het klankbord werd
bepaald welke slechte bomen worden vervangen
en waar extra nieuwe bomen komen. In totaal
plant de gemeente dit najaar 274 vervangende of
extra bomen. Van 21 juni tot en met 5 juli konden
bewoners meedenken en bomen kiezen.
Tijdens de stemronde konden bewoners stemmen
op hun favoriete bomen.

De winnende bomenmix plant de gemeente
het meest in de Boerhaavewijk. Hieronder ziet
u de uiteindelijk door de bewoners gekozen
bomenmixen. Alle andere bomenmixen vindt u op
de website van de gemeente.
Gesprekken in straten
In de Mathijsenstraat, de Schwannstraat en de Van
Deventerstraat moeten veel bomen vervangen
worden. In deze straten heeft de gemeente met
bewoners gesprekken gehouden over welke
nieuwe bomen er in hun straat geplant zouden
moeten worden. Deze stadsgesprekken zijn een
aanbeveling uit het burgeradvies van de 100
bewoners van Schalkwijk tijdens de vergadering
van Bomen in Schalkwijk in 2018.

Winnende bomenmixen stemronde
1. De winnaar in de categorie “Grote Laanbomen” is de mix van “Nederlandse bomen”. De mix is
hieronder afgebeeld.

2. De winnaar in de categorie “Grote Parkbomen” is de mix “Bloesem en Vruchten”. De mix is
hieronder afgebeeld.
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3. De winnaar in de categorie “Middelgrote Bomen” is de mix “Bloesem”. De mix is hieronder afgebeeld.

4. De winnaar in de categorie “Kleine Bomen” is de mix “Bloemig”. De mix is hieronder afgebeeld.

Achtergrond van het project
Een groot deel van de bomen in Schalkwijk
is geplant bij de aanleg van het stadsdeel.
De gemeente heeft alle bomen in Schalkwijk
onderzocht. Sommige bomen hebben een slechte
conditie. Vervanging van deze bomen is nodig. De
gemeente plant bomen die langer meegaan terug.
Samen met bewoners en betrokken professionals
is hiervoor een verbeterplan opgesteld. Ook plant
de gemeente de aankomende tien jaar 500 extra
bomen in Schalkwijk.

DIT ZIJN DE BOMEN
DIE ZIJN GEKOZEN
VOOR (EN DOOR)
ONZE WIJK

Jeroen Braakman,
Procesmanager Bomen in Schalkwijk
Lees meer op: haarlem.nl/bomenboerhaavewijk
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SINT JACOB BOUWT
AAN DE TOEKOMST
Wonen, zorg en ontmoeten in het Hof van Jacob
Op het terrein van voormalig verpleeghuis
Boerhaave bouwt ouderenzorgorganisatie Sint
Jacob de komende jaren het Hof van Jacob. Al een
tijdje staat er op het geëgaliseerde en met gras en
bloemen ingezaaide terrein – naast de metalen
olifant – een poster met het een impressie van het
nieuw te bouwen complex “Hof van Jacob”.

Een plek waar bewoners prettig wonen,
medewerkers het fijn vinden om te werken en de
buurt zich welkom voelt om langs te komen.
Wat maakt de locatie zo bijzonder?
Open terrein dat onderdeel is van de buurt. Geen
hekken maar een open gebied met veel groen.
Diverse faciliteiten waar de bewoner en de buurt
gebruik van kunnen maken.
Verschillende woonvormen voor ouderen:
permanent of tijdelijk, met veel of weinig zorg:

1. Beschermd wonen
24/7 zorg waarbij de bewoner het leven zoveel
mogelijk kan voortzetten zoals hij/zij gewend was.

4. Verzorgd wonen
Zo zelfstandig mogelijk wonen, met de
mogelijkheid om meer of minder zorg te krijgen.

2. Tijdelijk te gast
Voor herstel na het ziekenhuis of verblijf met
zorg wanneer het thuis even niet lukt.

5. ZOED (Zorg onder Eén Dak)
• Apotheek
• Huisarts
• Fysiotherapie

3. Hart van Jacob
Het ‘Hart van Jacob’ voor de bewoners én de
wijk met o.a.
• Kinderdagverblijf
• Horeca
• Kantoren Sint Jacob
12 | Boerhaavelaar
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BOERHAAVEWIJK NIEUWS

DE ENERGIECOACH
KOMT LANGS
De gasprijzen stijgen en het loont direct als
u energiebesparende maatregelen neemt.
Bespaar bijvoorbeeld energie met radiatorfolie,
tochtstrippen en ledlampen. De gemeente
Haarlem komt de komende maanden naar
u toe. Voordat de gemeente langskomt
krijgt u informatie in huis. Daarna komt een
energiecoach bij u langs.
De energiecoach komt bij huurders langs.
In veel huizen liggen er nog kansen om
direct energie te besparen en daarom biedt
gemeente u dan ook gratis producten ter
waarde van 50 euro aan die direct zorgen
voor lagere energiekosten. Door het gebruik
van bijvoorbeeld ledlampen, radiatorfolie of
waterzuinige producten bespaart u direct op
elektra-, gas- of waterkosten.
Advies aan de deur
Het huis-aan-huisbezoek wordt tijdig
aangekondigd. Tijdens het bezoek neemt de
energiecoach met u door welke opties het
beste bij uw situatie passen. U ontvangt na
het gesprek een waardebon van 50 euro.
Binnenkort krijgt u hierover meer informatie in
uw brievenbus.
Direct energie besparen
Met de volgende 5 tips kunt u direct gas
besparen:
Tip 1: Zet de verwarming een graadje lager;
Tip 2: Trek een warme trui aan of duik onder
een dekentje;
Tip 3: Verwarm alleen waar nodig;
Tip 4: Zorg voor voldoende verse lucht;
Tip 5: Korter douchen.

