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Wijkvergroening Indische Buurt Noord 

Voorwoord 
 
Dit rapport is een onderzoek naar de vergroeningsmogelijkheden van de Indische Buurt Noord, 

liggend in de Gemeente Haarlem. Wij zijn vier studenten, twee vierdejaars van Aeres Hogeschool 

Almere, en twee derdejaars van Hogeschool Van Hall Larenstein Velp. Wij hebben dit rapport 

geschreven in het kader van de specialisatie/Major Toegepaste Ecologie binnen de hbo Voltijd 

Bachelor, Bos- en Natuurbeheer.  

Wij schrijven dit rapport in opdracht van Jeanine Stobbelaar, onderdeel van de Werkgroep Groen en 

Wijkraad Indische Buurt Noord. De inhoud van dit rapport is informatief. 

Tot slot willen wij een aantal mensen bedanken die hebben meegeholpen met het tot stand brengen 

van dit rapport. Allereerst Derk Jan Stobbelaar voor het begeleiden van onze werkzaamheden tijdens 

de vorming van het project. Daarnaast willen we de Wijkraad Indische Buurt Noord bedanken voor 

het organiseren van verschillende bijeenkomsten waar wij aan deel mochten nemen. Daarnaast 

hebben zij ons ook geholpen met het afnemen van enquêtes en stonden zij altijd open voor nieuwe 

ideeën. Als laatste bedanken we Jeanine Stobbelaar voor het introduceren van ons binnen de 

wijkraad en alle andere stakeholders van het project. Hierdoor waren wij in staat om grote 

hoeveelheden informatie te verzamelen die goed bruikbaar waren voor het project. 

Roos Ahlers, Cees Hoekman, Steven Lexmond en Wessel Peters. 
25 januari, 2019 te Velp 
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Samenvatting 
 
Met de dalende kwaliteit van het milieu en constante uitbreiding van stedelijke gebieden wordt het 
duurzaam ontwikkelen van de groene ruimte binnen de stad steeds belangrijker. Een groene 
stedelijke omgeving heeft minder last van hittestress of wateroverlast. Daarnaast komen bewoners 
van groene wijken vaker buiten, zijn gezonder en minder vaak depressief. Ook kan flora en fauna zich 
beter handhaven in een groene stedelijke omgeving. De Indische Buurt Noord is een goed voorbeeld 
van een versteende wijk die vergroening kan gebruiken om de leefbaarheid te verhogen. De Wijkraad 
van de Indische Buurt Noord streeft ernaar om de wijk groener te maken en haar bewoners daarbij 
te betrekken. 
 
Het doel van het project is het aanleveren van een integraal ontwerp waarin wordt behandeld hoe 
de Indische Buurt Noord het beste vergroent kan worden. Er zijn verschillende methoden gehanteerd 
voor het verzamelen van de benodigde informatie voor het project. Door literatuurstudie is 
informatie verzameld over ecologie in stad en de effecten van een groene omgeving op 
buurtbewoners. Door middel van burgerparticipatie, in de vorm van bewonersbijeenkomsten en het 
afnemen van enquêtes, zijn de wensen van de inwoners in kaart gebracht. Met behulp van 
stakeholdersbijeenkomsten met alle betrokken partijen is gekeken wat de mogelijkheden en 
knelpunten voor de vergroening van de wijk zijn.  
 
Op basis van de verzamelde gegevens zijn er ontwerpcriteria opgesteld, hierin staat beschreven waar 
het integraal ontwerp aan moet voldoen. Uit de gehouden enquête bleek dat een groot gedeelte van 
de bewoners vindt dat de wijk meer groen nodig heeft, zoals boomspiegels, geveltuinen, 
bloembakken en bomen. Echter kwam er ook naar voren dat de aanleg van groenelementen niet ten 
koste mag gaan van openbare voorzieningen zoals parkeergelegenheid. Vanuit de Gemeente en 
Spaarnelanden, de beheerder van het stedelijk groen, worden ook eisen gesteld aan het groen in de 
wijk. Zo moet de stoep te allen tijde begaanbaar zijn en mogen groenelementen alleen aangelegd 
worden wanneer de bewoners hier zelf zorg voor dragen.  
 
