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Adres wijkraad Molenwijk
Frieslandlaan 1 – 2036 NE – Haarlem – Tel. 06 1229 5871

Voor e-mail en website: Zie pagina 14.

www.facebook.com/wijkraadmolenwijkhaarlem

De wijkraad vergadert iedere derde dinsdag van de maand 

vanaf 19:30 uur (m.u.v. juli en december).

Iedere woensdag is er een koffieochtend/spreekuur tussen 
10 en 12 uur. U kunt ons voor urgente vragen bellen op 

werkdagen tussen 10:00 uur - 17:00 uur.

Wijkkrant De Molen – Voor en door Molenwijkers!

De Molen verschijnt in maart, juni, september en 

december. Kopij en op- en aanmerkingen zijn altijd welkom 
in onze mailbox: demolen@wijkraadmolenwijk.nl. 

Redactie en vormgeving: Margo Weesie
Drukkerij: Divendal Repro

Voorzitter : Riet Ooms
Penningmeester : Ruud Norg
Secretaris, aspirant : Marjolein Huijser
Notulist : Sylvia van den Berg
Lief en Leed  : Jamila Ereduani
Algemeen wijkraadslid : Ahmed ben Ali
Coördinator Buurtouders : Paulien Heesbeen
Wijkbeheer : Frits Breen
De Molen, Lief en Leed : Margo Weesie

Werkgroepen: Groengroep Burgen, Klankbordgroep 

Molenplaspark, Bezorgers De Molen en De Buurtouders. 
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Voorwoord

De complimenten voor....
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Van de voorzitter

We hebben de laatste maanden afscheid 
genomen van een behoorlijk aantal 

gemeenteambtenaren, die zich actief 
hebben ingezet voor onze wijk: 

*Arnoud Kuipers, de gebiedsmanager 

voor Schalkwijk; met hem zaten 

we regelmatig om de tafel om de 
Schalkwijkse zaken door te nemen. Hij 

voorzag ons wekelijks met een update 

over wat er van belang was voor 

onze wijk binnen de gemeente(raad), 

commissies en andere ontwikkelingen. 

Hij gaat van een vroegtijdig pensioen 
genieten. Er wordt gewerkt aan zijn 

opvolging.

*Kitty van Tooren, ons contact bij de 

gemeente op het gebied van Veiligheid; 

met haar werkten we plannen uit om de 

overlast van jongeren in Molenwijk te 

lijf te gaan. Zij was altijd aanspreekbaar 
en heeft zich meer dan geweldig voor 
onze wijk ingezet. Zij gaat een andere 

functie binnen de gemeente bekleden. 
Jammer dat ze weg is. Er is een nieuwe 

projectcoördinator Sociale Veiligheid 

aangesteld: Maaike Gronheid is gestart 

in Schalkwijk. Zij is al druk bezig zich in te 

werken. 

*Caroline Enthoven, de 

communicatieadviseur van de gemeente 
voor Schalkwijk; zij hield ons steeds 

op de hoogte van de laatste nieuwtjes  

over onze wijk en zij deelde ónze 

wijkinformatie op de gemeentepagina 
over Schalkwijk. Zij blijft nog wel 
betrokken bij de communicatie over 
het Middengebied van Schalkwijk, 

maar heeft verder nu de communicatie 
van het Centrum van Haarlem  als 

taak. We hebben heel fijn met haar 
samengewerkt.

Deze keer willen we de buurtouders 

eens flink complimenteren voor hun 
werk. 

Elke avond gaan ze met zijn tweeën de 

wijk in, elke avond op een ander tijdstip. 
Bewoners melden waar ze overlast 

ervaren en dat zijn de plekken waar die 

avond naar toe wordt gegaan.

De laatste weken is het druk geweest 

voor de buurtouders.

Er is een aantal jongeren dat zich 

blijkbaar verveelt en dan rottigheid uit 
haalt of wil halen. De buurtouders gaan 

in gesprek met de jongeren en hoort 

soms ook van de problemen die ze 

ervaren. Het is geen makkelijke taak en 

de buurtouders hebben de hulp van de 

ouders van de jongeren hard nodig. Wilt 
u ook meehelpen?

Samen houden we Molenwijk veilig!

Meld u aan bij:

paulien@wijkraadmolenwijk.nl

Marjolein Huijser

Een afscheid voor kortere tijd: Michel 
de Graaf, onze gebiedsverbinder, heeft 
een zware hartoperatie ondergaan en 
zal geruime tijd uitgeschakeld zijn. Wij 
wensen hem via dit kanaal nogmaals van 

harte beterschap en hopen dat wij hem 

weer snel in ons midden zullen zien. Zijn 

werk wordt tijdelijk overgenomen door 
Mirjam Boxhoorn, die uren beschikbaar 

heeft gekregen voor Schalkwijk, zolang 
als nodig is. 

Vrolijk nieuws

De Coronamaatregelen worden dusdanig 

versoepeld dat wij het aandurven om 

weer openbare wijkraadsvergaderingen 

te gaan houden. Vanaf september zult u 

weer uitgenodigd worden om op de 3e 

dinsdag van de maand de vergadering 

van de wijkraad bij te wonen.

Wel zal het voorlopig nodig zijn dat u 
zich vooraf aanmeldt, zodat wij zeker zijn 

dat er niet te veel mensen tegelijkertijd 
naar de vergadering gaan komen. Deze 

vergaderingen zullen worden gehouden 

in Het Open Koffie Huis, Frieslandlaan 1, 
met een alternatieve vergaderopstelling 
(wat gezelliger) en de starttijd is 19.30 
uur.

De eerste openbare vergadering dus 

weer op dinsdag 21 september. De 

jaarvergadering van de wijkraad zal 

worden gehouden in oktober; zie elders 

in deze krant.

Concept plan Waddenstraat

De komende tijd gaat de wijkraad 
aandacht besteden aan een aantal 

zaken, die in onze wijk (gaan) spelen: 

het concept bestemmingsplan voor de 

Waddenbuurt-noord zal binnenkort aan 

de gemeenteraad worden voorgelegd; 

uiteraard zal 

de wijkraad 

daar dan 

ook iets 

over mogen 

zeggen en 

zullen wij 

ervoor zorgdragen dat de bewoners hier 

nauw bij betrokken worden. 

Woningsplitsing

Verder willen we ook aandacht besteden 

aan het fenomeen woningsplitsing. 

We zijn door diverse bewoners erop 
geattendeerd dat huiseigenaren in 
Molenwijk actief worden benaderd om 
hun huis te splitsen en delen ervan te 

verkopen. We vragen ons af of dit een 
goede ontwikkeling is voor onze wijk: 

huizen die bestemd zijn voor gezinnen 

zouden ook echt gezinnen moeten 

huisvesten.

De opgesplitste woningen komen 

waarschijnlijk veelal in bezit van mensen, 

die niet van plan zijn zich blijvend in 

onze wijk te gaan vestigen.

Uiteraard blijven we de ontwikkelingen 

op het gebied van de energietransitie in 
Haarlem op de voet volgen.

Haarlem groener

We blijven de gemeente erop 
aanspreken aanspreken, dat Haarlem 

groener moet worden, en dan niet alleen 

langs de weg van “tegelwippen” door 

bewoners, maar ook door als gemeente 

zelf grote plakken asfalt te verwijderen 

en hier een mooi bloemrijk veld van te 

maken.

