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Wij zoeken sponsors
Om deze krant te kunnen blijven maken hebben we 

sponsors nodig. En dat kan al vanaf €1.

Scan bovenstaande Tikkie en help ons de krant te laten groeien.
Wil je ons steunen met een ander bedrag?
Overmaken met bank app kan natuurlijk ook. 
Ons rekening nummer staat in het colofon.

Alvast bedankt!
Team - Wijkkrant Houtvaartkwartier

Sponsor de wijkkrant met    € 1,-
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Bewoners bijeenkomsten:
Tijdstip: 19:30 - 21:00 uur

Locatie: Kantine voetbalvereniging Geel-Wit
Van Oosten den Bruijnstraat 66

13 December 2022
15 December 2022   Jaarvergadering

9 Februari 2023
13 April 2023
8 Juni 2023
14 September 2023
9 November 2023      Jaarvergadering

Wil je een bewoners bijeenkomst 
bijwonen, meld je dan aan.

Beste bewoners,

Anderhalf jaar heeft de wijkraad met drie wijkraadsleden alle ballen hoog gehouden terwijl de wijkraad inmiddels 
is gegroeid van Wijkraad Klein Zuid-West naar het huidige HoutvaartKwartier. Het was dan ook essentieel dat 
de Wijkraad een groei zou gaan maken in het aantal leden, gelukkig is dit dan ook gebeurd in het afgelopen 
half jaar. Maria Elena Bisschop, Margareth Coert, Peter Caspers, Maria Wakili, Eddie Alders en Hannah van 
den Bosch vertegenwoordigen de wijkraad HoutvaartKwartier. De wijkraad heeft in de afgelopen jaren contact 
gelegd met de verschillende organisaties, wijkraden en bewoners om ons heen. 

Daarnaast ondersteunt deze wijkraad onder andere de klankbordgroep en de aankomende werkgroep in 
energietransitie die door Jan Gastkemper wordt opgestart. Voorts is er soms overleg met de gemeente over 
verschillende zaken die zich afspelen in de buurt. De wijkraad is ontzettend dankbaar voor de hulp en sponsoring 
die bewoners bieden en voor de hulp bij de bezorging van de wijkkrant.
 
In het jaar 2023 hoopt de wijkraad dat er meer werkgroepen zullen komen binnen de wijkraad. Deze werk-
groepen zullen vooral door de bewoners zelf gedragen worden, waarbij de wijkraad de ondersteunende  
factor is. De verschillende zaken die zich binnen het HoutvaartKwartier gebied afspelen kunnen dan nog beter 
worden aangepakt en ondersteund. Op deze manier kunnen bewoners, de wijkraad en andere betrokkenen 
gezamenlijk een aangenaam woon- en werk omgeving proberen te creëren waarin hopelijk de meeste  
bewoners zich thuis kunnen voelen.
 
Voor nu wensen wij u veel leesplezier,

Vriendelijke groet, 
Wijkraad Houtvaartkwartier

Wijkraadsleden en hulp gezocht

De wijkraad HoutvaartKwartier is op zoek naar bewoners die graag 

iets voor de wijkraad willen betekenen. Bijvoorbeeld als lid van het 

dagelijks bestuur of van de wijkraad. Ook incidenteel een bijdrage 

leveren is welkom: wijkkrant opstellen, wijkkranten rond brengen, te 

helpen bij buurtactiviteiten, actief meedenken in een werkgroep bij 

het onderwerp waar jij je graag hard voor wilt maken, foto’s maken 

voor in de wijkkrant of website, helpen de website te blijven voorzien 

van nieuwe informatie. Heb jij andere ideeën waarmee jij de wijkraad 

kan ondersteunen, dan ben jij ook zeer welkom.

Verder is het wenselijk dat er in elke wijk van het HoutvaartKwartier 

bewoners zijn die in hun wijk weten wat er speelt en de brug 

vormen tussen de wijk en de wijkraad. Zo valt geen enkele wijk 

van het Houtvaartkwartier tussen wal en schip als er zorgpunten zijn.

Mail bij interesse gerust vrijblijvend naar:

wijkraadhoutvaartkwartier@gmail.com 

Wij zetten de koffie en thee alvast voor jou klaar.
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Help en denk mee om meer energie te besparen 
en op te wekken in de wijk! 

De Koepelkathedraal
Tekst: Sanneke Overtoom, buurtbewoner en vrijwilliger Koepelkathedraal

Sinds 2019 noemen we de ‘Bavo’ de Koepelkathedraal, omdat er in Haarlem 2 
Bavo’s zijn.  De Grote of Sint Bavokerk is te vinden op de Grote Markt. Vervelend 
als je als bezoeker bij de verkeerde kerk staat. 

De Koepelkathedraal is een relatief jonge kerk, dit jaar pas 124 jaar oud. Sinds 
de ‘Klim naar het Licht’ (de brug tussen de 2 torens) in 2019, is er flink aan de 
weg getimmerd met betrekking tot de openstelling van de kathedraal. Zo zijn we 7 
dagen per week geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur.  Je kunt altijd een audiotour 
doen, dan zie je in een half uur alle highlights van de kathedraal. De torens zijn 
ook dagelijks te beklimmen.