Op basis van de ontwerpcriteria zijn een aantal bouwstenen ontwikkelt die behandelen waar de 
voornaamste kansen in de wijk liggen, deze bouwstenen vormen samen het integraal ontwerp. In 
totaal zijn er drie bouwstenen in het integraal ontwerp. Allereerst moeten de hoofdstructuren, de 
drukste wegen, in de wijk behouden blijven om de wijk een overzichtelijk uiterlijk te laten houden. 
De kleine structuren, zoals boomspiegels en geveltuinen, die bewoners zelf kunnen realiseren, 
kunnen vrij in de straten worden aangelegd. Deze worden beheerd door Spaarnelanden, maar 
beplanting en bewatering in de verantwoording van de bewoners. In de laatste bouwsteen worden 
kansrijke gebieden van de Indische Buurt Noord behandeld. Zo is de speelplaats naast het 
wijkcentrum nodig toe aan vergroening en is er ook een potentieel gebied voor het aanleggen van 
een eetbare tuin, verzorgd door buurtbewoners. 
 
De Indische Buurt Noord is een versteende wijk, maar er liggen veel kansen om dit te veranderen. De 
Wijkraad is zeer ondernemend en met behulp van Werkgroep Groen moet het, met behulp van 
bewonersavonden en het bieden van hulp, mogelijk zijn om veel mensen op de been te krijgen om 
de wijkvergroening door te zetten. Om overlast van bladafval te voorkomen kunnen er bladkorven in 
de wijk gezet worden en met behulp van landelijke acties zoals NLdoet kunnen stappen gezet worden 
om nieuwe projecten van de grond te krijgen. 
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1. Inleiding 
 

1.1 Kader en aanleiding 
 
Met de achteruitgang van het milieu en het uitbreiden van het stedelijk gebied wordt het duurzaam 
ontwikkelen van groen in deze gebieden steeds belangrijker. Het ontwikkelen van groen brengt 
verschillende voordelen met zich mee. Zo draagt het groen bij aan de verdamping in het stedelijk 
gebied, waardoor de hittestress afneemt (Chen & Wong, 2006). Het groen vangt fijnstof op en het 
draagt bij aan de afwatering van het stedelijk gebied (Wesseling, Beijk, & Kuijeren, 2008). Daarnaast 
zorgt natuur (groen) voor een positieve mentale gesteldheid (Brooks, Ottley, Arbuthnott, & Sevigny, 
2017).  
 
Bepaalde delen van Haarlem hebben een stenig uiterlijk, vooral in de oudere wijken van de stad is dit 
het geval. De kosten zijn hoog om de stad opnieuw in te richten om het stenige en grijze uiterlijk te 
veranderen, vandaar dat de gemeente Haarlem burgers stimuleert om vergroeningsplannen 
(initiatieven) te ontwikkelen om het grijze uiterlijk terug te dringen. Een voorbeeld hiervan is het 
platform Haarlem groener die momenteel een project hebben genaamd steenbreek023 (Haarlem 
groener, 2018). Bij dit project wordt er aangemoedigd om zo veel mogelijk stenen weg te halen en op 
de ontstaande lege plekken groen te ontwikkelen. Haarlem groener is in aanraking gekomen met de 
wijkraad van de Indische Buurt Noord. Die samen als doel hebben deze wijk te vergroenen. Op 12 
november 2018 kwam uit het gesprek met de wijkraad dat deze contact hebben met de gemeente 
Haarlem. Hierbij is vergroening ook aan bod gekomen. 
 