Riet Ooms



Ontwikkelingen in de wijk

Jaarvergadering Wijkraad Molenwijk
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Haarlem Buiten

Misschien was het u al opgevallen, aan 

de kop van het Spaarne wordt druk 

gebouwd. Donderdag 8 juli was een bij-

zondere dag voor de aankomende bewo-

ners. De eerste steen werd toen gelegd 

door Joop Tjaden, voormalig directeur 

en eigenaar van het bedrijf Tjaden, dat 

lange tijd op de Zuid Schalkwijkerweg 
was gevestigd.

Het was een van de eerste dagen dat 

kleine evenementen op 1,5 meter 

afstand gehouden konden worden.

Hier stonden Wibaut Projectontwikkeling 
FARO architecten bv, bna, Jan Jaap 
van Kampen, Laurine Van Kampen-

Janssen, Mark van der Heide, VKZ BV, 

Bouwgroep Horsman & co, AW Vessies 
Infra en de aankomende bewoners te 

genieten met een hapje en een drankje 

om zo de vorderingen van de bouw 

te bekijken. In dit gebied komen 32 

nieuwbouwwoningen. De woningen 

worden bijzonder duurzaam gebouwd. 

Op energie-, water- en ecologisch gebied 
voorziet het project in oplossingen om 

de belasting op het milieu te beperken, 
zowel tijdens het bouwen, maar ook 

wanneer hier gewoond wordt. 

Hemelwater wordt niet geloosd via het 

riool, maar via wadi’s teruggevoerd 

in de natuur. Een wadi is een groene 

greppel, die zowel water kan vast 

houden als infiltreren.Verder worden er 
onder andere ingemetselde nestkasten 

aangebracht, een kerkuilenkast 

geplaatst en een paddenpoel aangelegd. 

Daarnaast is in de architectuur 

aansluiting gezocht bij de landelijke 
omgeving en het bijzondere, industriële 

verleden van deze plek.

Meer informatie over dit project?

 Kijk op https://haarlembuiten.nl/
foto: Clarissa Van Deventer

Verordening op de wijkraden 
Vastgesteld door de gemeenteraad op 

28 januari 2021

Haarlem was de eerste stad met 

wijkraden. 

De eerste wijkraadsverordening stamt 

uit 1974 en de eerste wijkraad werd in 

de Leidse buurt opgericht. Nu in 2021 

telt Haarlem 37 wijkraden.

Wijkraden krijgen subsidie om de 
belangen te behartigen van de bewoners 
en ondernemers in de wijk. Tot nu toe 

werd de jaarlijkse subsidie verdeeld over 

alle wijken die Haarlem telt. 

Ook de wijken zonder wijkraad.
In de nieuwe verordening wordt het geld 

verdeeld over de bestaande wijkraden. 

Als een nieuwe wijkraad wordt 

opgericht, wordt die in het nieuwe jaar 

meegenomen in de subsidieverdeling.

De taak van de wijkraad

De wijkraad heeft tot kerntaak het 
behartigen van de belangen van 
de bewoners en ondernemers in 

het werkgebied. Wijkraden kunnen 
de gemeentelijke besluitvorming 

beïnvloeden via participatie en inspraak. 
Dit doen zij in de eerste plaats op 

basis van ervaringsdeskundigheid. 

Daarnaast kunnen wijkraden, mits goed 

gedocumenteerd, ervoor kiezen om 

de mening van (delen van) de wijk te 

peilen en dit te communiceren met de 

gemeente. 

De wijkraad geeft gevraagd 
en ongevraagd advies aan het 

gemeentebestuur. De nieuwe 

verordening is duidelijker geworden op 

een aantal punten. Bijvoorbeeld hoe 

een wijkraad opgericht kan worden. 

Procedures uit het verleden lieten zien 

dat in de oude tekst ruimte was voor 

discussie. Ook de gebiedswethouders 
hebben een prominentere rol gekregen 

in de verordening.

Verkiezing wijkraadsleden

Wijkraadsleden worden voor maximaal 
4 jaar aangesteld d.m.v. verkiezingen.

Alle bewoners van 16 jaar en ouder 

kunnen zich kandidaat stellen voor de 

wijkraad en kiesgerechtigd zijn.

Via een openbare aankondiging om de 

aanmelding van nieuwe kandidaten 

wordt gevraagd en de aangemelde 

kandidaten worden op een openbare 

kandidatenlijst geplaatst.

Alle huishoudens in de betreffende wijk 
worden geïnformeerd over de verkiezing 

en de voorgang.

Maximaal één wijkraadslid mag buiten 

het werkgebied wonen.

Zelf de verordening lezen? Ga naar: 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/
CVDR654486.

De jaarvergadering van 
wijkraad Molenwijk

Deze vergadering wordt gehouden op 

dinsdag 26 oktober 2021 in Het Open 
koffie Huis, Frieslandlaan 1. 
Aanvang 19.30 uur. Afhankelijk van de 
dan geldende Coronaregels zult u zich 

vooraf moeten aanmelden.

Verkiezing wijkraadsleden

In de komende jaarvergadering zijn de 

volgende bestuursleden aftredend (in 
2020 of in 2021) en herkiesbaar:

Voorzitter: Riet Ooms
(aftredend in 2020, dat jaar geen 
jaarvergadering)

Lid: Jamila Ereduani (aftredend in 2020)

Aftredend, maar niet herkiesbaar:

Secretaris: Bianca Wuite (aftredend in 
2020)

Het bestuur stelt voor Marjolein Huijser 

als secretaris te benoemen.

De agenda van de jaarvergadering zal 

worden gepubliceerd op de website van 

de wijkraad: www.wijkraadmolenwijk.nl. 



Wist u dat...
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*Samen met de 

politieke partijen 
hebben de 4 

wijkraden via een 

handtekeningen

actie de gemeente 
overtuigd 

van de noodzaak dat de Wereld 
Muziekschoolhool in Schalkwijk moet

blijven. Ze krijgen voor één jaar subsidie!

*Er is een bijeenkomst met de 

buurtouders geweest. Voor de laatste 

keer met Kitty van Tooren erbij. Zij heeft 
een andere baan binnen de gemeente 

gekregen en wilde zich graag nog een 

laatste keer actief inzetten voor onze 
buurtproblemen. Ze ging helaas met een 

hele lange lijst naar huis.

*De buurtouders krijgen voor elke ronde 

die zij lopen een kleine vergoeding 

voor hun noodzakelijke werk. Vindt u 

dit ook belangrijk? Meld u aan bij de 

buurtouders om onze wijk veiliger te 

maken. Het is jammer genoeg hard 

nodig.

*Er is nog steeds sprake van overlast van 

de meeuwen. Geef deze vogels a.u.b. 

geen eten! Ook de eenden met brood 
voeren is een slechte zaak. Doe het niet! 

Alleen samen kunnen we de overlast 

verminderen.

*Heeft u hulp nodig op sociaal gebied?
Bel naar het Sociaal Wijkteam. Zij staan 
klaar om u in vele opzichten te helpen of 

door te sturen naar het juiste adres.

*Naar aanleiding van een artikeltje 
in de wijkkrant over de “boomgaard” 

bij de Zwemmerslaan hebben enkele 

bewoners van het Watermolenplantsoen 
gereageerd. 