Deze flyer krijgt u binnenkort in de bus.

Kijk voor meer bespaartips op
www.milieucentraal.nl.
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ELKE KILO TELT
AFVALINZAMELING
FEESTDAGEN
EN AFSLUITEN
CONTAINERS
Dit jaar vallen de kerstdagen en oud en
nieuw in het weekend daardoor zijn er geen
wijzigingen in de afvalinzameling.

Nieuw is dat kinderen dit jaar €0,10 cent
extra per boom krijgen en er een extra
inzamelingsdag is. Het doel van de actie is
zoveel mogelijk te voorkomen dat afgedankte
kerstbomen gaan rondslingeren in de stad.
Dat zorgt namelijk voor rommel, trekt ander
zwerfvuil aan en is brandgevaarlijk. De
ingezamelde bomen worden versnipperd en
verwerkt tot compost.
50 cent en een lootje
Per ingeleverde boom krijgen de kinderen
€ 0,50 en een lootje waarmee ze kans maken
op de Superprijs van € 500,-. Deze hoofdprijs
is bestemd voor een activiteit met de hele klas
of voor een goed doel. Naast de hoofdprijs
zijn er ook VVV-cadeaubonnen te winnen.
Meer informatie is vanaf half december op de
website van Spaarnelanden te vinden:
www.spaarnelanden.nl/kerstbomenactie.

Kerstbomenactie
De kerstbomenactie is terug! Dit jaar
organiseren gemeente Haarlem en
Spaarnelanden weer de kerstbomenactie.
Door de coronamaatregelen kon de
kerstboomactie vorig jaar niet doorgaan.
Op 29 december 2021, 5 en 12 januari 2022 tussen 12.30 en 16.00 uur - kunnen kinderen
tot en met 15 jaar op diverse locaties in
Haarlem oude kerstbomen brengen.
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Feestdagenafval: papier en karton
Haarlemmers zijn goed in het scheiden van
papier en karton van de rest van het afval.
Per huishouden maar liefst 80 kilo per jaar!
Goed voor het milieu. Want het restafval, nog
altijd 51 kilo per huishouden, gaat immers naar
de verbranding.
Elke kilo telt dus. Vooral in de gezellige
decembermaand met al die cadeaus en dus
veel verpakkingen van online bestellingen,
cadeaupapier en kartonnen dozen. Hoe meer u
daarvan apart inlevert, hoe meer nieuw papier
en karton we ervan kunnen maken! En: des te
feestelijker wordt december voor ons allemaal.

BOERHAAVEWIJK NIEUWS

Tips voor december
•	Maak het karton klein en plat zodat het in de
container past.
•	Zorg dat het papier en karton schoon en
droog is.
•	Wij werken hard om zo snel mogelijk te
legen. Meld een volle container daarom aan
ons en neem uw papier en karton nog even
mee naar huis.
•	Heel veel papier en karton? U kunt het ook
gratis naar het Milieuplein brengen.
•	Kijk op https://afvalwijzer.spaarnelanden.nl
voor de dichtstbijzijnde papiercontainers of
download de app.

Snoeiafval: hoe kleiner hoe beter
In deze periode wordt er weer veel gesnoeid in
de tuin. We zijn blij dat dit snoeiafval massaal
in de gft-containers terecht komt, zodat het
gerecycled kan worden. Maak het snoeiafval
met een snoeischaar klein zodat het goed in
de gft-container past. Zo voorkomt u dat de
containers verstopt raken, wat het inzamelen
vermoeilijkt.
Grof tuinafval, zoals boomstronken en grote
takken, mag niet in de gft-container. Dit kunt u
naar ons Milieuplein brengen aan de Ir.Lelyweg
51 in Haarlem (geopend van ma t/m za van 8.00
tot 15.30 en di van 8.00 tot 20.00 uur). Of maak
een via www.spaarnelanden.nl een afspraak op
een door u gekozen tijdstip om het op te laten
halen door Spaarnelanden.
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SWAMMERDAMPLEIN

Jan Swammerdam was één van de baanbrekende
natuuronderzoekers van de 17e eeuw, die eigen
waarnemingen in de natuur fundamenteel
noodzakelijk vonden naast de “oude methode”,
het bestuderen van boeken. Dit “zintuigelijk
onderzoek” was typerend voor de Leidse
Universiteit (opgericht 1575) en betekende een
omwenteling in het wetenschappelijk denken,
in feite het ontstaan van de vroegmoderne
natuurwetenschap. Jan Swammerdam’s
waarnemingen strekten zich uit over een breed
gebied: menselijke anatomie (voortplanting),
fysiologie (ademhaling), microscopie, en de
insectenwereld. In 1658 was hij de eerste die
rode bloedcellen observeerde en beschreef.
Aan de Leidse Universiteit studeerde hij bij de
beroemde professor Sylvius.