Daarnaast hebben we het ‘Mysterie van de Rode Robijn’, een speurtocht voor 
kinderen en ook voor grote mensen. Je gaat middels een prachtige wenteltrap, 
die open is in het midden, omhoog en dan via de gewelven naar de Koepel.  
Een spannende tocht over houten planken met overal dieren. De speurtocht 
is gebaseerd op het prentenboek van Thé Tjong-Khing: Het mysterie van het  
Steenhouwertje (uiteraard ook verkrijgbaar in de kathedraal). Als je het boek hebt 
gelezen, zul je zeker scènes  herkennen. Het mysterie kun je nog beleven tot en 
met de herfstvakantie.

Naast het museum, waar je kerkelijke kunst kunt bekijken, is er dit jaar nog een 
thematentoonstelling ‘Geloof in Geluk’. Mensen ervaren geluk, ieder op zijn  
eigen manier. Twintig kunstenaars reflecteren op het thema geluk. Je kunt  
podcasts beluisteren van onder andere onze eigen burgemeester Jos Wienen 
en van waterpolocoach Robin van Gaalen. Er is een levensboom, een speciaal  
gecomponeerde orgelexpositie, een geluksrecept van Sanne Vogel, etcetera. 
Een bijzonde verhaal vind ik het verhaal van de meneer die in de woestijn een  
ontbrekende moersleutel vond en zo de auto weer kon repareren. Is dat geluk of 
niet? Je kunt in eigen tempo en op je eigen volgorde de route bekijken en beluisteren.

Nieuwsgierig? 
Voor alle informatie en het boeken van 
tickets verwijs ik je naar:
www.koepelkathedraal.nl.

Graag tot ziens in de Koepelkathedraal.
PS: Mocht je het echt heel leuk vinden, we 
zoeken nog vrijwilligers! Stuur een mail-
tje aan vrijwilligers@koepelkathedraal.nl 

Deze kanjer van een kathedraal is al van verre herkenbaar aan de groene koepel en de 2 torens. Buurtbezoekers die binnenkomen 
vertellen vaak dat ze hier al heel lang wonen en nog nooit binnen zijn geweest, dat ze het práchtig vinden en gróót! Ik ben hier 
al mijn hele leven actief als vrijwilliger en vertel je er graag iets meer over.

Foto: Charles Duijff

Tekst: Jan Gastkemper 

De energieprijzen stijgen de laatste tijd hard en we moeten sneller minder fossiele energie verbruiken 

om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Energie besparen en opwekken wordt daarmee 

steeds belangrijker en aantrekkelijker. Een groot aantal bewoners heeft al maatregelen genomen. 

Steeds meer zonnepanelen zien we verschijnen op de daken in onze wijk, onzichtbaar vanaf de 

straat. Net zo belangrijk is het isoleren van woningen. Toch aarzelen velen nog. Zij hebben vragen 

zoals “wat zijn de beste maatre-

gelen voor mijn huis?” of “hoe 

moet ik deze verduurzaming  

financieren?”.

Met een groep enthousiaste 

buurtbewoners willen wij deze 

mensen graag op weg helpen, 

zodat steeds meer mensen in 

onze wijk energie gaan bespa-

ren en opwekken. 

Denk daarbij aan:

- Uitwisselen van ervaringen voor dezelfde type woningen in een buurt/straat. 

- Buurt-energiecoaches die medebewoners helpen. 

- Organiseren van een openhuizen route langs duurzame huizen in de wijk.

- Organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten.

Daarnaast gebeurt er veel in andere wijken in Haarlem. Zo is het naast onze wijk liggende  

Ramplaankwartier heel actief. Zeven jaar geleden hebben zij het toen grootste zonnedak van 

Nederland op de Fablo Tennishal gerealiseerd met ca. 1350 zonnepanelen.  Nu zijn ze bezig met 

een heel innovatief zonnewarmteproject om zelf warmte op te wekken en van het gas af te gaan.  

Zij zijn daarmee één van de veertien nieuwste proeftuinwijken in Nederland. Als wijk kan je dus 

veel bereiken. Wij kunnen leren van anderen en kijken wat de mogelijkheden zijn voor onze wijk. 

Heb jij zin om hierover mee te denken en/of wil jij je  

eigen ervaringen delen om medebewoners te helpen 

met energiebesparing en -opwekking? 

Meld je dan aan via jgastkemper@gmail.com voor een 

startbijeenkomst waarin we met elkaar een eerste  

brainstorm hebben over wat we willen gaan doen. 

Foto: Credits Koepelkathedraal

Foto: Credits Koepelkathedraal



Wijkkrant Houtvaartkwartier 

6 7

oktober 2022 Wijkkrant Houtvaartkwartier oktober 2022

“Eén van de belangrijkste 

dingen voor mij is goed 

inzicht geven aan de  

bewoners: wat wordt de 

volgorde van de dingen, 

wanneer kan je wat ver-

wachten? Dat inzicht moet 

er komen.”