Zij willen meedenken/doen om van dit 

stukje grond weer iets aardigs te gaan 

maken. We hebben deze mensen in 
contact gebracht met de schrijver van 

het artikel en zij gaan samen een plan 
bedenken en dit waarschijnlijk indienen 

bij Schalkwijk aan Zet. Er meldde zich via 

de wijkraadstelefoon nog een meneer, 

die erg geïnteresseerd is en ook hij gaat 

zich aansluiten bij dit groepje. Het ziet er 

naar uit dat ook hier weer iets moois uit 

kan gaan voortvloeien.

*Ondernemers uit Molenwijk mogen 
één keer een artikel schrijven in onze 
krant. Leuke foto erbij? Dat kan ook.

*Bent u ondernemer en heeft u tijdelijk 
financiële ondersteuning nodig door 
de maatregelen in verband met het co-

ronavirus? Dan kunt u een beroep doen 

op de Tijdelijke Overbruggingsregeling 
Zelfstandig Ondernemers (Tozo) voor 
levensonderhoud en/of bedrijfskrediet.

Het kabinet heeft de maatregelen voor 
ondersteuning in levensonderhoud van 

zelfstandig ondernemers verlengd tot 1 

oktober 2021. U kunt Tozo 5 aanvragen 

voor de periode van 1 juli tot en met 30 

september 2021.

Kijk voor alle voorwaarden op de web-

site van de rijksoverheid. Het digitale 

aanvraagformulier voor Tozo 5 staat 

online vanaf 1 juli.

*Voor de tweede keer start in 

september Schalkwijk aan Zet! Ook dit 
jaar stelt de gemeenteraad € 70.000,- 

beschikbaar voor ideeën die Schalkwijk 

gezelliger, veiliger of mooier maken.

*Op vrijdag 16 juli werd het Muziek 
Theater geopend in de ruimte van de 

voormalige V&D. In het bijzijn van 

burgemeester Wienen is een voorstelling 
van Kenau opgevoerd door kinderen. 

Die kids hebben in de tijd van één week 
zelf een voorstelling in elkaar gezet 

over Kenau Simonsdochter Hasselaar. 

Inclusief het maken van de decors en 

met de muziek. 

Het was een prachtige voorstelling en 
het allermooiste was dat de kinderen 

zelf aangaven dat ze het super vonden 

om met zo’n diverse groep jongens en 

meisjes samen te werken en iets moois 

neer te zetten. Kenau overwon de vijand 
in Schalkwijk door het schenken van een 

hondje aan de commandant en door 

te zingen en te dansen met de Spaanse 

soldaten. “Samen staan we sterk!”

*Wanneer u met uw hond op het terrein 
van de Tiny Houses loopt, wilt u daar 

dan niets achterlaten?

Namens de bewoners bedankt.

*De Burendag is dit jaar gepland op 24-

25 en 26 september. Trommel de buren 

op om samen iets gezelligs te doen. Het 

mag weer met in acht neming van de 

coronaregels.

*Na de vakantie kunnen de kinderen 
weer lekker knutselen in de werkplaats 

van Jeroen op het Terschellingpad 2. 

Op de woensdag van 13.30 tot 15.00 uur 
vanaf 7 jaar. Op de donderdag van 15.30 
tot 17.15 uur vanaf 7,5 jaar. Kijk op de 

website:werkplaatsjeroen@gmail.com.

Margo Weesie

Van de redactie
Namens de redactie van De Molen wil 
ik Mirjam en Amber hartelijk bedanken 

voor hun bijdrage die zij drie jaar lang 

hebben gegeven. Gezichten uit de wijk 

is een leuke column, waardoor we meer 

mensen hebben leren kennen.

Nu natuurlijk de vraag:

wie wil dit overnemen?

Ons thema voor de volgende keer zal 
het oostelijke gedeelte van Molenwijk 

zijn. Dat deel van de wijk dat begrensd 

wordt door de Albert Schweizerlaan, 

Amerikavaart, Groningenlaan en de 

Aarwinkelweg.

Graag willen wij van de mensen uit de 

buurt de verhalen horen.

Heeft u iets leuks mee gemaakt? Laat 
het ons weten.

Heeft u foto’s uit het begin van deze 
wijk? Stuur ze op. We kijken er naar uit 
om kopij uit deze wijk te ontvangen.

Stuur uw kopij voor 20 november naar: 

demolen@wijkraadmolenwijk.nl.

Wij hopen samen met u op een mooie 
nazomer!

Margo Weesie
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Deel van Molenwijk in de spotlight

De wijk tussen Europaweg, 
Zuiderzeelaan, Amelandstraat 
en Zwemmerslaan

Dit gedeelte van Molenwijk is op zich 

niet zo groot, maar je ontdekt dat hier 

heel veel activiteiten plaats vinden die je 
niet verwacht. Het gebouw TP2, gelegen 

aan het Terschellingpad 2 in Zuid-

Schalkwijk, is een voormalige grafische 
school in eigendom van de gemeente 

Haarlem. 

In TP2 kun je allerlei bedrijfjes vinden 
waarbij de nadruk ligt op educatie, 
recycling, buurtgerelateerde activiteiten 
en ambachten. Met deze invulling blijven 

ze bijzonder dichtbij de oorspronkelijke 

schoolfunctie.
MooiZooi is een van de bekendste.

In deze wijk is een voetbalveldje waar de 

kinderen uit de buurt begeleid worden 

door onze vrijwilliger Dangelo. 

Je vindt er ook de ecologische tuin van 

Bart.

De Hartekamp groep heeft al jaren een 
plek in dit stukje van Molenwijk bij het 

Texelhof.

Niet alles kan aan bod komen, maar we 

gaan er voor zorgen dat iedereen een 

keer aan de beurt komt.

De Hartekamp Groep

De Hartekamp Groep heeft meer 
dan 40 locaties in Kennemerland, 
Duin- en Bollenstreek, Amstelland 

en Meerlanden. We bieden diverse 
vormen van wonen, werken, leren en 

ondersteuning. 

Kleinschalig wonen op de Texelhof in 

Molenwijk is zo’n onderdeel van de 

Hartekamp groep.

Wat is de Hartekamp?

De Hartekamp is een buitenplaats in 

de gemeente Heemstede, gelegen vlak 

bij Bennebroek. Sinds 1952 is op de 

Hartekamp een instelling voor de zorg 

aan mensen met een verstandelijke 

beperking gevestigd. Landgoed de 
Hartekamp is een rijksmonument. 

De tuin is openbaar toegankelijk.

Tot begin 20ste eeuw was er van speciale 

opvang van geestelijk gehandicapten 

geen sprake. De patiënten verbleven 

gewoon thuis of werden ondergebracht 

in huizen van barmhartigheid te midden 
van landlopers, demente bejaarden en 

lepralijders. Ook konden de ‘zotten’ 
er ondergebracht worden in brute 

opsluiting of geketend worden. Denk aan 
de dolhuizen, zoals in Haarlem.

In 2001 komt het tot een fusie met de 

Haarlemse Stichting WDD (Wonen, 
Dagbesteding en Dienstverlening). 

De nieuwe organisatie, Hartekamp 
Groep, telt momenteel zo’n 60 

locaties in Kennemerland en de 
Duin- en Bollenstreek en biedt diverse 

woonvormen en dagbesteding aan 

ongeveer 1800 kinderen, jongeren, 

volwassenen en ouderen.

Op de Hartekamp zijn in 2015-2016 
nieuwe paviljoens verrezen. Daarbij 

wordt wederom rekening gehouden 

met het oorspronkelijke karakter van 

de buitenplaats. Het groenbeheer van 

het terrein is in handen van Landschap 

Noord-Holland.