figuur 1

Studie en vroege ontdekkingen
Jan Swammerdam (Amsterdam, 12 februari
1637 – aldaar, 17 februari 1680) was de
zoon van de Amsterdamse apotheker Jan
Jacobsz. Swammerdam op de Oude Schans,
die bekendstond om zijn natuurhistorische
verzameling. Ondanks de wens van zijn
vader dat hij theologie zou gaan studeren,
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begon Swammerdam in 1661 geneeskunde
te studeren aan de prestigieuze, nieuwe
de Universiteit van Leiden (opger. 1575).
Hij studeerde anatomie en fysiologie bij
de in zijn tijd beroemde Leidse professor
Franciscus Sylvius, tegelijk met Niels Stensen,
Frederik Ruysch en Reinier de Graaf, een
groep zeer getalenteerde studenten, die elk
een belangrijke bijdrage aan de wetenschap
vormden.
Swammerdam promoveerde in Leiden op
zijn onderzoek naar ademhaling bij mensen
uit door een reeks briljante fysiologische
proeven en de beschrijving van het
mechanisme van de ademhaling.
Als onderdeel van zijn anatomisch onderzoek
deed hij experimenten met spiercontractie.
Hij experimenteerde met preparaten naar
de werking van zenuw-spierverbindingen
bij de kikker. Hij was een van de eersten die
rode bloedcellen observeerde en beschreef,
ontwikkelde een nieuwe methode voor het
bewaren van anatomische monsters door het
inspuiten van hete bijenwas, beschreef de
anatomie van de baarmoeder en ontdekte de
aard van hernia’s.
Insecten
Tijdens zijn studie geneeskunde
begon Swammerdam zijn eigen
verzameling insecten.
Hij verlegde zijn werkterrein
naar de studie van insecten. In
zijn boek “Historia Insectorum
Generalis ofte Algemeene
Verhandeling van de Bloedeloose
Dierkens” in 1669 legde hij de
grondslag voor de entomologie
(insectenkunde), zowel door
zijn aandacht voor structurele
details door het gebruik van
het microscoop bij ontledingen,
als door zijn baanbrekend
werk in het samenstellen van

figuur 2
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figuur 3

preservering-oplossingen. Een aantal insecten
is vernoemd naar Swammerdam, onder
andere Nematopogon swammerdamella (de
bleke langsprietmot en een genus (geslacht)
Swammer-damella, (muggensoorten uit de
familie van de Scatopsidae). Zijn werk aan
insecten toonde aan
dat de verschillende
fasen tijdens het
leven van een
insect – ei, larve,
pop en volwassen
dier – verschillende
vormen van
hetzelfde dier zijn
(metamorfose).
Het hoogtepunt
van zijn werk is een
monografie over
figuur 4
bijen.
‘Bybel der natuure’
Tot aan zijn vroegtijdige dood op 43-jarige
leeftijd werkte hij aan wat zijn hoofdwerk
zou worden. Het bleef ongepubliceerd
toen hij stierf in 1680, maar werd in 1737
postuum gepubliceerd als “Bybel der natuure”
(“Biblia naturae”) door de Leidse professor
Herman Boerhaave. Ervan overtuigd dat alle
insecten het bestuderen waard waren, had

Swammerdam met behulp van de microscoop
en ontledingen een epische verhandeling
samengesteld over zoveel mogelijk insecten
als hij kon. Geïnspireerd door Marcello
Malpighi’s werk, beschreven in diens boek
“De Bombyce”(Over hommels), beschreef
Swammerdam de anatomie van zijderupsen,
eendagsvliegen, mieren, vliegende herten,
kaasmijten, bijen en vele andere insecten,
ondanks herhaalde aanvallen van malaria en
een kort intermezzo
waarin hij zijn
wetenschappelijke
werk opgaf
voor religieuze
contemplatie. Zijn
wetenschappelijke
observaties waren
doordrenkt met
de aanwezigheid
van God, de
almachtige schepper.
Swammerdams
lofzang op de luis
werd een klassieker:
“Hierbij bied ik u de Almachtige Vinger van
God aan in de anatomie van een luis: waarin
u wonderen op wonderen zult vinden en de
wijsheid van God duidelijk gemanifesteerd zult
zien in een nietig ding.”
Zelfs als dit de optelsom van zijn levenswerk
zou zijn, zou Swammerdam duidelijk een
plaats verdienen in de geschiedenis van
anatomie en geneeskunde. In de jaren 1670
ging zijn werk echter veel verder dan deze
bevindingen en het bracht de biologie als
geheel op een nieuw niveau. Hij was een van
de eersten die de microscoop bij ontledingen
gebruikte, en zijn technieken bleven bijna
twee honderd jaar bruikbaar.
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vlinders, eronder zijn libellen, met een kever in het midden
Figuur 2: Swammerdams illustratie van een zenuwspierpreparaat. Hij plaatste een kikkerdijspier in een glazen
injectiespuit met een zenuw die uit een gat in de zijkant van de
container stak. Door de zenuw te irriteren, trok de spier samen,
maar het waterpeil, en dus het volume van de spier, nam niet toe
Figuur 3: De microscoop met één lens is in feite een heel klein
vergrootglas: het object raakte de lens bijna aan en de waarnemer
moest zijn oog dicht bij de lens houden om het object te zien, en
zelfs dan was het vaak moeilijk om veel te onderscheiden
figuur 6