Steenbreek023 heeft de opdrachtgever Jeanine Stobbelaar gemobiliseerd om de wijk Indische buurt 
Noord te vergroenen, maar heeft daar de kennis en tijd niet voor. Vandaar dat vier studenten van de 
hogeschool ‘Van Hall Larenstein’ zijn ingeschakeld, om een inrichtingsplan te ontwikkelen waarbij 
rekening wordt gehouden met de wensen van de bewoners. Het betrekken van bewoners en andere 
partijen, zoals Steenbreek023, bij de ontwikkeling van deze plannen moet voor motivatie en 
verbinding zorgen. 
 

1.2 Probleem 
 
De wijk Indische buurt noord heeft een stenig en grijs uiterlijk. Het lijkt erop, dat als eenmaal een 
paar bewoners van een straat beginnen met vergroening van de rest van de straat mee gaat in het 
vergroeningsproces. De vergroening van een wijk kan dus voor verbinding zorgen tussen de 
bewoners onderling. Er is wel een groenstructuurplan ontwikkelt voor Haarlem. In het 
groenstructuurplan wordt vooral het belang van groene verbindingsstroken tussen de wijken 
behandeld (gemeente Haarlem, 2009). Het groenstructuurplan kaart de groenarmoede van de 
Indische buurt noord aan, maar beschrijft daarvoor geen oplossingen.  
In de Indische buurt noord is er relatief weinig ruimte voor groen, daarnaast bestaat er een sterke 
indruk dat het draagvlak voor vergroening van de wijk erg laag is. Tijdens het gesprek met de 
opdrachtgever kwam naar voren dat er weinig begrip is voor het realiseren van groen in de wijk, dit 
duidt op gebrek aan kennis (pers. communicatie Jeanine Stobbelaar). Het is dus van belang om de 
bewoners van de wijk te informeren over het nut van groen in de wijk.  
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1.3 Projectdoel 
 
De doelstelling van dit project is om de bewoners van de Indische buurt Noord te Haarlem te 
betrekken in de planvorming en bewegen tot vormen van allianties en realisatie van elementen uit 
het integraal ontwerp, met behulp van financiële ondersteuning door Gemeente Haarlem. Het 
project moet interactief vormgeven aan een integraal groenplan voor de Indische Buurt Noord. 
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2. Methode 
 

2.1 Planvormingsproces 
 
Om de Indische Buurt Noord op een succesvolle wijze te vergroenen is een plan opgesteld, 

onderverdeeld in verschillende fases en stappen. Deze methodische stappen zijn schematisch 

gevisualiseerd, zie figuur 1. In de onderzoeksfase is informatie verzameld over vijf verschillende 

elementen. Met behulp van deze elementen is in de visiefase een programma van eisen opgesteld 

waar het project aan moet voldoen, waar ontwerpcriteria en een ontwerpvisie uit voortkomen. In de 

ontwerpfase zijn scenario’s, of bouwstenen, opgesteld die samen een integraal ontwerp vormen 

voor de Indische Buurt Noord. Dit ontwerp is het eindproduct van het project en wordt tijdens de 

evaluatiefase geëvalueerd door de opdrachtgever. 

 

Figuur 1: Overzicht van het planvormingsproces, ingedeeld verschillende fases. 
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2.2 Stappen in de planvorming 
 

2.2.1 Onderzoek 
De meest cruciale fase van dit project is de onderzoeksfase omdat hier de basis ligt voor het 

uitwerken van de daadwerkelijke plannen. Om het doel van de onderzoeksfase te verduidelijken zijn 

hieronder een aantal onderbouwende vragen geformuleerd waar antwoord op gezocht wordt. Al 

deze antwoorden zijn terug te vinden in de bijbehorende hoofdstukken. Per element zijn de vragen 

geformuleerd, zie onderstaande. 

1. Theorie/modellen 
‘’Wat is ecologische kwaliteit?’’ 
‘’Hoe kan Ecologische kwaliteit worden verbeterd?’’ 
‘’wat is het effect van vergroening op de beleving?’’  

2. Huidige situatie  
‘’Waar is het huidige groen aanwezig?’’ 
‘’Wat is de ecologische kwaliteit van Indische buurt Noord in Haarlem?’’ 