Mensen die op Texelhof begeleid wonen 

zijn zeer tevreden. Ze wonen erg naar 

hun zin en genieten van al het groen in 

onze mooie wijk.

MooiZooi
Een plek voor iedereen, 

midden in de wijk

MooiZooi is een sociaal, duurzaam 

en creatief magazijn waar schoon- en 
veilige restmaterialen van bedrijven 

wordt verzameld en aangeboden voor 

creatieve doeleinden. 
In onze schappen vindt u allerlei geks en 

anders-dan-anders knutselmateriaal dat 

eigenlijk in de afvalstroom zou belanden. 

Veelal ongebruikt materiaal in grote 

hoeveelheden. U bent welkom om bij 

ons te komen shoppen!

Ook is MooiZooi een werkgelegenheids- 
en dagbestedingsproject voor mensen 

met een (tijdelijke) afstand tot de 
arbeidsmarkt. Wij bieden verschillende 
werkzaamheden op alle plekken in 

ons bedrijf, van winkelmedewerker tot 

fondsenwerver.

Onze missie is dat ‘iedereen zich zelf kan 
én mag zijn’.

Heeft u interesse 
om bij ons te 

komen werken 

of dagbesteding 

te volgen? Kom 

gezellig langs 

voor een kopje 

koffie om de 
mogelijkheden te 

bespreken.

Foto: Margo Weesie

Workshops

Vanaf het najaar zal MooiZooi 

verschillende workshops aanbieden 

voor alle leeftijden, daarnaast is onze 
ruimte gratis te gebruiken voor inwoners 
uit Schalkwijk. Wij hebben een aantal 
dagdelen gereserveerd voor bewoners 

die graag hun talent willen laten zien 

of aan een eigen project willen werken.  

Meer informatie?  Bel of kom langs.

Kinderfeestjes

Bij MooiZooi houden wij van een 

feestje! Informeer naar de verschillende 

creatieve mogelijkheden om het partijtje 
van uw kind te vieren.

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 
van 10.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 

11.00 tot 16.00 uur.

www.mooizooi.nl / info@mooizooi.nl / 

023-5767935

Alice Taylor
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De woonwagenlocatie

Gesprekje met een van de bewoners

In dit stuk van Molenwijk is een 

woonwagenlocatie in de Amelandstraat.
Als je de woonwagens ziet denk je meer 

aan villa’s, maar het zijn wel degelijk 

woonwagens. 

Stukje geschiedenis

De keuze voor een wagen als woonvorm 

is in het verleden door praktische 
motieven ingegeven. Er zijn altijd 
mensen geweest die door het land 

zwierven. Voor een gedeelte waren 

dat handelsreizigers, stoelenmatters, 
ketellappers, kermisreizigers, op zoek 

naar nieuwe afzetgebieden. Daarnaast 

trokken er groepen losse arbeiders naar 

de plekken waar brood viel te verdienen. 

Ze werkten, vaak als landbouwknechten, 

dan weer hier en dan weer daar.

In de negentiende eeuw trekken de 
zogenaamde ‘reizigers’ of ‘zwervers’ 
nog van hotel naar logement of van 

schuur naar hooiberg. Pas halverwege 

de negentiende eeuw komen er wagens 
zodat het gezin en de inboedel mee kan. 

In een volkstelling van 1889 worden nog 

slechts 93 woonwagens geteld. Dat zijn 

meestal platte karren met een zeil er 
overheen. In de jaren daarna neemt het 

aantal snel toe. De wagens ontwikkelen 

zich geleidelijk via huifkarren tot de 
vorm die de meeste Nederlanders 

kennen van Pipo de Clown: een 

eenvoudige houten wagen met een 

trapje ervoor. 

Trekverbod

Door het trekverbod mag er niet meer 

gereisd worden met de woonwagen. 

Daardoor lijken de woonwagens nu meer 

op gewone huizen. Een woonwagen 

heeft geen fundering, er is een trapje 
naar de voordeur.

Cultuur

De woonwagenbewoner heeft ook 
zijn eigen cultuur en manier van 

denken. Dit is in 2014 vastgelegd op de 

UNESCO lijst( bescherming immaterieel 
erfgoed). Een belangrijk kenmerk van 

de woonwagenlocatie is dat de mensen 
samen wonen, werken en leven bij 

voorkeur in familieverband.

De kinderen worden vernoemd naar 

hun grootouders en er is een gastvrije 

eetcultuur, een gast krijgt altijd iets te 
eten of te drinken en er zijn geen vaste 

tijden voor de maaltijden.

In de wagen gelden strenge hygiëne 

regels. Je komt niet met je schoenen 

naar binnen. Als je je handen wilt 

wassen, doe je dat niet in de gootsteen, 

dat vindt men onhygiënisch, want in de 

keuken wordt het eten klaargemaakt. 

Men kent elkaar goed en zien en spreken 

elkaar iedere dag. Ze zorgen ook voor 

elkaar. Kinderen gaan niet naar de 

crèche, er is altijd wel iemand die wil 
oppassen. Het is ondenkbaar dat iemand 

die oud is naar een verzorgingshuis gaat, 

ze regelen dat onder elkaar. Deze zorg 

voor elkaar is precies wat de overheid 

op dit moment aan alle Nederlanders 

vraagt!

De mensen die even de wagen binnen 

komen lopen zijn heel vaak familieleden. 

Want dat is het belangrijkste kenmerk 
van de cultuur: ze willen bij elkaar 

wonen, op een woonwagenlocatie, in 
familieverband.

In de afgelopen periode is de aandacht 

voor woonwagenstandplaatsen 

toegenomen. Mede naar aanleiding van 

uitspraken van het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens, het College voor 

de Rechten van de Mens en de Nationale 
Ombudsman.
In 2018 heeft het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties een nieuw 
beleidskader uitgebracht dat 

gemeenten handreikingen biedt voor de 

beleidsvorming rondom woonwagens. 

Dit nieuwe beleidskader verduidelijkt 

dat recht dient te worden gedaan aan de 

culturele identiteit die samenhangt met 
deze woonvorm.

Daar hebben we hard voor gevochten.

Paulien Heesbeen

Paulien Heesbeen, een van onze 

wijkraadsleden, is een van de bewoners 

van de woonwagenlocatie. Zij is 
voorzitter van Woonwagen Belangen 
Haarlem en behartigt als zodanig hun  
belangen in Haarlem.

Zij vertelt dat zij oorspronkelijk geen 

woonwagenbewoner is. Zij woonde in 

een ‘gewoon’ huis in Krommenie. 

Was het niet even wennen?

"Ik kwam in een grote familie terecht 

met veel opa’s, oma’s, tantes, ooms. 

Een warm bad waar ik mij meteen thuis 

voelde. Iedereen is altijd welkom."

De woonwagenbewoners worden 

nog dagelijks geconfronteerd met 

vooroordelen; men krijgt niet makkelijk 

of helemaal niet een hypotheek op 

de woonwagen. Ook verzekeringen 
afsluiten is problematisch.

Dit jaar kwamen er op de dag van de 

architectuur heel veel mensen langs 

om zich eens meer te verdiepen in 

de geschiedenis van de woonwagen 

bewoners. Ook zij waren verbaasd over 
de discriminatie die er nog steeds is.