Figuur 4: Illustratie van een mug uit Historia Insectorium
Figuur 5: Swammerdams tekening van de
voortplantingsorganen van de bijenkoningin, zoals

Figuur 1: De in 1880 geplaatste gevelsteen aan het woonhuis

waargenomen door een microscoop

van Jan Swammerdam aan de Oudeschans te Amsterdam.

Figuur 6: Herdenkingssteen voor Swammerdam in Leiden op

Aan weerszijden van de plaquette zijn schorpioenen, boven zijn

het Swammerdampad

Dit is niet Jan Swammerdam
Er is geen authentiek portret van Jan
Swammerdam bewaard gebleven. Een vermeend
portret van hem duikt echter nog steeds af en
toe op. De (vrij slechte) litho die hier wordt
weergegeven, is gemaakt door Berghaus in 1851.
Deze gravure is ontleend aan een tekening van
Jan Stolker (1724-1785), gemaakt naar een
schilderij van Rembrandt. Maar Rembrandt kan
niet de maker zijn van dit portret. Het portret
toont Swammerdam met een exemplaar van

zijn boek over de eendagsvlieg, Ephemeri vita.
Het boek werd gepubliceerd in 1675, terwijl
Rembrandt stierf in 1669.
Het portret van Swammerdam is duidelijk
ontleend aan Rembrandts meesterwerk “De
anatomische les van dr. Tulp”: de figuur links
naast Nicolas Tulp (met hoed), starend naar de
kijker, is echter geïdentificeerd als Hartmann
Hartmanzoon (1591-1659). Bovendien
schilderde Rembrandt dit schilderij in 1632, vijf
jaar voordat Swammerdam werd geboren!
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DAT JE KIND OP EEN
SPORTCLUB MAG,
DAT IS EEN MOOI
KADO!
Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt voor
kinderen de sportclub of creatieve lessen
Alle kinderen moeten kunnen meedoen.
Daarom betaalt het Jeugdfonds de contributie
of het lesgeld mee als er thuis geen geld voor
is. En soms ook spullen als voetbalschoenen,
een danspakje of een instrument.
Genoeg bewegen en spelen houdt
kinderen gezond
Juist nu. Doordat de sportclubs en scholen
gesloten waren, bewogen kinderen en jongeren
veel te weinig. Het is verleidelijk om niets
te doen of te gamen, terwijl frisse lucht en
beweging nodig zijn om gezond en blij te
blijven. Hoe beter kinderen in hun vel zitten,
hoe sterker ze zich voelen en hoe beter het met
ze gaat. Ook op school.
Alle kinderen moeten kunnen meedoen
Gelukkig is het leven weer op gang gekomen
en zijn de zwem-, sport-, dans- en muziekclubs
weer open. Daar is elke week bewegen of

creatief zijn vanzelfsprekend en kinderen leren
er terwijl ze nieuwe vrienden maken.
Wist je dat kinderen:
•	Het fijn vinden om op een club te zitten,
ergens bij te horen, gewoon mee te kunnen
doen?
•	Op een club steeds beter kunnen worden in
wat ze leuk vinden?
•	Het langst blijven bewegen als ze al jong
elke week op een club kunnen sporten?
•	Daar sterker door worden, gezonder, met
meer zelfvertrouwen?
•	Op een club socialer worden, leren
samenwerken en nuttig gedrag leren van
elkaar?
•	Belangrijke vaardigheden leren als verliezen
en opstaan, doorzetten om iets te bereiken?
•	Zich beter kunnen concentreren door leren
af te wisselen met bewegen en creativiteit?
•	Met muziek en sport hun hersenen extra
stimuleren, waardoor ze beter leren op
school?
Maak je kind blij. Check wat je kind het liefste
doet en waar de club is die de lessen geeft.
Is er plaats? En wat zijn de kosten voor de
lessen? Ga met die informatie en je Haarlem
Pas (in bijzondere gevallen is zonder Pas
mogelijk) naar de juf of meester op school,
naar bijvoorbeeld een Sociaal Wijkteam, de
Vereniging Marokkaanse Gemeenschap of
naar Streetcornerwork. Zij kunnen voor jou de
aanvraag doen. Wil je de aanvraag zelf doen?
Dat kan ook, via www.samenvoorallekinderen.
nl. Daar kun je behalve sport en cultuur
nog andere dingen aanvragen zoals een
verjaardag-pakket, schoolspullen of een
winterjas. Kijk voor meer informatie op
jeugdfondssportencultuur.nl/haarlem of op
www.samenvoorallekinderen.nl
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Wanneer:
Elke zondag van

15:00 tot 17:00 uur

Waar:

KUNST CLUB SCHALKWIJK

Wil je tekenen of
schilderen?
Het kan in het Wijkcentrum De Ringvaart!