3. Mensenwensen 
‘’welke partijen zijn betrokken bij vergroening van de wijk?’’ 
‘’Wat vinden de bewoners van het groen in de wijk?’’ 
‘’Zijn er bewoners met eigen ideeën voor vergroening?’’ 

4. Randvoorwaarden 
‘’Welke eisen stelt de opdrachtgever aan de inrichting?’’ 
‘’welke eisen stelt de beheerder van de openbare ruimte aan de inrichting?’’ 
‘’Wat zijn de huidige plannen voor openbare ruimte in het bestemmingsplan?’’ 
‘’Aan welke wetten en regels moet vergroening van de wijk voldoen?’’ 
‘’Welke financiële mogelijkheden zijn beschikbaar voor vergroening?’’ 

5. Leren van elders 
‘’Welke vergelijkbare projecten zijn er en wat was succesvol?’’ 
‘’Welke acties uit soortgelijke projecten zijn bruikbaar in dit project?’’ 
 

2.2.2 Ontwerpcriteria 
Uit de resultaten van het onderzoek worden eisen voor de inrichting gehaald, de zogeheten 

ontwerpcriteria. Deze ontwerpcriteria zijn samen met de randvoorwaarden bepalend voor de 

mogelijkheden om te vergroenen in de wijk.  

2.2.3 Ontwerp 
Aan de hand van de ontwerpcriteria zijn scenario’s uitgewerkt, deze scenario’s vormen de basis voor 

het uiteindelijke ontwerp. Het ontwerp is een combinatie van scenario’s die het meest passend zijn 

voor de oplossing van het gestelde probleem. In het ontwerp is zichtbaar waar vergroening het beste 

mogelijk is, waar potentie ligt en wat haalbaar is. 

2.2.4 Evaluatie 
De evaluatie vindt plaats na de eindpresentatie en wordt dus niet meer verwerkt in het rapport. Dit 

wordt besproken in de hoofdstuk 10, discussie. 
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2.3 Afnemen van Enquêtes 
 
Om achter de wensen van de bewoners van de wijk te komen worden enquêtes afgenomen. Om een 

goede enquête te maken is het belangrijk om eerst goed na te denken over de gewenste opbrengst 

van de enquête. Om dit te bereiken kunnen vragen bedacht worden welke eerst zelf beantwoord 

worden (Tips enquête opstellen, sd). Handige vragen zijn: 

- Wat is het doel? 

- Wat willen we meten? 

- Wat hopen we te bereiken? 

- Wat willen we met de resultaten doen? 

- Hoe willen we de rapportage opstellen? 

Als de gewenste opbrengst van de enquête duidelijk is komt hier meestal al een hele lijst aan 

mogelijke vragen naar boven die gesteld zou kunnen worden. Deze worden allemaal opgeschreven, 

waarna er weer geschrapt gaat worden. Het is belangrijk dat de gewenste opbrengst wordt behaald 

met zo min mogelijk vragen omdat mensen vaak afhaken bij lange enquêtes. Daarna is het van 

belang om de vragen in een logische volgorde te zetten. Begin breed en zoom geleidelijk aan steeds 

verder in. Stel gevoelige vragen pas aan het einde van de enquête zodat de belangrijkste informatie 

al binnen is wanneer de persoon afhaakt vanwege de gevoeligheid. Om dezelfde reden worden 

persoonlijke gegevens altijd als allerlaatste gevraagd. Het is belangrijk dat de lezer direct begrijpt wat 

er met de vraag bedoeld wordt. Wees kort en bondig, gebruik spreektaal en vermijd afkortingen. 

Voorkom dubbele ontkenning, stel geen suggestieve vragen, doe geen aannames en blijf actueel. 