-Bas

Bas: “Ik ben geboren in Amsterdam en heb daar lang voor de  
gemeente gewerkt. Sinds 2020 werk ik ook in andere gemeen-
ten. Wat overal hetzelfde is: ik werk altijd aan projecten die de  
bedoeling hebben om de stad mooier, beter en leefbaarder te 
maken. Nu in de rol van ontwikkelmanager in Haarlem Zuid-
West. 

Eef: “Ik werk nu ongeveer een jaar voor de gemeente Haarlem 
als procesmanager van de ontwikkelzone Zuid-West. Ook ik 
deed hiervoor vergelijkbaar werk in andere gemeenten. Bas 
en ik zijn dus collega’s, eigenlijk is Bas mijn opdrachtgever.”

Wat is jullie opdracht voor de ontwikkelzone?

Eef: “Mijn opdracht is om de ontwikkelvisie te vertalen naar een 
Masterplan. In de visie staan ambities over hoe we Haarlem 
Zuid-West transformeren van werkgebied naar woon/werkge-
bied. Ik houd eigenlijk alle ambities tegen het licht. Als ik een 
uitdaging zie, die we misschien anders moeten oplossen, dan 
komt Bas ook in het spel.” 

Bas: “De transformatie van werkgebied naar woon/werkgebied 
in Zuid-West betekent meer dan alleen woningen toevoegen 
aan het gebied. We kijken samen hoe we rekening kunnen 
houden met de nieuwe en de huidige bewoners. Wat hebben 
zij nodig aan voorzieningen, mobiliteit en wat doen we met de 
openbare ruimte? Hoe beperken we straks de bouwoverlast? 
Echt het hele plaatje. Ik bewaak daarbij de samenhang binnen 
de ontwikkelzone, maar ook ten opzichte van andere ontwik-
kelingen in de stad. Ik kijk bijvoorbeeld met Eef naar de ruimte 
voor fietsers binnen de zone, maar ook hoe de fietsroute dan 
goed aansluit op de rest van het netwerk. Daarover praat ik 
dan weer met buurgemeenten en de provincie.” 

Welke specialismen werken aan de ontwikkelzone?

Eef: “Zo ongeveer alle! Van gemeentelijke verkeerskundigen 
tot makers van bestemmingsplannen, een stedenbouwer,  
financieel deskundige, noem maar op.” 

Bas: “Ja, dat maakt dit zo’n leuk project om aan te werken.  
Je werkt met mensen die goed weten hoe het werkt met zo’n 
bedrijventerrein: waar die bedrijven naar toe kunnen. Zeg maar 
de makelaarsfunctie. Voor de plannen hebben we een goed 
stedenbouwkundig team. Edzo is de externe supervisor en het 
creatieve brein. Met een breder team bekijken we hoe het eruit 
moet zien en welke functies bij elkaar komen. Specifiek voor 
deze zone werken we ook met verkeerskundigen. We kijken 
met externe bureaus, externe expertise en met specialisten 
binnen de gemeente wat er kan in de ontwikkelzone. Natuur-

lijk werken we ook met de buurt. De afstemming met de buurt 
moet goed zijn. We werken aan een wijk die al heel prettig is, 
daar moeten we op voortborduren en wat goed is ook goed  
bewaken. Ook duurzaamheid is belangrijk. Voor water en 
groen hebben we hier ook specialisten nodig. Kennis van za-
ken is heel belangrijk. Dus ja, het is een vrij compleet plaatje.”

Hoe zit het met de financiering van de ontwikkelzone, wie 
betaalt de rekeningen? 

Eef: “Voor de nieuwbouw zijn de ontwikkelaars financieel ver-
antwoordelijk. Aan het inrichten van de openbare ruimte draagt 
de gemeente bij en dan is er nog een subsidie van het Rijk. 
Dus al met al is het een deel het Rijk, een deel de gemeente 
en een deel voor de ontwikkelaars.”

Er is al veel gedaan, er moet nog veel gebeuren. Waar 
staan we nu in het proces? 

Eef: ‘’We werken nu aan het Masterplan en houden de reacties 
van de buurt tegen het licht om te kijken naar aanpassingen. 
Wat kan er nu al, wat misschien later? Naar aanleiding van de 
reacties kijken we bijvoorbeeld nog een keer goed naar wat de 
hoogbouw betekent voor de privacy en het licht. De komende 
maanden wordt het Masterplan afgerond en ter inzage neer-
gelegd. Na de periode van inzage gaat het Masterplan naar de 
gemeenteraad, zodat zij een besluit kunnen nemen. 

Dat zal volgend jaar zijn. Na een besluit kan er nog niet gebouwd worden. Dan moeten 
de ontwikkelende partijen een stedenbouwkundig plan maken, de gemeente een omge-
vingsplan en dan moet er nog een vergunning worden verleend voor de bouw. In die fase 
komen er ook meer tekeningen en ontwerpen die we bespreken met de buurt. Daarna 
kunnen we pas bouwen.”

Wat gebeurt er met alle input van inwoners en bedrijven?