VAN HARTE WELKOM!
Het project is mede mogelijk gemaakt door:

Wijkcentrum de Ringvaart
Floris van Adrichemlaan 98
2035 VD Haarlem

Voor wie:
Kinderen van 4 t/m 18 jaar

Kosten:

GRATIS
Meer informatie:
Tel: 06-45493915
m.mounji@hotmail.com

VOL
=
VOL
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SCHALKWIJK
AAN ZET

gemaakt. Daarna zullen de plannen worden
uitgevoerd voor december 2022. Je leest alles
over de voortgang van Schalkwijk aan Zet in de
gratis nieuwsbrief.

De gemeente Haarlem stelt dit jaar voor de
tweede keer een budget van 70.000 euro
beschikbaar om Schalkwijk gezelliger, mooier of
groener te maken.
55 plannen ingediend, 38 plannen naar de
haalbaarheidsronde!
Tot en met zondag 24 oktober kon je de
plannenmakers van Schalkwijk aan Zet 2
ondersteunen met een like (duim omhoog).
Met 50 likes of meer gaat een plan door naar
de volgende ronde: de haalbaarheidscheck.
In de haalbaarheidscheck checkt een team
experts of een plan ook echt in 2022 door de
plannenmakers kunnen worden uitgevoerd.
Die plannen gaan door naar de finale: de
stemronde. De haalbare plannen waren bekend
gemaakt op maandag 29 november. Alle
Schalkwijkers van 16 jaar en ouder kregen een
persoonlijke stemcode toegestuurd, waarmee
ze tussen 29 november en 12 december konden
stemmen op de plannen van hun keuze. Op 15
december zijn de winnende plannen bekend

Er zijn in totaal in Schalkwijk 55 plannen
ingediend. En maar liefst 14 daarvan in de
Boerhaavewijk. Hieronder een tabel met deze
14 plannen, gerangschikt naar aantal likes.
Er zijn dus tien plannen die de grens van 50
likes halen. Binnen de Boerhaavewijk staat het
plan voor de kleuterspeelplek in Vijverpark
bovenaan. Van de 36 andere plannen in
Schalkwijk zijn er ook aardig wat over de grens
van 50 likes. In heel Schalkwijk staan er maar
vier hoger dan het plan van Sarah van Lieshout:
Skatepark Schalkwijk Tijl Van Osch 319 likes
Multifunctioneel sportveld, voor groot en klein!
Kinderraad Molenwiek Dalton 220 likes
Stop de jacht in Molenwijk, gebruik een laser!
Brigitte van Kesteren 135 likes
Pizza/terrasplan Stichting MooiZooi Alice Taylor
108 likes
Het wordt spannend !!
Bekijk het op www.schalkwijkaanzet.nl/

Plan

Indiener

Datum

Aantal likes

Peuter/kleuterspeeltuin in Vijverpark

Sarah van Lieshout

6 oktober 2021

99

Lees- en taalclub Schalkwijk

Mohamed Mounji

7 oktober 2021

97

Schalkwijk Divers! Ontmoetingscentrum

Emma van Dongen

12 oktober 2021

80

KinderKookClub Schalkwijk

Mohamed Mounji

7 oktober 2021

76

Iedere straat mag haar eigen vlinders

14 oktober 2021

74

13 oktober 2021

68

Bankje/picknicktafel speeltuin Ben Liesepad

Edip Bagdadi
Karim EL Mesbahi &
Stichting Samen Haarlem
Tanja Smit

17 september 2021

59

Bloembak wegafsluiting/sluis

Nicole Getrouw

17 oktober 2021

58

Bestrijding eenzaamheid door gezonde maaltijden.

Stichting Jongeren In Beweging

17 oktober 2021

53

Jeu de boules baan Boerhaavewijk

Antoinette Wijnoogst

7 oktober 2021

50

Gezelligheid opbouwen

Miriam Aguilera Otero

21 september 2021

9

Pingpongtafel-ontmoetingsplek

Gerard Hameteman

16 oktober 2021

8

Een plek om te hockeyen/sporten voor transgenders

Buck de Buck

11 oktober 2021

7

Speeltuin omgeving Eijkmanlaan

Kubra Dur

19 september 2021

5

Digitale Wegwijzer
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SCHALKWIJKMIDDEN - STAD
TUSSEN DE BOMEN
Schalkwijk-Midden is het gebied tussen de
Europaweg (westzijde), de Kennedylaan
(noordzijde), de Amerikaweg (oostzijde) en de
Aziëweg (zuidzijde). Het gebied wordt nu nog
bepaald door de bebouwing in de jaren begin
’70 tot nu, door kantoren en bedrijvigheid.
Om aan de steeds groter wordende vraag naar
woningen te kunnen voldoen heeft de Gemeente
Haarlem eind jaren ’90 besloten om het gebied
in de kavels waarin het was verdeeld vrij te
geven voor projecten van woningbouw; en wel
door sloop en nieuwbouw of het omvormen van
kantoren naar woningen. Vele van de toenmalige
kantoren kwamen leeg door het vertrek van
de gebruikers (Fluor, FIOD, Belastingdienst, de
autodealer, etc.) naar elders.
Er werd ook een
visie opgesteld die is
vastgesteld in 2017:
een ontwikkelkader
waarbinnen de
projecten konden
worden vormgegeven,
getiteld: “Schalkwoud,
een nieuwe stad tussen
de bomen”. Hieraan
verbonden werden