Het doet je wel goed, dat er wat meer 

belangstelling en begrip is. Er is een 

goede samenwerking met de woon- 

coöperaties in Haarlem. Gemeente 
Haarlem en de vertegenwoordigers uit 

Haarlem zijn verenigd in Woonwagen 
Belangen Haarlem. Ook vinden wij steun 
bij de politieke partijen waarmee, met 
sommigen inmiddels een goede band is 

opgebouwd.

Wij vinden het, als belangenvereniging 
onze taak om vooroordelen weg 

te nemen ten aanzien van onze 

gemeenschap.

Margo Weesie



Gezicht uit de wijk
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Tijdelijke huurders

In de Waddenbuurt gaan binnen een 
paar jaar veel lage flats gesloopt worden 
om plaats te maken voor nieuwbouw. 

Tot die tijd komen er woningen vrij die 
dan tijdelijk verhuurd worden. Het heet 
geen antikraak, maar leegstandsbeheer. 
Het verschil is dat je voor deze laatste 

optie 3 maanden opzegtermijn krijgt 
en er niet zomaar uitgezet kan worden. 

Om een woning te huren moet je wel 
een redelijk inkomen hebben, dus niet 

iedereen maakt kans.

Dave woont sinds een poosje in een van 

deze leeggekomen woningen en zijn 

vriendin Carolien is vaak bij hem. 

De woning werd geheel kaal opgeleverd, 

maar Dave en Carolien hebben er een 

heerlijk huisje van gemaakt. De huur is 

iets lager dan normaal, daarom hebben 

ze besloten het huis wel goed op te 

knappen, zodat ze er nog een tijdje fijn 
kunnen wonen. 

Dave werkt bij de Philharmonie en 

de Schouwburg als bedrijfsleider en 

Carolien bij een bloemenbedrijf in 

Rijsenhout.  

Omdat ze voorheen in Mijdrecht 
woonden zitten ze nu beiden veel 
dichter bij hun werk.

De hobby’s van deze twee leuke mensen 

zijn best bijzonder: naast het stekken en 

onderhouden van planten (overal staan 

planten), gamen en snowboarden, is 

het een grote passie van Dave prachtige 
bouwsels van lego te maken. We zagen 
een boomhut, een groot schip, een 

aantal motoren en nog veel andere 

legobouwsels voorbij komen. 

Ook Carolien is inmiddels om en zij 
maakte bijvoorbeeld bloemen en een 

camper van lego. Daarnaast rijden ze 

allebei motor.

Hoe bevalt het leven in 
Molenwijk?

Nou dat bevalt prima. Vaak wordt er een 

rondje Molenplas of Meerplas gedaan. 

Ze zijn graag buiten.

Wat kan er verbeterd worden 
in de wijk? 

De entree naar de Jumbo! Wat een 
trieste bedoening is dat!

We hopen dat dit leuke stel nog een 
poosje mag blijven wonen in onze wijk.

Met dit interview sluiten wij deze rubriek 

af. Drie jaar hebben we buurtbewoners 

geïnterviewd en met een mooie foto in 

de Molen geplaatst. Wij gaan ons weer 
op andere zaken richten en hopen dat 

er iemand is die deze rubriek zou willen 

voortzetten.

Mirjam en Amber

Foto: Amber

Muurschilderingen in Schalkwijk

Kunstenaar Gaia

Schalkwijk heeft sinds 17 juli twee 
muurschilderingen; een in Meerwijk, 

bij de Vereniging Marokkaanse 

gemeenschap en een in Molenwijk, op 

de zijkant van de oude Grafische school.

Deze muurschilderingen zijn een 

initiatief van de gemeente Haarlem met 
als doel de kunst dichter bij de bewoners 

te brengen. Straatkunstenaar Gaia is 

hiervoor gevraagd.

Hij groeide op in New York City en is in 

2011 afgestudeerd aan het Maryland 

Institute College of Art met een bachelor 
in schone kunsten. Zijn studiowerk, 

installaties en galerijprojecten, zijn 
over de hele wereld tentoongesteld. 

Het grootste deel van zijn tijd 
besteedt hij aan het schilderen van 

muurschilderingen over de hele wereld.

Op de schildering in Meerwijk zijn 
spelende kinderen te zien. Vooral de 

vrolijke kleuren vallen hier op. Echt een 

aanwinst.

De schildering op het TP2 gebouw in 

Molenwijk heeft een totaal andere 
uitstraling.

Je ziet twee figuren, een jonger dan de 
andere.

De oudere is een typisch Nederlands 

uitziende figuur. De tweede 
jongere persoon heeft meer een 
migratieachtergrond. We tonen 
hiermee de levenscyclus en de 

volwassenwording; niet alleen van 

mensen, maar ook van buurten zoals 

Schalkwijk. Dit was ooit akkerland en 

het heeft zich ontwikkeld tot stedelijk 
gebied, dat zie je terug in de schildering.

Tentoonstelling

Naast de twee schilderingen is er vanaf 

16 juli ook een tentoonstelling van het 

werk van Gaia te zien bij kunstcentrum 

37PK op het Groot Heiligland 37.

De toegang is gratis.

Margo Weesie

Foto: Dik Bol
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Terugblik afvalweek 14-18 juni 

Basisschool de Wadden, de Brandaris, 
Spaarnelanden, de Wijkraad, 
Sportsupport, DOCK, actieve bewoner 
Dangelo, Mooizooi, Het Open koffie 
Huis en Pré Wonen hebben samen in de 
week van 14-18 juni in de Waddenbuurt 
een speciale week georganiseerd om 

aandacht te vragen rondom het thema 

“afval”.

Op maandag en dinsdag kwamen 

afvalcoaches van Spaarnelanden langs 

bij beide basisscholen om uitleg te 

geven over afval en afval scheiden. 

“Jane en Bas van Spaarnelanden deden 

het erg leuk!” Alle klassen kregen de 

challenge om zoveel mogelijk groenafval 

te verzamelen in hun klas. En zelfs na 

de actie bleven de klassen fanatiek 
doorgaan met het scheiden van afval!

Op maandag en donderdag 
organiseerde Sportsupport ‘prikdates’, 
waarbij volwassenen en ouderen uit de 

wijk uitgenodigd werden om tijdens een 
wandelronde vuil van straat te prikken. 

Na afloop kregen de deelnemers een 
kopje koffie of thee bij het nieuwe Open 
koffie Huis.

Op dinsdag organiseerde Sport Support 

samen met DOCK een grote prikactie 
met kinderen uit de wijk rondom het 

Waddenplein, waarbij zo’n 30 kinderen 
in de weer waren met knijpers en 

afvalzakken. Aan het einde van de 

activiteit vroeg een meisje nadat ze 
huppelend de laatste vuilniszak naar de 

container bracht: “Mogen we nog meer 

afval opruimen?” Ook Handhaving en 
Pré Wonen prikten fanatiek mee! DOCK 
zorgde tijdens de actie voor koffie, thee 
en wat lekkers en ging in gesprek met de 

ouders van de kinderen. 

MooiZooi organiseerde op vrijdag 

voor kinderen uit de wijk een creatieve 
workshop met plastic afval. Actieve 
bewoners Dangelo en Timothy kwamen 

hierbij helpen. Er deden 12 kinderen, in 

de leeftijd van 4 tot 12 jaar enthousiast 
mee aan de activiteit.

In de weken die volgden deelde 

Spaarnelanden op verschillende plekken 

in Molenwijk GFT-emmers uit om 

het scheiden van GFT voor bewoners 

makkelijker te maken. En uit welke wijk 

in Molenwijk zijn de meeste bewoners 

naar de ophaalpunten gekomen? 