Bas: “De input die al is gegeven, nemen we mee in het Masterplan. Daar kan de buurt 
straks natuurlijk weer op reageren. We hopen dat de buurt al veel herkent van hun ideeën 
en opmerking in dat plan. We gaan nu van grof naar fijn. In de komende uitwerkingen ga 
je steeds meer detail zien. We gaan steeds meer de diepte in bij de uitwerking van deelge-
bieden. Dus per fase en deelgebied zullen we de buurt ook vragen om input. We hebben 
een goed beeld van de zorgen die er leven over verkeersveiligheid, hoogbouw, groen en 
klimaat. Dat zijn zorgen waar we rekening mee willen houden, die we in de plannen een 
plek geven. Dan is het goed als de buurt mee blijft kijken.”

“Het is een woonwijk uit het boekje”
Tekst: Ilja Mul

Ontwikkeling spoorzone Zuid-West

We zijn in gesprek met Bas Boeker en Eef Franke, beide vanuit de gemeente Haarlem betrokken bij de  
ontwikkelzone Haarlem Zuid-West. Samen werken zij aan de uitwerking van de ontwikkelvisie. Eef kijkt 
wat de mogelijkheden zijn in de zone, Bas kijkt ook over de grenzen van Zuid-West. 
Maar wat betekent dat nu echt in de praktijk? 

En hoe gaat het nu dan verder? 

Bas: “Eén van de belangrijkste dingen voor mij is goed inzicht geven aan de bewoners: 
wat wordt de volgorde van de dingen, wanneer kan je wat verwachten? Dat inzicht moet 
er komen. Over anderhalf jaar begint dan ongeveer de bouwfase, en die duurt een  
behoorlijke periode. Ook die moeten we goed met elkaar bespreken. Hoe komen we 
die fase goed met elkaar door, hoe kunnen we het zo aangenaam mogelijk maken? We 
moeten samen kijken wat er nodig is aan een tijdelijke inrichting en tijdelijke functies. De 
wijkraad gaat daar een belangrijke rol spelen, als vertegenwoordigers van de bewoners 
weten zij wat er speelt.”

Jullie zijn nu allebei goed bekend in de buurt, wat vinden jullie er eigenlijk van, wat 
valt jullie op? 

Eef: “Er is een enorme betrokkenheid in de wijk. In de gesprekken merk je dat mensen hun 
buren kennen. Dat is echt leuk om te zien. De buurt zelf heeft een mooie uitstraling door 
de jaren 30/40 huizen. Het is echt een prettige wijk om doorheen te lopen, daar moeten 
we goed op aansluiten.”

Bas: “Ik werk al 25 jaar in dit vakgebied en deze wijk is echt bijzonder. Het is een woon-
wijk uit het boekje, die alles heeft wat je in een woonwijk verwacht. Die voetbalvereniging 
naast de woonwijk, dat vind ik echt fantastisch! Met je bal onder je arm naar de voetbal. 
Er is samenhang en saamhorigheid, mensen kennen elkaar. Het is logisch en goed dat 
buurtbewoners daar zuinig op zijn.”
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Wat is jouw rol in de ontwikkelzone Zuid-West? 
“Mijn opdracht is om een Masterplan op te stellen. Er zijn am-
bities geformuleerd voor de ontwikkelzone Zuid-West. Het is 
aan mij om te kijken naar de haalbaarheid en om te bedenken: 
zo zit de ontwikkelzone in elkaar. Daarna volgt een steden-
bouwkundig plan op deelgebieden. In die deelplannen kijken 
we meer in detail naar de afstemming met de omgeving.  
We doen preciezere uitspraken over de bouwplannen.”

Wat valt jou op in Haarlem Zuid-West? 
“Wat ik heel opvallend vind is hoe gunstig Zuid-West ligt: dui-
nen en binnenstad zijn binnen handbereik en er zijn veel goede 
voorzieningen. Ik vind het een goede keuze om hier te verdich-
ten, want hier profiteren nieuwe woningen van bestaande voor-
zieningen en andersom. 

Er is openbaar vervoer in de nabijheid, 2 goede supermark-
ten en leuke bedrijven. Als je de Randweg over fietst, zit je in 
Elswout. Wonen in de stad, met een heel mooi buitenleven.  
Ik ben daar eigenlijk wel een beetje jaloers op. Als inwoner 
van Rotterdam doe ik er 20 minuten over om naar een buiten-
gebied te fietsen.”

Wat is jouw droom voor de Ontwikkelzone Zuid-West? 
“Ik hoop dat als het klaar is, dat iedereen dan zegt: het is zo 
vanzelfsprekend, dat je het niet meer weg kunt denken. Dat je 
geen oud en nieuw ervaart, maar een gevarieerde buurt, met 
hoog- en laagbouw en een goed voorzieningenniveau. 

Wat ik heel leuk zou vinden is om die plekken waar mensen 
elkaar kunnen ontmoeten terug te brengen. Er is hier een 
buurtgevoel. Dat moet zeker blijven. Ik vind dat ook heel  
Haarlems, om de mensen in je buurt te kennen. Het mag dus 
niet anoniem zijn. We proberen het zo te maken dat de wijk 
erop vooruitgaat. Iedereen in dit project wil niet alleen iets  
toevoegen, maar er echt een betere wijk van maken. Dat zit 
goed tussen onze oren!