Wanneer de vragenlijst klaar is kan deze worden opgemaakt met een aantrekkelijke lay-out, een 

duidelijk leesbaar lettertype. Als laatste is het verstandig om de enquête een aantal keer te laten 

testen om te kijken hoe lang het invullen duurt, of alles echt helemaal duidelijk is en of het resultaat 

overeenkomst met de vooraf gewenste opbrengst. (Tips enquête opstellen, sd). 
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3. Theorie 
 

3.1 Gebiedsbeschrijving 
 
De Zaanenstraat deelt de Indische wijk op in tweeën en deze heten respectievelijk Indische Buurt-

Zuid en Indische Buurt-Noord. De Indische Buurt-Noord liggende ten noorden van het stadscentrum 

van Haarlem is gebouwd van 1920 tot 1940. De buurt wordt in het noorden en oosten omsloten door 

water. De rivier Spaarne stroomt aan de oostkant langs de buurt, en in het noorden wordt de wijk 

door de Jan Gijzenvaart begrenst. In het zuiden zorgt Rijkstraatweg voor de begrenzing van de 

Indische Buurt-Noord. In bijlage 1 is de begrenzing van de wijk weergegeven. 

 

Figuur 2: Algemene informatie van de Indische Buurt-Noord Bron: Haarlem buurtmonitor gebiedsanalyse 

De buurt telt ongeveer 5500 inwoners, verdeeld over 2400 huishoudens. De buurt kenmerkt zich 

voornamelijk door de relatief jonge inwoners. Het aantal huishoudens met kinderen is rond de 40% 

en maar 11% van de inwoners zijn ouder dan 65. De woningen zijn relatief klein in vergelijking met de 

andere wijken van Haarlem. Een derde van de huizen in Indische Buurt Noord zijn huurwoningen. In 

figuur 2 is te zien dat de Indische Buurt-Noord goed scoort op de meeste aspecten. Hierbij is vooral 

B1 en D3 van belang. Met B1 geven de bewoners aan dat ze het aandeel openbaar groen in de wijk 

veel te laag vinden. Daarnaast zijn er geen goede voorzieningen voor jongeren. 
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3.2 Stadsecologie 
 
Door de sterke verstedelijking van Nederland verdwijnt het contrast tussen stad en platteland. 

Hierdoor wordt de ecologie in de stad steeds belangrijker voor het behoud van de Nederlandse 

planten en dieren (WUR, s.d.). 

Het stedelijk milieu vormt een geheel eigen landschapstype dat op unieke wijze selecteert op het 

voorkomen van verschillende soorten. Dieren en planten die leven in de stad profiteren van de 

specifieke eigenschappen die dit landschapstype met zich mee brengt; zoals het grote 

voedselaanbod, sterk gereguleerde waterhuishouding, de verhoogde temperaturen en verlaagde 

windsnelheden. Daarnaast hebben deze dieren en planten zich weten aan te passen aan een groot 

aantal negatieve eigenschappen die horen bij het leven in de stad; zoals de hoge verstoringsdruk, 

constante verlichting, gedomesticeerde roofdieren en de relatieve afwezigheid van dood organisch 

materiaal zoals dood hout, dode bladeren en kadavers (Haags Milieucentrum, 2008).  

Er kan op vele manieren rekening worden gehouden met de dieren en planten die voorkomen in de 

stad. Dit is erg belangrijk, want veel soorten hebben extra hulp nodig om zich goed te kunnen 

handhaven in de stedelijke omgeving. Voldoende groen is voor veel diersoorten van groot belang, 

zowel in de openbare ruimte als particuliere tuinen, omdat ze deze gebruiken om hun voedsel te 

vinden. Daarnaast worden groenstructuren door veel dieren ook gebruikt als beschutting of 

nestplaats. Inheemse planten spelen een grote rol in het behoud van biodiversiteit. Veel insecten zijn 

afhankelijk van een bepaalde plant of groep planten, zogenoemde waardplanten, om zich te kunnen 

voeden, of voort te planten (Cruydt-Hoeck, s.d.). Hoe meer inheemse planten, hoe groter de 

diversiteit aan insecten, waardoor veel andere dieren zoals vogels, amfibieën en egels, ook meer 

voedsel tot hun beschikking hebben. Planten spelen ook een rol bij de verplaatsing en verspreiding 

van veel diersoorten. Het is belangrijk om groenstructuren met enige regelmaat terug te laten komen 

in het stadsbeeld zodat insecten zich kunnen verplaatsen, zo ontstaat een natuurlijk netwerk. Ook 

voor zoogdieren zijn groenstructuren van belang. Veel soorten zoogdieren, zoals de egel, verplaatsen 

zich het liefst via beschutte plekken, zoals struiken en heggen, omdat ze zich hier veiliger voelen 