Precies! Uit de Waddenbuurt!

We zijn als groep erg enthousiast over 
onze samenwerking en gaan verder 

met het organiseren van gezamenlijke 

acties om de leefbaarheid in de 
wijk te verbeteren. Zo gaf Cora van 

Sportsupport aan tijdens de evaluatie 
van de schoonmaakweek: “Het voelt 

goed dat je iets organiseert waar de rest 

in de wijk ook mee bezig is”. 

"We zijn al bezig met nieuwe plannen, 
dus.....

houd ons in de gaten!"

Suzanne van Rijn

Consulent Wijkbeheer Pré Wonen

Afvalcoach Spaarnelanden

Wil je helpen met betere 
afvalscheiding en een schone 
buurt?

Word dan adoptant van een 
‘grondstofstraatje’, de plek waar de 
afvalscheidingscontainers staan!

Samen met Spaarnelanden zorg je 

ervoor dat er meer afval gescheiden 

wordt in jouw buurt, dat er geen (rest)

afval in de verkeerde containers belandt 

en dat het schoon blijft rondom de 
containers. 

In andere buurten blijken deze vrijwillige 

adoptanten een enorme bijdrage te 

leveren aan een schonere buurt. Juist als 

buurtbewoners actief helpen, worden 
medebewoners gemotiveerd hun afval 
goed te scheiden.

Wat wordt er van je verwacht? 

•Je hebt een voorlichtingsrol naar 
andere bewoners over afvalscheiding 

en het schoon houden van de 

grondstofstraat.

•Je neemt regelmatig poolshoogte bij de 
containers.

•Als er huisvuilzakken naast de 

container staan, dan geef je dat aan 

Spaarnelanden door.

Als adoptant krijg je een vast 

aanspreekpunt binnen Spaarnelanden, 

de afvalcoach. Natuurlijk zorgen we dat 

je alle informatie ontvangt die je nodig 
hebt en je krijgt een welkom pakket.

Ook bespreken we graag de ideeën die 
je hebt om jouw buurt schoner te maken 

en houden we je op de hoogte van de 

resultaten.

mail: afvalscheiden@spaarnelanden.nl

Klachten

Er komen bij de wijkraad en ook op 

social media helaas nog steeds veel 

klachten binnen over het grof vuil dat op 

een grote hoop op straat ligt.

Vooral bij Engelenburg/Frieslandlaan 

en in de Ameland straat is het 

verschrikkelijk!

Aan de acties en inzet van 
Spaarnelanden kan het echt niet liggen.

Kom op, laten we onze mooie 

wijk schoon houden. Dus: eerst 

Spaarnelanden bellen en dan pas grof 

vuil buiten zetten!
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Even kennis maken met....

Loopt alles nog naar wens?

Registerpodoloog en pedicure Regina 

van der Duijn biedt zowel podologische 

voetzorg als pedicurebehandelingen. 

De praktijk gelegen aan de rand 
van Molenwijk is gevestigd op de 
begane grond en er is voldoende 

parkeergelegenheid aanwezig.

“Het mooie van zowel podologie 

als pedicure is het resultaatgericht 

werken. Concreet mensen van voet- 

of voetgerelateerde ongemakken 

verlossen geeft veel voldoening. 
En waar de pedicurebehandeling 

ophoudt gaat de podologie een 

stap verder en biedt mogelijkheid 

ook de achterliggende oorzaken te 

verhelpen. Naast voetproblematiek 
behoren ook voetstandgerelateerde 

houdingsklachten tot het vakgebied van 

de Registerpodoloog”.

“De meest gehoorde klacht in mijn 

praktijk zijn pijnlijke voorvoeten en 
hielpijn. Zo’n 40 tot 50 procent van de 

patiënten komen hiervoor. 

Met name na de zomer melden veel 

mensen zich met hielpijnklachten door 

overbelasting, soms in combinatie 
met het lopen op te platte schoenen 
of slippers. Bij een podologisch 

consult vraag ik altijd het schoeisel 
waar men het meest op loopt, mee 

te nemen. Zo krijg ik een goed beeld 

van het schoengedrag en kan ik deze 

beoordelen op pasvorm, geschiktheid 

en slijtagepatronen ten aanzien van 

de klachten. Een standcorrigerende 

therapiezool kan in combinatie met een 
adequaat schoenadvies uitkomst bieden 

om voetklachten te reduceren of te 

verhelpen”. 

Ook bij pedicurebehandelingen is het 
belangrijk te kijken naar onderliggende 

oorzaken. Regelmatig preventieve 
voetverzorging  is geen overbodige luxe 

en kan de voetconditie ondersteunen 
en het looppatroon ‘gaandeweg’ 
verbeteren.

Uw voeten zijn immers uw belangrijkste 

vervoermiddel. Steek ze dus niet onder 

stoelen of banken en maak eens een 

afspraak. 

Tijdens het eerste bezoek worden 

de behandelmogelijkheden alsmede 

de kosten en vergoedingen vooraf 

besproken.

De Registerpodoloog is een erkend 

paramedisch voetspecialist. Vrijwel alle 

zorgverzekeraars vergoeden geheel 

of gedeeltelijk de behandeling van de 

Registerpodoloog. Via de website van 

PodoComfort (www.podocomfort.nl) of 

van Stichting LOOP (www.loop.nl) kan de 

patiënt zelf bekijken welke vergoeding 
zijn verzekeraar biedt.

Regina van der Duijn

Vliek 50, 2036 CN, Haarlem

0622403446 – 023-5360657

Midsummernight Jeu de Boules

Jeu de Boules in Molenwijk

JanBert Eweg kwam op het idee om op 

zaterdag 26 juni een klein Jeu de Boules 

feestje te organiseren om de zomer 

welkom te heten.

Het terrein rond de Jeu de Boules banen 

was feestelijk versierd door Marijke 

van der Wal en Lenny Nelis. De lokale 
Jumbo zorgde ervoor dat er een drankje 

geschonken kon worden en er stonden 

ook wat nootjes klaar. Dank daarvoor.

De dagen daarvoor hadden de kinderen 

uit de Waddenbuurt ervoor gezorgd, dat 
de banen mooi grasvrij waren gemaakt. 

De muziek werd geregeld door Margo, 

die Franse chansons ten gehore bracht, 

dankzij de buren die voor de elektriciteit 

zorgden.

Om 20.00 uur kon het feest beginnen. 
Er werd in twee ploegen gespeeld. De 

muziek trok steeds meer kijkers aan en 

het werd een gezellige avond. Iedereen 

was lekker aan het spelen of gewoon 

met elkaar aan het babbelen. Er waren 

zo'n 45 mensen. Gelukkig bleef het 

droog. 

Om 22.00 uur werd het terrein weer 
schoon gemaakt en iedereen kon terug 

kijken op een gezellige avond. Zeker voor herhaling vatbaar!

Margo Weesie

U kunt iedere dag terecht op de jeu de 

boules banen aan de Zuiderzeelaan.

Op donderdag is er ook altijd plek. Om 
14.00 uur zijn er altijd wel mensen om 
een balletje te gooien.
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De kringloopwinkel Woord en Daad

Het Open koffie Huis

Het kan u niet ontgaan zijn; we hebben 

er een mooie ontmoetingsplek bij in 
Molenwijk!

In het gebouw van Garage Wester is het 
goed toeven met een kopje heerlijke 

koffie.
Ook als wijkraad hebben we daar onze 
plek gevonden.