Ontwikkeling spoorzone Zuid-West

“Ik ben eigenlijk wel  
  een beetje jaloers op jullie in Zuid-West”

Tekst: Ilja Mul
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Juttersgeluk is een stichting 
 die al 7 jaar op een bijzondere  

manier werkt aan een duurzame toekomst. 
We jutten plastic afval van het strand en maken daarvan 

nieuwe producten. Deze worden op verschillende plaatsen in 
de regio verkocht. Waardevol werk noemen we dat. 

Ons atelier bevindt zich op de grens van Haarlem en Over-
veen aan de andere kant van de Randweg. Op de fiets door 
het Duinvlietsbosje, ben je er zo.

Elke dinsdag, donderdag en vrijdag is een leuke groep  
vrijwillige medewerkers actief. Het dagprogramma ziet er  
altijd hetzelfde uit en tegelijkertijd hebben we heel verschillen-
de werk te doen. Van meelopen en rapen op het strand, tot 
sorteren, schoonmaken en het met de hand of met machines 
vervaardigen van onze producten.

 ‘s Ochtends om 9.00 uur nemen we met een kop koffie kort 
de dag door. Daarna vertrekken de jutters naar het strand en 
gaan anderen aan de slag in ons atelier en de werkplaats.  

Mensen met verschillende achtergronden en van alle leeftij-
den doen met ons reguliere dagprogramma mee. Ook jij bent 
welkom! 

Op dit moment zijn we vooral op zoek naar mensen die een 
meer begeleidende rol willen bij de jutactiviteiten die we  
organiseren voor groepen uit het bedrijfsleven. Daar is nu veel 
vraag naar. 

Meer informatie over Juttersgeluk vind je op onze website: 

www.juttersgeluk.nl

Edzo Bindels is als stedenbouwkundige bij West 8 betrokken bij stedelijke vernieuwingsprojecten door het hele land. Hij let onder 
andere op de kwaliteit van de openbare ruimte en het groen. Zelf is hij allesbehalve een groentje. In 1996 begon hij bij West 8. 
Inmiddels is hij er partner/directeur. 

Wat doet een stedenbouwkundige en met wie werk je samen? 
“Binnen een stedelijk vernieuwingsproject werken allerlei disciplines samen. De architect ontwerpt de gebouwen, de ontwik-
kelaar voert uit, de stedenbouwkundige kijkt naar de samenhang. Welke sfeer moet het uitstralen, welke hoogte moeten de 
gebouwen krijgen, wat doen we met parkeren en de openbare ruimte? We zorgen eigenlijk voor samenhang in het project en in 
het hele gebied. Het moet ook goed passen in de bestaande omgeving.”

December is de feestmaand, de maand van samenzijn, pakjes-
avond, pakjes onder de kerstboom, kerstpakketten, feestpakketten, 
voedselpakketten…. 

Na twee jaar zonder kerstvoorstelling pakt tgLAVA uit met de  
familievoorstelling Bezorgd op Buitenplaats Elswout.

tgLAVA duikt in de wereld van de pakketbezorgers  en onderzoekt 
de mensen achter de bestellingen. Waar komen al die pakketten 
vandaan? Wie brengt ze rond? Voor wie zijn ze? En, heel belangrijk 
wat zit erin? 

Bezorgd is een flitsende, feestelijke, bomvolle, interactieve voorstel-
ling van 5 spelers, een SRV-wagen en een lopende band, Naast 
scenes, liedjes en lekkers die wij in de dozen hebben gestopt,  
nodigen we jullie, ons leuke publiek ook uit om een cadeaupakketje 
mee te nemen. Iets wat jij in huis hebt liggen en niet (meer) gebruikt, 
en graag aan een ander wil doorgeven.

Bezorgd – locatietheatervoorstelling in Elswoud
9, 10, 11, 22 & 23 december, 4 t/m 7 januari 
Tickets: www.tgLAVA.nl

BEZORGD; Een feestelijke, flitsende voorstelling 
over Dozen, Pakketten & Andere diensten.
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Speeltuin Floragaarde
Tekst: Gemma Swiers-Sellmeijer

Speeltuin Floragaarde bestaat sinds 1948. De kinderen die vroeger in de Speeltuin Floragaarde aan het spelen waren, 
komen er nu als opa’s en oma’s. Een mooi voorbeeld van de diversiteit in onze wijk. Op deze ruime en gezellige plek in de 
Van Oosten de Bruijnstraat  wordt elke dag nog volop gespeeld: schommelen, klimmen en de kabelbaan. Laatste jaren is 
het ook een gewilde plek voor fanatieke basketballers , voor ieder wat wils. 