(Zoogdiervereniging, 2009). 

De ecologische kwaliteit van de Indische Buurt Noord kan op verschillende manieren worden 

verhoogd. Het algeheel verhogen van de ecologische kwaliteit is een opsomming van drie 

componenten die bestaan uit kleinere onderdelen. De ecologische kwaliteit kan vergroot worden 

door één of meer van deze onderdelen uit te voeren.  

Allereerst kan de diversiteit kan verhoogd worden met een grotere variatie aan ecotopen, hoe meer 

verschillende ecotopen er zijn, hoe meer soorten zich er kunnen vestigen. Het aantal soorten op 

zichzelf heeft ook een verhogende waarde van diversiteit. Door te zorgen voor een grotere variatie 

aan abiotische omstandigheden kan de biodiversiteit verder verhoogd worden, er ontstaan 

specifieke omstandigheden waar specifieke soorten gebruik van maken. (Hoofwijk, 2014) 

Als tweede spelen verbinding van het landschap een belangrijke rol voor het realiseren van een 

hogere ecologische kwaliteit. Plant- en diersoorten zijn zo beter in staat om hun plaats in het 

landschap te bereiken. Het landschap moet niet versnipperd raken. Grenzen tussen 

verschillende ecotopen moeten zacht zijn, er moeten geleidelijke overgangen aanwezig zijn. Deze 

tussenzones hebben een hoge diversiteit aan plant- en diersoorten en bezitten daarmee een 

verhogende waarde voor de ecologische kwaliteit. (Hoofwijk, 2014) 
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Als laatste speelt duurzaamheid een belangrijke rol. De ecologische kwaliteit kan ook verhoogd 

worden door duurzaam om te gaan met de omgeving. Een goede milieukwaliteit zorgt voor 

stabiliteit. De kwaliteit van de bodem, water en lucht moet goed blijven zodat natuur beter in staat is 

om zichzelf in stand te houden. Door natuurlijke processen zoveel mogelijk aanwezig ta laten in het 

systeem, wordt het systeem robuuster en ontwikkelt het beter. De factor tijd speelt hier ook een 

belangrijke rol in, het laten doorgroeien van planten zorgt bijvoorbeeld voor maturiteit en verhoogd 

de ecologische kwaliteit van elementen. Veel soorten zijn gebaat bij constante 

milieuomstandigheden. Verder speelt het beheer een grote rol, en hierbij is gewenst om ook 

duurzaam gehandeld te worden. Consistente uitvoering van beheer passend bij de behoefte van de 

aanwezige natuur, zorgt dat deze zich beter ontwikkelt. Het maken van plannen is belangrijk, dit 

geeft groene initiatieven een zetje in de goede richting. Er is voor mensen een beeld waarnaartoe 

wordt gewerkt en hoe ze hieraan bij kunnen dragen. Daarnaast is het belangrijk dat gemaakte 

plannen afgestemd worden met plannen van overheden, natuurorganisaties, particulieren enz. Zodat 

de ecologie zonder problemen verhoogd kan worden. (Hoofwijk, 2014). 

3.3 Beleving 
 
Hoewel de basis van verschillende benaderingen hetzelfde is, heeft natuur in de stad een ander 

karakter dan een natuurgebied. Over het algemeen hebben mensen een positief beeld bij de 

beleving van natuur in de stad, al zijn er ook een aantal negatieve aspecten te benoemen. (Tooren, 

s.d.) 