zogeheten ‘plotregels’ (voorwaarden waaraan de
projecten moesten voldoen). Daarbij hoorde ook
een ‘Handboek Inrichting Stad tussen de bomen’.
Planning
Van kantoren naar circa 1250 woningen en 750
arbeidsplaatsen (ca. 10 ha).
Al vrij snel werden er projecten ingediend
door de nieuwe eigenaren van de verlaten
kantoorpanden of van ontwikkelaars die
daarvan of op die plaats wooncomplexen
wilden maken. Een van de eerste was voor
het project ‘De Keijzer’, waarbij van het
voormalige kantoorgebouw van het UWV een
appartementencomplex werd gemaakt.
Sinds 2019 wonen daarin nu de eerste
bewoners van “Schalkwoud”.

Projecten die volgden waren “Silva” (voormalig
FNV-kantoor)

“Elements” (voormalig Fluor-kantoor met
omliggende parkeerterreinen en gebouwen)
24 | Boerhaavelaar
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nieuw kantoor Rijkswaterstaat (voorheen
FIOD-kantoor), KPN/Dura Vermeer (voormalig
schakelstation van KPN) en

“Rootz” (voormalig Belastingkantoor
en parkeerterreinen en de vroegere
autodealerlocatie).
In komende nummers van de Boerhaavelaar
laten we u kennis maken met de verschillende
projecten binnen Schalkwijk-Midden

wooncomplex “De Keizer”

111 appartementen,
parkeergarage

opgeleverd in 2019 en al
bewoond

2 gekoppelde gebouwen

wooncomplex “Silva”

131 huurwoningen,
kantoorruimtes,
fietsenberging, ondergrondse
parkeergarage

oplevering maart 2023

1 gebouw in
drie delen

project “Elements”

298 koop- en
huurappartementen en
koopwoningen, voorzieningen,
werkcafé, extra groen op
dakterrassen, balkons,
galerijen en in binnentuinen

oplevering vanaf eind 2022 in
gebouw Factory (kantoor Fluor)

in vier gebouwen, waarvan
drie nieuwbouw op de
voorm. parkeerterrein

Rijkswaterstaat

nieuwe invulling in bestaand
gebouw, energiezuinig in
groene setting

oplevering maart 2023

project “Rootz” Haarlem

675 woningen: huurwoningen
in middensegment en ruim
200 betaalbare koopwoningen,
ontmoetingsplekken,
voorzieningen in het groen

start bouw in 2023

KPN/Dura Vermeer

schakelstation en woningen

bouw tussen
2025 – 2028

openbare ruimte

tijdelijke inrichting
Jamaicaplantsoen in gang
gezet (ten zuiden van De
Keizer)

Na de bouw van de
appartementencomplexen,
start het inrichten van de
openbare ruimte

in acht gebouwen
nieuwbouw
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DE GROTE
SCHALKWIJKQUIZ
2021

5. Welke Schalkwijkse club werd landelijk
Sportclub van het jaar in 2019 en Cultuurclub
van het jaar in 2021
A. Samen Haarlem
B. Triple Threat
C. United Davos

Test je Schalkwijkkennis met deze quiz die
gemaakt werd door GOSH.
Dit gezelschap heeft een levendige pagina op
Facebook waar allerhande oude en nieuwe
wetenswaardigheden over Schalkwijk gedeeld
worden. Ook verzorgt GOSH interessante
wandelingen-met-gids door ons stadsdeel.
Geheimzinnige afkorting trouwens, GOSH,
wat betekent die? Tja, dát is natuurlijk een
quizvraag!
1. Waaraan ontleent Schalkwijk zijn naam
A. Knecht en Nederzetting
B. Kerk en Huizen
C. Boeren en Dorp
2. Welk beroemd duo bezocht ooit de kermis in
Schalkwijk
A. Piet Bambergen en René van Vooren
B. Sandra en Andres
C. Bassie en Adriaan
3. Waarop loopt de motor van het pontje over
de Ringvaart
A. Stookolie
B. Diesel
C. Zonne-energie
4. In Schalkwijk reed ooit een stoomtrein.
De stations Rijksstraatweg en Vijfhuizen
herinneren daaraan. Wanneer reed hij hier?
A. Van 1950 tot 1959
B. Van 1912 tot 1936
C. Van 1880 tot 1939
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6. Welke molen staat niet in Schalkwijk
A. De Vijfhuizermolen
B. De Hommel
C. De Veer
7. Welke ijsje werd in de jaren zeventig het
meest verkocht in ons openluchtzwembad
A. Cornetto
B. Raket
C. Magnum