Zoek je een ruimte voor een kinderfeestje? 
Naast de speeltuin wordt er ook veel gebruik gemaakt van het Speeltuingebouw. Dit is een ruime en frisse ruimte waar je 
uitstekend een kinderfeestje kunt organiseren. Kijk voor de mogelijkheden en tarieven op onze website 
www.speeltuinfloragaarde.nl 

Steun de speeltuin
Iedereen kan lid worden van Speeltuin Floragaarde. Mede dankzij de bijdragen van de leden kunnen er vele evenementen 
worden georganiseerd zoals paaseieren zoeken, huttenbouwen en als het vriest een echte ijsbaan. Iedere vrijdagmiddag 
wordt er geknutseld, houd hiervoor ook onze Facebookpagina in de gaten. Veel activiteiten zijn door die bijdragen gratis of 
er wordt een kleine bijdrage gevraagd. De contributie voor Speeltuin Floragaarde is € 22,50 per jaar. Heb je geen (jonge) 

kinderen of kleinkinderen, maar wil je de speeltuin toch 
steunen, dan kan je donateur worden vanaf € 10,- per 
jaar. Je kunt het inschrijfformulier downloaden op ons 
website of tijdens openingstijden afhalen in de speeltuin.

Speeltuinplannen: hulp gezocht!
Het bestuur wil de speeltuin graag (in fasen) vernieuwen 
en vergroenen. We zoeken hiervoor mensen die mee 
willen helpen gedurende de realisatie van de plannen. 

Denk aan hulp bij subsidies, begroting opstellen, contact 
met leverancier/groenbeheer en andere werkzaamheden 
binnen dit “groene project”. 

Meld je aan via bestuur@speeltuinfloragaarde.nl

Hart voor de Haarlemmerhout
Veel bewoners uit het Houtvaartkwartier zijn al eens de Leidsevaart 
overgestoken naar de Haarlemmerhout, om te wandelen of om een 
openluchtconcert bij te wonen.  Wist je ook dat dit het oudste stadsbos 
van Nederland is en sinds 1969 de status van rijksmonument heeft? 

Wandelen door Haarlems groenste monument is nog leuker wanneer je iets 
van de geschiedenis en van de flora en fauna weet, en… wanneer je zelf 
hebt geholpen met wat onderhoud.  De Vereniging Vrienden van de Haar-
lemmerhout (VVHh) probeert dit te stimuleren door diverse activiteiten: 

 
  Rondwandelingen met gids en de zomerse open 
  luchtconcerten.  Data worden vermeld op de   
  website: www.vriendenhaarlemmerhout.nl, via  
  mailing en via Nextdoor.

  Onderhoud van bramenperken en de heemtuin  
  in werkgroepverband
  
  Twee bestuursleden hebben zitting in de Advies 
  commissie Haarlemmerhout en Frederikspark,  
  samen met vertegenwoordigers van omliggen 
  de wijkraden, diverse natuurorganisaties en de  
  gemeente. Een mooi voorbeeld van burgerpar- 
  ticipatie was de recente totstandkoming van   
  nieuwe informatieborden.

Wilt u ook op de hoogte gehouden worden van de zomerconcerten en andere activiteiten van de VVHh? Wordt vriend voor 
slechts € 10 per jaar. Aanmelden via: vriendenhaarlemmerhout@gmail.com

De Haarlemmerhout omvat drie gebieden: 
Grote Hout; het stadsbos tussen de Wagenweg en Fonteinlaan 

Kleine Hout; het parkgedeelte ten zuiden van Provinciehuis ‘Paviljoen  
Welgelegen’ met o.a. het hertenkamp, de glazen muziekkoepel en het  
Hildebrandmonument.

Eindenhout; dit gebied tussen Leidsevaart en het Huis met de (sphinx) 
Beelden bestaat uit het Voorbos met Theekoepel/prieel, de Heemtuin, 
en natuurreservaat ‘het Vogelbos’. Het Vogelbos is een bijzon-
der vogelparadijs en niet openbaar toegankelijk.
De Heemtuin ligt op het strookje land tussen 
lyceum Sancta Maria en het Vogelbos.



Gebiedsverbinder Zuid-West 
Ik ben Mirjam Boxhoorn, 44 jaar en sinds vijf jaar gebiedsverbinder voor de gemeente 
Haarlem. Ik deed dit altijd al voor Zuid van Zuid-West en daarnaast voor een gedeelte 
van Haarlem Oost. Afgelopen zomer stopte ik in Oost om tijdelijk een zieke collega in 
Schalkwijk te vervangen. Sinds mijn collega weer beter is, heb ik West geheel overgeno-
men. Nu heb ik dus voor het eerst in vijf jaar één gebied! Wel zo fijn en overzichtelijk. Ik 
zat dus al die tijd wel in gebiedsteam Zuid-West en heb daarom in grote lijnen West wel 
kunnen volgen. Dat maakte het makkelijker om het over te nemen.
 
Ik werk al bijna 14 jaar voor de gemeente Haarlem. Eerst heb ik op de afdeling Jeugd, 
Onderwijs en Sport gewerkt als beleidsmedewerker sport en onderwijs (huisvesting). 
Daarvoor werkte ik bij SportSupport en bij het welzijnswerk als jongerenwerker.
Ik heb de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening gedaan.
Ik woon zelf in het Rozenprieel. Ik woon daar samen met mijn vriend, mijn dochter van 
13 jaar en twee poezen. Ik ben geen echte Mug. Oorspronkelijk kom ik uit Den Helder, 
maar ik ben voor het werk in 2000 richting Haarlem gekomen. In mijn vrije tijd houd ik van 
golfsurfen, mountainbiken, reizen in binnen- en buitenland en lezen.