Mensen zijn vaak positief over de mogelijkheid om natuur dicht bij huis te hebben. Het voelen, 

ruiken en bekijken van natuur vinden veel mensen fijn, evenals het horen van natuurlijke geluiden, 

zoals het zingen van vogels. Ook de mogelijkheid om de seizoenen waar te nemen vinden mensen 

prettig. Daarnaast zorgt groen in de stad voor de nodige variatie in het, vaak, eentonige beeld van 

veel mensen van de stad hebben. Een groene omgeving nodigt uit om naar buiten te gaan, waardoor 

sociale interacties tussen mensen van alle leeftijden bevorderd worden. De mogelijkheid om vrije tijd 

in de natuur door te brengen wordt positief gewaardeerd. Stedelijk groen helpt mensen te 

ontstressen en vormt een goede bron van ontspanning. (Tooren, s.d.). 

Naast de positieve kanten van groen in de stad zijn er ook negatieve aspecten te benoemen, al zijn 

deze minder talrijk. Een belangrijke factor van de manier waarop mensen groen in de stad waarderen 

is de mate van onderhoud en netheid in de omgeving. Indien dit niet op orde is heeft dit een groot 

effect op de groenwaardering van mensen. Het overgrote deel van de mensen beschouwen 

groengebieden als goed onderhouden wanneer deze schoon, open en toegankelijk zijn. Slecht 

onderhouden groen heeft een grote impact op het persoonlijke veiligheidsgevoel van mensen. Ook 

kunnen mensen een groene omgeving negatief ervaren wanneer het ten koste gaat van de openbare 

voorzieningen. Al ervaren mensen een groene omgeving als prettig, het moet niet ten koste gaan van 

het aantal parkeerplaatsen, speelplaatsen of de bereikbaarheid. (Tooren, s.d.). 

Mensen houden van variatie wanneer zij zich in de natuur bevinden. Weelderig groen met veel 

soorten dieren en planten wordt over het algemeen hoger gewaardeerd dan aangeharkt, eentonig 

groen met dezelfde soortsamenstellingen. Grote variatie van groen in de stedelijke omgeving 

ontbreekt echter vaak omdat er vaak een gelijksoortig stempelontwerp wordt toegepast, net zoals 

vaak bij gebouwen gebeurt. Veel mensen vinden de variatie van het groen belangrijker dan de 

oppervlakte ervan. Ook wordt er meer waarde gehecht aan een grote hoeveelheid kleine 

groenelementen ten opzichte van enkele grote parken. (Tooren, s.d.). 
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Om bewustwording van groen in de stad te stimuleren kunnen natuurorganisaties, werkgroepen en 

wijkcentra activiteiten organiseren waar bewoners aan mee kunnen doen. Voor alle leeftijden zijn er 

leuke activiteiten te bedenken die kunnen helpen de natuur toegankelijk te maken. Denk hierbij aan 

het bouwen van een insectenhotel, het snoeien van wilgen in een park, een excursie over natuur in 

de stad of het aanleggen van nieuwe groenvoorzieningen in de buurt.  
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4. Huidige situatie 
 

4.1 Huidige groen 
 
De Indische Buurt Noord is met een oppervlakte van 2,8 procent openbaar groen de meest 

versteende wijk van Haarlem (gemeente Haarlem, 2009). Het meeste openbaar groen in de wijk uit 

zich in de vorm van bomen in de straten. Tuinen worden niet meegenomen in het openbaar groen, 

waardoor het daadwerkelijke percentage groen in de wijk hoger uitvalt. Echter zijn de meeste tuinen 

niet zichtbaar in het straatbeeld, waardoor deze het aanzicht van de wijk vaak niet verbeteren. Wel 

dragen de tuinen bij aan de ecologische waarde van de wijk. 

4.2 Huidige ecologie en diversiteit 
 
Via waarneming.nl is de huidige soortenrijkdom in de Indische Buurt Noord bekeken. In de Indische 

Buurt Noord zijn momenteel 240 verschillende soorten waargenomen (waarneming.nl, 2018). 