SCHALKWIJKS NIEUWS

11. Het traditionele zomervakantiekinderfestijn in de Ringvaart heet
A. Kinderparadijs
B. Stuif-es-in
C. Stuif-Stuif
12. Hoe heet het park met inheemse wilde
planten langs de Europaweg
A. Romolen Heempark
B. Europaplantsoen
C. Schouwbroekerpark

8. Het Torentje op de Febo komt van de
A. Spaarnekerk
B. Mariastichting
C. Protestantse kerk Badhoevedorp

13. Welke zangeres trad op bij Friet van Piet
ter ere van het 30-jarig bestaan
A. Corry Konings
B. Liesbeth List
C. Anita Meijer

9. Wat was de bijnaam van het steeds verder
uitdijende Haarlemmermeer
A. Waterwolf
B. Waterbeer
C. Waterrat

14. Wat is de betekenis van de afkorting GOSH
A. Gezelschap Ons Schalkwijk Haarlem
B. Genootschap Oud-Schalkwijk Haarlem
C. Gemeenschap Oude Schalkwijkers Haarlem
Antwoorden op pagina 28
Foto: Michel Campfens

10. Hoe heten de twee zilverkleurige
woontorens in het Aziëpark
A. Bossa en Nova
B. Twister en Tango
C. Hip en Hop
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AFVALSCHEIDING
MAKKELIJKER
In 2015 had Haarlem een
afvalscheidingspercentage van 37% en bijna
300 kg restafval per inwoner per jaar. Eind 2019
was dat een afvalscheidingspercentage van
49% en gemiddeld 213 kg per inwoner per jaar.
Hiermee ligt Haarlem op koers met de landelijke
doelstellingen.
Haarlemmers doen het dus goed!
Afval scheiden is belangrijk !
Door afval goed te scheiden, helpt u mee om
grondstoffen her te gebruiken. Steeds meer
Haarlemmers zijn zich hier bewust van en
vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk afval
wordt omgezet naar grondstoffen voor nieuwe
producten. Een passende afvalbak in huis maakt
het makkelijker om goed afval te scheiden.
Een afvalbak die past in en bij uw keuken is
dan mooi meegenomen! Met deze afvalbakken
wordt afvalscheiding makkelijker Hier vindt u
een overzicht van afvalscheidingsbakken voor
in huis. Het kan lastig zijn om een afvalbak te
vinden die past in uw keuken. Om goed afval te
scheiden is zo’n afvalbak - of meerdere - handig
en eigenlijk zelfs nodig. Spaarnelanden en de
gemeente Haarlem helpen u daar graag bij!
De afvalbakken-etalage
Deze site geeft een overzicht van de meest
handige en betaalbare afvalbakken die
helpen bij het beter scheiden van uw afval.
Initiatiefnemers gemeente Haarlem en
Spaarnelanden verdienen geen geld aan deze
web-etalage. Als in een etalage, ziet u de
afvalbakken en als u er één ziet die u wilt kopen,
klikt u op de knop ‘Bestellen’. Dan opent zich een
nieuwe tab in de webshop van de leverancier
waar u uw bestelling kunt afhandelen. U koopt
dan direct van de leverancier.
Ga voor de afvalbakken-etalage naar:
www.afvalbakkeninhuis.nl/shop/
28 | Boerhaavelaar

Het strategisch plan afvalscheiding
‘Elke kilo telt’ is onderdeel van het Strategisch
Plan Afvalscheiding. Sinds 2016 wordt er hard
gewerkt door Spaarnelanden en de gemeente
Haarlem om heel Haarlem te voorzien van
afvalscheidingscontainers. Haarlemmers met
een tuin hebben inmiddels een duocontainer
ontvangen. Tot eind 2021 worden er extra
containers geplaats voor bewoners zonder
eigen duo-container. Uitgebreide inhoudelijke
informatie over SPA, vindt u op de website van
gemeente Haarlem.
Wat in welke bak?
Wilt u weten hoe u uw afval moet scheiden,
wanneer uw afval wordt ingezameld of waar
de dichtstbijzijnde container staat om uw afval
te scheiden? U vindt het op pagina 30 van de
Boerhaavelaar. Via Google Play of App Store is
de Afvalwijzer Spaarnelanden ook als app op uw
telefoon te downloaden.
Of kijk op www.spaarnelanden.nl/afvalscheiden
voor meer informatie en tips over afval scheiden.

Antwoorden GOSH-quiz:
1-A / 2-C / 3-C /4-B / 5-B / 6-C / 7-B / 8-A / 9-A /
10-B / 11-C / 12-A / 13-C / 14-B

HAARLEM NIEUWS

AFVALSCHEIDING
MOET
Bas werkt sinds een half jaar bij Spaarnelanden
als afvalcoach. Bas is geen onbekende in
het vak, hiervoor werkte hij 4,5 jaar bij de
gemeente Den Haag als coördinator afvalcoach
en meewerkend afvalcoach. Voor Bas is
het leukste aan zijn werk de interactie met
bewoners. “Elke dag heb ik wel weer een
gesprek over de noodzaak van afvalscheiding.
Dan leg ik uit hoe het werkt en waarom het zo
belangrijk is. Leuk om te zien hoe inwoners het
dan ook zien en nog beter hun afval scheiden.
Je moet het tenslotte allemaal samen doen.”