Veel mensen weten de weg al te vinden 

naar het mooie Open koffie Huis en de 
kringloopwinkel.

Er is van alles te koop: boeken, kleding, 

servies en kleine meubels.

Aan de achterkant van het gebouw kunt 

u de spullen inleveren bij drie dames, die 

alles sorteren en uitzoeken en het in de  

winkel een mooie plek geven.

Er werken maar liefst 70 vrijwilligers 

en 12 statushouders op de nieuwe 

locatie. In het afgelopen jaar hebben 10 
statushouders het traject afgerond of 

zijn uitgestroomd.

Het begon allemaal met een Syrische 

jongen die in de wijk woonde en 

een vaste klant was. Hij vroeg of hij 

hier mocht komen werken. Er is toen 

contact gezocht met een jobcoach van 

Vluchtelingenwerk en zo is dit van start 

gegaan.

Als de mensen beginnen kijken we goed 

naar de individuele situatie; waar liggen 
de sterke kanten?

Er werkte een mevrouw bij de Action 
achter de kassa, daar moest alles veel 

te vlug en ze kreeg het werk maar niet 

onder de knie. Bij ons kon ze dat rustig 
leren, zodat ze weer terug kon naar haar 

oude baan.

Rashid is elektricien. Hij werkt twee 

dagen per week bij Woord en Daad als 
vrijwilliger. ”Het voelt als mijn tweede 

familie,” vertelt hij. “Ik heb in de winkel 

goed de Nederlandse taal geleerd en 

ervaring opgedaan.”

Vol trots laat hij de mooie tegelvloer 

van de koffiebar zien, die hij samen met 
andere vrijwilligers heeft gelegd. Het is 
een plaatje!

Ook Ascha uit Somalië vindt het leuk 
om in de winkel te werken. ”Ik wil niet 

achter de kassa staan, want ik wil blijven 

bewegen.”

Sinds kort is er een nieuw project: 

Vrouwen aan de slag.

Wekelijks komen er 20 vluchtelingen 
vrouwen bij elkaar die een afstand 

hebben tot de arbeidsmarkt.

Ook zij worden weer begeleid door een 
jobcoach. Het doel is om deze vrouwen 

actiever mee te laten doen aan de 
maatschappij als tussenstap naar een 

vaste baan.

En zo zorgt deze nieuwe locatie voor 
verbinding en ontmoeting.

Anja Rijkers

De koffieochtend 

Sinds enkele weken bent u weer welkom 

op de koffieochtend op woensdag van 
de wijkraad.

Nu in het prachtige Open koffie Huis. Dat 
is een grote verbetering vergeleken bij 

onze vorige ruimte.

Van 10.00 uur tot 12.00 uur kunt u 

hier terecht voor allerlei vragen die u 

heeft voor de Wijkraad, maar ook voor 
de vertegenwoordigers van de woon- 

coöperaties, de wijkagent en de boa’s.

Tot nu toe is het een groot succes. Zelfs 

in de vakantie hadden we het lekker 
druk. 

We hebben zelfs vaste klanten die met 
plezier iedere woensdag een bakkie 

komen doen en natuurlijk een babbeltje 

komen maken, het liefst met een 

overheerlijk stuk appeltaart. 

Die appeltaart wordt gemaakt door de 

organisatie ‘Appeltaart imperium’. 

Deze organisatie werkt met mensen 
die een achterstand hebben op de 

arbeidsmarkt.

Maar taart bakken, doen ze geweldig!

Dus zegt het voort!

Margo Weesie

Crowdfunding voor de keuken

De crowdfundingsactie loopt nog steeds. 
We zijn al eind gevorderd.
Er is ongeveer € 7000,- gedoneerd door 

de bewoners van Molenwijk. Dat is 

werkelijk niet mis.

De teller staat nu op € 14. 691.-!

Allerlei fondsen hebben in de buidel 

getast voor de keuken van Het Open 
koffie Huis.

Dit is een geweldig resultaat en de 

keuken kan er dus komen.

De afzuiginstallatie hangt en er zijn 
nieuwe plafondplaten geïnstalleerd.

Nu nog het aanrecht, het 6 pits fornuis 

en de vriezer.

Wilt u nog doneren? Dat kan natuurlijk!

U mag het storten op de rekening van 

de wijkraad Molenwijk: NL19INGB 

0006376070 ten name van de Stichting 

Faciliteiten Wijkraad Molenwijk te 
Haarlem, onder vermelding van: keuken 

Het Open koffie Huis.
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De buurtcamping

Drie weken geleden 

kregen we bericht: 

het mag doorgaan!

En dan alles 

organiseren met in 

het hoofd alle corona 

regels.

De gasten zetten 
hun tent op.

De koning en 

koningin

zijn gekozen.

Wat eten we 
vandaag?

Een hele klus voor 

zoveel mensen.

Varen met de scouting 
op de Molenplas in 

een motorboot of 

zeilboot.

Tokkelen!

Dat is reuze 

spannend!

De kinderen leren 

trommelen.

De buurtcamping wordt officieel 
geopend door de kinderburgemeester.

Wat een grote hindernisbaan.

We maken een “praatstok” bij 
Draadkracht.

Er zijn mensen van de EHBO uit 
Noord-Brabant aanwezig.

Uiteraard is er ook muziek.

Er wordt gezongen en er is een muziek bingo.

Foto's: Dik Bol

We hadden een extra gast. Alle vrijwilligers en sponsors 
bedankt!
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Wijkbeheer

Ander maaibeleid om meer 
bloemrijk gras te krijgen

Wie oplettend door de parken van 
Molenwijk heeft gewandeld of gefietst 
zal hebben gezien dat dit jaar veel 

stukken nog niet zijn gemaaid. Uit 

artikelen in de krant en ook van de 
stadsecoloog heb ik begrepen dat het 

college streeft naar een diversiteit van 
planten. Er is hier bewust voor gekozen. 

De insectenwereld is dramatisch, wel 
met meer dan 60%, teruggelopen. 

Zij zijn uiterst belangrijk voor de 

bestuiving van de bloemen en dus voor 

het voortbestaan en verspreiding van 

planten. Vroeger toen Haarlem nog 

niet zo vol gebouwd was, konden de 

plantsoenen keurig worden aangeharkt 

en het gras kort gehouden. Er was 

genoeg openbare ruimte waar niks aan 

gedaan werd en dus de natuur zijn gang 

kon gaan. De insecten konden daar goed 

gedijen. 

Nu is Haarlem 

en met haar 

heel veel steden, 

enorm versteend. 

Bovendien 

moet Haarlem 

voldoen aan de 

eis binnen 5 jaar 

8000 woningen 

te realiseren. 

Daarmee gaat 

onherroepelijk 

nog meer 

openbare ruimte 

verloren.

Dit is dan ook de reden dat het college 

op alle mogelijke manieren de stad 

wil vergroenen. Zij roept de bewoners 

op hun tuintjes zo groen mogelijk te 

houden.

In de parken zijn grotere gebieden 

aangewezen voor een ander maaigedrag. 

Deze worden nu 2x per jaar gemaaid. 

Dit geldt ook voor bermen en stroken 

groen langs de wegen. Er zijn andere 

maaimachines aangeschaft waarmee het 
zaad en de insecten grotendeels worden 

gespaard. Bij de oudere machines werd 

het gemaaide gras meteen opgezogen 

en afgevoerd en daarmee ook het zaad 

en de insecten. 