Wilt u iets delen over uw buurt of straat, zowel positief als negatief? Dat kan altijd! Ik ben 
bereikbaar op mboxhoorn@haarlem.nl, 06-46 21 54 26 (via whatsapp beter bereikbaar 
dan telefonisch) of vind mij op Facebook (gebiedsverbinder Mirjam). Zijn er zorgen of 
heeft u meldingen gebruik dan altijd de gebruikelijke meldkanalen, dan weten we zeker 
dat het snel op de juiste plek terecht komt. (www.haarlem.nl/melding-doen/  of de Buiten-
Beter app). Groet Mirjam Boxhoorn

Tekst: Joosje Campfens

Onze kinderen staan op nummer één.

We doen er alles aan om ze veilig en gezond te houden: we hangen brandalarmen
en koolstofmonoxide meters op. We zetten tijdsloten op games en smartphones, we
vertellen ze om niet met vreemden te chatten. De school hoort ook een veilige leer-
en leefomgeving zijn. Anti-pestprogramma’s, faalangstmeetings, IB’er. Want school
moet een plek zijn waar een kind zich vrij en zonder angst kan ontwikkelen.

Maar waarom richten we de scholen en woonkamers wél veilig in, 
maar de straten niet? Simpelweg omdat de doorstroom van 

gemotoriseerd verkeer altijd op één staat, zelfs in gebieden waar 
fietsers en voetgangers in de meerderheid zijn.

We leren kinderen om, om het stilstaande verkeer op de stoep als rijdend heen te
laveren. Maar een kind is geen mini-volwassene. Het ziet de wereld vanuit een heel
ander perspectief. Ook al waarschuw je een kind nog zo vaak, een kinderbrein is
makkelijk afgeleid. Het verkeer levert naast angst en ergernis heel veel stress op. 

De dag dat ik mijn dochtertje van vijf voor het eerst naar school fietste was pure stress: 
‘bij mama blijven, pas op auto! Onder haar gebloemde helmpje pluisden de haartjes. 
Tranen biggelden over haar rode wangetjes. En toen ik haar na-snikkend bij de juf
afgegeven had, voelde ik me een jaar ouder. En alleen maar omdat ik mijn kind wilde
leren deelnemen aan het verkeer. Ik schreeuwde tegen haar uit machteloosheid, uit
liefde. Ook ik voed mijn dochters op met doodsangst voor gemotoriseerd verkeer.
Hoort de onveilige situatie gewoon bij opgroeien in deze tijd?

Tijdens het opzetten van de actie “fietsen jouw kinderen veilig naar school?” stuit ik
op futloosheid in de samenleving. De gemeente wordt gewantrouwd en mensen die
van alles geprobeerd hebben zijn het strijden moe. Wat heerst is gelatenheid en
passiviteit.

Daarom moeten we de straat op. Want ik kan niet geloven dat de cynische conclusie
is dat we ons neerleggen bij het feit dat we onze kinderen en onszelf dagelijks
blootstellen aan ongezonde en onveilige situaties. En dan bij uitstek in de omgeving
waar we ons juist veilig en vrij zouden moeten voelen.

Meedoen?  
1 november Wagenweg van 7:45 tot 8:30!  Mail jekunthetbest@gmail.com
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De klankbordgroep is een sparringpartner voor de werkgroep 
communicatie & participatie van de gemeente Haarlem.  
De klankbordgroep wordt vertegenwoordigd door bewoners 
en wijkraadsleden die binnen het HoutvaartKwartier wonen. 
Tijdens de bijeenkomsten evalueren zij de participatiemomen-
ten en bespreken zij de voorbereiding van komende parti-
cipatiemomenten en communicatie daarover. Daarmee kan 
de werkgroep beoordelen waar mogelijk aanscherpingen en 
aanpassingen nodig zijn in het proces.

De Klankbordgroep komt regelmatig samen met een vertegen-
woordiging van de werkgroep communicatie & participatie van 
de gemeente Haarlem. Leden van de klankbordgroep kunnen 

naar eigen inzicht feedback geven op het (participatie)proces. 
De werkgroep neemt de bevindingen mee naar het project-
team van de ontwikkelzone Zuid-West. We zijn op zoek naar 
bewoners uit de Remisebuurt, het gebied rondom het zwem-
bad de Houtvaart en uit Haarlem Hoog die aan willen sluiten. 
Uit deze buurten heeft de klankbordgroep nog geen aangesloten 
bewoners. Andere bewoners uit de wijk zijn natuurlijk ook 
welkom.

Meer informatie over de klankbordgroep of aanmelden? 
Stuur een e-mail aan de Wijkraad via: 
wijkraadhoutvaartkwartier@gmail.com.