“Elke dag heb ik wel weer een gesprek over de noodzaak van afvalscheiding. Dan leg
ik uit hoe het werkt en waarom het zo belangrijk is.” United Photos - Paul Vreeker

De vraag die Bas het meest gesteld krijgt
is of inwoners verplicht zijn om afval te
scheiden. En het antwoord daarop? “Ja!
Dit is wettelijk vastgelegd. Gelukkig maar,
want door afval gescheiden in te leveren en
te verwerken helpen we de natuur en het
milieu. Grondstoffen zijn ook niet oneindig
beschikbaar, dus we moeten er zorgvuldig mee
omgaan. Voor nu en voor onze kinderen en de
generaties na ons.”
Afvalscheiding in de stad; hoe ervaren
Haarlemmers het?
Met het afvalscheidingsplan zet de gemeente
in op het makkelijker maken van afval
scheiden. Gemeente Haarlem heeft, samen
met Spaarnelanden onderzoek uitgevoerd naar
het scheiden van afval in de verschillende

stadsdelen. Uit het onderzoek kwam naar voren
dat een ruime meerderheid, 85 procent, het
scheiden van afval belangrijk vindt.
De bewoners geven aan dat een beter milieu de
belangrijkste reden is om aan afvalscheiding
te doen. Ook het hergebruik van spullen geven
Haarlemmers als belangrijke reden om aan
afvalscheiding te doen. Bijna negen op de tien
ondervraagden scheidt oud papier en karton en
glas altijd van het restafval. Een kleinere groep,
maar nog wel een meerderheid, scheidt ook
textiel en plastic van restafval. Echter minder
dan de helft, 45 procent, levert groente-, fruiten tuinafval (gft) apart aan.

Twijfel en onduidelijkheden over verschillende
bakken
Ruimtegebrek blijkt een reden om bepaalde
afvalstromen niet te scheiden. Daarnaast geven
de panelleden aan dat het niet hebben van een
gft-bak de grootste reden is waarom zij hun
gft-afval niet scheiden. Ook twijfelen bewoners
ook of een bepaalde afvalsoort in een type
afvalbak thuishoort. De twijfel rondom (drink)
pakken, blik, aluminium verpakkingen en hard
plastic is het grootst. Van de deelnemers die
een duocontainer hebben voor plastic-, bliken drinkpakken (PBD) zijn acht van de tien
gebruikers hier tevreden over. Twee derde geeft
aan dat ze meer aan afvalscheiding doen.
De ondervraagden geven aan dat er ook
behoefte is aan het scheiden van gft. Dit wordt
gevolgd door plastic en klein chemisch afval
(batterijen en verf).
Informatie over afvalscheiding
Kijk dan op www.haarlem.nl/afval-scheiden/.
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WAAR MOET UW AFVAL

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
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummers & hulpdiensten

Alarmnummer (spoedeisende zaken)			
Politie (geen spoed)					
Meld Misdaad Anoniem				
Brandweer Kennemerland				
Ambulancezorg GGD Kennemerland (geen spoed)		
SOS Telefonische Hulpdienst				
Veilig Thuis (meldpunt huiselijk geweld)			

112
0900 – 8844
0800 – 7000
0900 – 0904
023 – 515 9500
023 – 547 1471 (dag en nacht)
0800 – 2000

Gemeente

Meldingen, algemeen contact				14023
Meldkamer Handhaving				
023 – 511 4950
WhatsApp					06 – 1436 9614

Meldpunten en Klachtenbureaus

GGD Kennemerland, locatie Haarlem			
Loket Haarlem (loket voor wonen, welzijn en zorg)		
Meldpunt Zorgwekkend gedrag (landelijk)		
Meldpunt Zorg en Overlast Kennemerland		
Spaarnelanden stadsreiniging & afvalinzameling		
Veilig Thuis Kennemerland, Oostvest 60			

023 – 511 59 00
023 – 543 09 90
0800 – 1205
023 – 515 99 98
023 – 751 72 00
088 – 8006200

Storingsnummers

LIANDER (Elektriciteit / Gas / Kabel)			
0800 9009
PWN (Water)					0800 2025

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 (09:00-17:00)
Sociale raadslieden Dock Haarlem			
088 – 855 5178
Bureau Discriminatiezaken Kennemerland		
023 – 531 5842
Vrijwillige Hulpdienst Schalkwijk			
023 – 535 3700 (09:00-10:30 uur)
Belastingtelefoon					0800 – 0543
Centrum voor Jeugd en Gezin Kennemerland		
088 – 800 6201
Regionale Dierenambulance				
023 – 533 4323
INTERNETADRESSEN
Wijkraad Boerhaavewijk				www.boerhaavewijk.nl
Gemeente Haarlem					www.haarlem.nl
Spaarnelanden N.V.					www.spaarnelanden.nl
Sociaal Wijkteam Boerhaavewijk			
wijkteam-schalkwijk1@haarlem.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			
Politiebureau Haarlem-Schalkwijk			

Tel: 023 – 543 6000
Costa Del Sol 182

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.
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