We zullen er aan moeten wennen dat 
het er niet meer zo keurig verzorgd uit 

ziet, maar het is beter voor de natuur. 

Het laat zich aanzien dat ook het 

Ellertsveld anders zal worden ingericht. 

Langs de paden een strook die vier 

maal per jaar wordt gemaaid en tegelijk 

daarmee een slingerend pad door het 

veld. Het veld zelf wordt twee maal per 

jaar gemaaid om de veldbloemen tot 

ontwikkeling te laten komen. Ook zal er 
aan de Schuilenburg flat kant een flinke 
strook als speelplaats vier maal per jaar 

worden gemaaid.

Spelen
Bewoners rond 2 speelplekken, in 

Hondsbos en in Beveland, maakten de 

wijkraad er op attent dat er weer veel 
jonge kinderen zijn en dus is er behoefte 
aan speeltoestellen. 

Bij Hondsbos werd zonder overleg met 

de bewoners, een kunstwerk waarvan 

de kinderen veilig met hun stepjes af 

konden roetsjen, beplant. 

Gevolg: weg speelplek. 

Door de aangebrachte plantengroei 

werd het zicht voor het autoverkeer 

verminderd met als gevolg bijna 

ongelukken. 

Gemaakte afspraken met de gemeente 

om daar in de buurt een nieuwe 

speelplek te herinrichten werd tot grote 

teleurstelling van de bewoners niet 

gehonoreerd. Ditzelfde lot trof ook de 

herinrichting van een in onbruik geraakte 
speelplek bij Beveland. Er is geen geld 

beschikbaar in het onderhoudsbudget 

voor herinrichting van speelplekken. 

Zo gaat het met praktisch alles wat wij 
aan wensen van bewoners aan de orde 

stellen. Er is geen geld. Binnenkort 

komt er een gesprek met de gemeente 

ambtenaren waarin wij zullen pleiten 

voor een andere aanpak. Er moeten, al 

is het maar gefaseerd, mogelijkheden 

komen om uit andere potjes terechte 

wensen van bewoners te financieren.

Verkeersdrempel
Over de gevaarlijke onoverzichtelijke 
kruising Biesbosweg- Saeftinge 
komt binnenkort een gesprek met 

ambtenaren.

Frits Breen

Biodiversiteit aan de Zwemmerslaan

Het voormalig terrein van de Spaarne 

scholengemeenschap aan de 

Zwemmerslaan heet tegenwoordig het 

Cajanuspad. Nadat de school gesloopt  

was lag het terrein er jaren verwaarloosd 

bij. De gemeente wilde niets doen, 

gelukkig waren er buurtbewoners 

die het braakliggende terrein 

ingezaaid hebben om er een prachtige 
bloemenweide van te maken.

Wat een geweldig initiatief! 

Ik woon tegenwoordig in een van de 

Tiny Tim huisjes en geniet volop van al 

die bloemenweelde. Sterker nog, mijn 

mede Tiny Tim bewoners en ik doen er 

alles aan om het terrein nog bloemrijker 

te maken. De uitgesleten paden naar 

de voordeur zijn niet verhard zoals in 

een gewone straat, brievenbussen staan 

gezamenlijk bij het parkeerterreintje.

Met behulp van ‘Schalkwijk aan Zet’ zijn 
er bijenkasten geplaatst en binnenkort 

zal de eerste honing geoogst worden. 

En door de grote biodiversiteit zijn er 

meer dan voldoende bloemen zodat 

ook de wilde bijen, hommels, en overige 

insecten eten hebben. Ook daar is dus 
over nagedacht.

Het tuinieren is nog een uitdaging op 

zich, ik houd het vooral op planten en 

struiken die hier vanzelf groeien. Veel 

‘onkruid’ bloeit ontzettend mooi en 

langzaam ben ik aan het leren welke 

planten eetbaar zijn en waarvoor ze 

goed zijn, leuke hobby.

Het is jammer genoeg maar een tijdelijke 
stek. Over een tijdje zal dit mooie terrein 
ook volgebouwd worden en verdwijnt er 

weer een stukje groen in Schalkwijk.

tekst en foto: Vera Pollmann

Foto: Frits Breen
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Belangrijke telefoonnummers

Alarmnummer

Apotheek Molenwijk

Buurtbedrijf

Buuv

Centrum jeugd en gezin

Dierenambulance

Discriminatiezaken

Elan wonen

Gemeente Haarlem

GGD Kennemerland

Handhaving

Hoogheemraadschap Rijnland

Juridisch loket

Kindertelefoon

Misdaad melden anoniem

Ongedierte bestrijding(rat, muis)

Politie algemeen en wijkagent

Pré Wonen

Slachtofferhulp

Sociaal Wijkteam

Spoed - Huisartsenpost Haarlem

Spaarnelanden (grof vuil)

Vliegtuiglawaai Schiphol-BAS

Wijkraad Molenwijk

Ymere

Zoefzoef

112

023 533 18 20

06 81 33 66 68

023 551 78 45

088 995 84 84 

023 533 43 23

023 531 58 42

023 515 98 59

14023

023 515 95 00

023 511 49 50

071 306 35 35

0900 8020

0800 0432

0800 7000

023 751 72 00

0900 8844

088 770 00 00

0900 0101

023 543 09 92

023 224 25 26

023 751 72 00

020 601 55 55

06 12 29 58 71

0800 00089 00

023 5436046

E-mailadressen en/of websites

E-mail: info@apotheekmolenwijk.nl
Website: molenwijk.dezoed.nl
E-mail: info:buurtbedrijfhaarlem.nl
Website: www.buurtbedrijfhaarlem.nl
E-mail: info@haarlem.buuv.nu
Website: haarlem.buuv.nu
E-mail: info@cjghaarlem.nl
Website: cjgkennemerland.nl
E-mail: informatie@dierenambulance-haarlem.nl
Website: www.dierenambulance-haarlem.nl
E-mail: Via webformulier
Website: www.bdkennemerland.nl
E-mail: klantenservice@elanwonen.nl
Website: www.elanwonen.nl
E-mail: Via webformulier of antwoord@haarlem.nl
Website: www.haarlem.nl
E-mail: info@ggdkennemerland.nl
Website: www.ggdkennemerland.nl
E-mail: Via webformulier
Website: www.haarlem.nl/melding
E-mail: post@rijnland.net
Website: www.rijnland.net
E-mail: Via webformulier
Website: www.juridischloket.nl
Chatten: Via website
Website: www.kindertelefoon.nl
E-mail: Via webformulier
Website: www.meldmisdaadanoniem.nl
E-mail: info@spaarnelanden.nl
Website: www.spaarnelanden.nl
E-mail: Via webformulier
Website: www.politie.nl
E-mail: mail@prewonen.nl
Website: www.prewonen.nl
E-mail: Via webformulier
Website: www.slachtofferhulp.nl
E-mail: wijkteam-schalkwijk2@haarlem.nl
Website: www.sociaalwijkteamhaarlem.nl 
E-mail: Via webformulier
Website: spoedposthaarlem.nl
E-mail: info@spaarnelanden.nl
Website: www.spaarnelanden.nl
E-mail: Via webformulier
Website: www.bezoekbas.nl
E-mail: info@wijkraadmolenwijk.nl
Website: www.wijkraadmolenwijk.nl
E-mail: Via webformulier
Website: www.ymere.nl
E-mail: nvt
Website: zoefzoefhaarlem.nl