Klankbordgroep leden 
Ontwikkelzone zuid-west gezocht

De onafhankelijkheid van onze kinderen staat op het spel
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Nieuw in Haarlem: de Recyclewagen
Vanaf 12 oktober 2022 in Haarlem: de Recyclewagen. Een nieuw initiatief van Spaarnelanden en de gemeente 
Haarlem. Bij de Recyclewagen lever je kleine hoeveelheden spullen in die niet in de gewone afvalcontainers 
horen en die je voorheen bij het Milieuplein inleverde. 
Waar en wanneer? 
De Recyclewagen start in oktober op vier locaties. Daar staat hij elke 14 dagen. De locaties zijn o.a.:
 
Centrum: Botermarkt
Dinsdag even weken vanaf 4 oktober 16.00 - 18.30 uur

Zuid-West: Albert Heijn Westergracht 
Woensdag oneven weken vanaf 12 oktober 13.00 - 15.30 uur

Voor meer informatie over de andere locaties of wat gebracht kan worden kijk op: 
www.spaarnelanden.nl/haarlem/nieuw-in-haarlem-de-recyclewagen/ 

Na ruim 2 jaar is het tijd dat de Stookkamer op eigen benen 

komt te staan. Of eigenlijk: op de benen van de buurt. Omdat 

we binnenkort onze plek in de Stephensonstraat moeten 

verlaten, is dit een mooi moment om samen met de buurt te 

kijken hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen.

We hebben een nieuwe locatie op het oog: het voormalig 

Pomphuisje van de brandweer op de rotonde aan de Pijlslaan. 

We zijn ook in gesprek over andere mogelijke locaties in de 

buurt. Eén ding weten we zeker: we hebben jou en je buren 

nodig. Dat hoeft niet (altijd) heel groots. En moet aansluiten 

bij wat jij leuk vindt en waar je tijd voor hebt. 

Dus vragen we jou (en iedereen in Zuidwest): 

wat wil jij doen voor de Stookkamer 

en voor de buurt? Laat het ons weten 

via info@stookkamer.nl of loop even 

binnen aan de Stephensonstraat. De 

koffie staat klaar.

Oh ja, we blijven natuurlijk wel actief 

op de huidige locatie. En de agen-

da staat bomvol leuke workshops, 

spelletjesavonden, buurtsessies en een Italiaanse avond met 

eten en een film. Kijk op www.stookkamer.nl/agenda voor alle 

evenementen. Tot snel in de Stookkamer!

Nieuw hoofdstuk, samen met de buurt!
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Groot onderhoud Jan van Galenstraat en omgeving

De Jan van Galenstraat en omliggende straten zijn toe aan groot onderhoud. 
Het gaat om het gehele gebied tussen het spoor, het water in de Brouwersvaart 
en de Houtvaart en het zwembad. Het riool wordt vervangen en er wordt ook 
een apart riool aangelegd voor het opvangen van regenwater. Als de weg toch 
opengebroken moet worden, is het meteen een mooi moment om ook naar de 
inrichting van de straat te kijken.

Bij de inrichting van de straten gaat de gemeente kijken naar onder andere de 
hoeveelheid en kwaliteit van het groen, verkeersveiligheid, parkeren, de kwaliteit 
van het speeltoestel, naar afvoer van water, etcetera.

De wijkraad HoutvaartKwartier heeft met de gemeente een eerste rondje gelopen 
om een eerste inventarisatie te doen in de wijk. Naast de wijkraad worden op 
dit moment ook gesprekken gehouden met andere belangengroepen, zoals de 
fietsersbond en de politie. Op basis hiervan wordt een eerste ontwerp gemaakt 
en gedeeld met alle inwoners van de wijk. De gemeente houdt ons op de hoogte.

100 jaar Alliance
Sv Alliance 22 viert zijn 100 jarig jubileum met een reeks aan 
festiviteiten, die verspreid door het jaar plaats vinden. In het 
najaar staan nog veel leuke activiteiten op de rol. In oktober 
verschijnt een voetbalplaatjesalbum waarin alle huidige teams 
zijn vereeuwigd. 

De spaaractie is samen met de vier winkels van Albert Heijn 
Vos opgezet (zoals Westergracht en Spoorstraat). Je ontvangt 
daar bij elke 10,- boodschappen een pakje met 8 plaatjes. Het 
feestprogramma werkt toe naar de reünie en het slotfeest in 
het weekend dat start op 25 november. Op die datum is het 
100 jaar gelden dat Alliance is opgericht.  

Oproep Alliance reünie
Tijdens de reünie hopen we heel veel oud Alliancers te  
ontmoeten. Wij zijn bezig om het oud-leden bestand te  
actualiseren en aan te vullen met de juiste e-mailadressen. 
Daarom doe we een oproep aan oud-leden om een berichtje 
met hun contactgegevens te sturen aan: reunie@alliance22.nl,
zodat we hen op de hoogte kunnen houden over de fees-
telijkheden. Mocht u als lezers van de wijkkrant vrienden  
of familie hebben die bij Alliance actief zijn geweest als  
voetballer of vrijwilliger, tip hen dan gerust over de mogelijk-
heid om je voor de reünie aan te melden.



<Mijn letters maken...

Brouwersvaart 48c . 2013 RB Haarlem
023 - 532 90 25 . info@divendalrepro.nl

www.divendalrepro.nl 

...(in)druk!