Vergeleken met andere wijken, zoals Sinnevelt (631 soorten), Bomenbuurt (1187 soorten) en 

Kleverpark (568 soorten), is de biodiversiteit van de Indische Buurt Noord erg laag. Echter moet hier 

wel bij vermeld worden dat het aantal waarnemers in de andere wijken hoger ligt dan in de Indische 

Buurt Noord, waardoor het zeer aannemelijk is dat niet alle soorten in de wijk bekend zijn. Omdat er 

geen compleet beeld in van de biodiversiteit van de Indische Buurt Noord is het lastig om concrete 

uitspraken te doen. Wel wordt er verwacht dat de biodiversiteit van deze wijk over het algemeen 

lager is omdat de hoeveelheid groen in de wijk erg laag is vergeleken met de andere wijken, 

waardoor veel soorten hier naar verwachting minder goed kunnen overleven. 

Er zijn zeven zeldzame soorten waargenomen, de helft hiervan zijn overvliegende vogels geweest, 

bijvoorbeeld de kraanvogel (Grus grus) en de ruigpootbuizerd (Buteo lagopus). Dit betekent dat deze 

soorten niet daadwerkelijk in de wijk voorkomen. Daarnaast zijn de meeste waarnemingen van 

zeldzame soorten eenmalig geweest en is er dus geen sprake van een vaste populatie.  
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4.3 Huidige verbindingen 
 
Langs de Indische Buurt Noord lopen twee hoofdgroenstructuren, zoals aangegeven in figuur 3, met 

de groene pijlen (gemeente Haarlem, 2009). Deze dienen als ecologische verbindingszones en zijn 

dus uitermate belangrijk voor de ecologische kwaliteit in de Indische Buurt Noord. Beide 

dwarsverbanden zorgen ervoor dat de Indische Buurt Noord in verbinding staat met verschillende 

parken en het agrarische gebied. In figuur 3 zien de dwarsverbanden er groener uit dan in werkelijk 

is. 

  

Figuur 3: Hoofdgroenstructuur Indische Buurt Noord. De bovenste drie dwarsverbanden bevinden zich in de Indische Buurt 
Noord (gemeente Haarlem, 2009). 

In figuur 4 is het huidige straatbeeld van de ‘’ecologische’’ verbindingsroute te zien. Het 

groenstructuurplan is voor 2020 geschreven en het resultaat is een versteende straat zonder 

openbaar groen. De tuinen zijn in deze straat relatief groen en dat is dan ook het enige positieve aan 

deze ‘ecologische’ verbindingsroute.  

Deze ecologische verbindingsroute moet ervoor zorgen dat het Zaanenpark in verbinding staat met 

het Spaarne. Daarnaast zorgt het voor verbinding met de aanliggende wijken. 
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Figuur 4: Ecologische verbindingsroute 'Zaanenstraat' 

De tweede ecologische verbindingsroute genaamd Jan Gijzekaden ziet er een stuk groener uit zoals 

te zien in figuur 5. Daarnaast zijn er verschillende groenstructuren aanwezig zoals bomen, 

groenstroken en oevervegetatie. In het verlengde van de Jan Gijzekaden is de buurt Sinnevelt 

gelegen, naast het Sinnevelt bevindt zich het Schoterbos. Het Schoterbos is een park en deze 

groenstructuur is er niet in de Indische Buurt Noord. Hierdoor is het mogelijk dat via de Jan 

Gijzenkade fauna wordt waargenomen die daar niet verwacht worden. In het Schoterbos bevindt 

zich een tuincomplex en deze is zeer interessant voor insecten door de verschillende flora die 

aanwezig zijn in deze tuinen.  

Aan de linkerkant van het Schoterbos liggen polders die ook weer verschillende flora en fauna met 

zich mee brengen. Deze polders zijn in het zuiden verbonden met het duingebied van Sandvoort en 

Bloemendaal.  

Aan de rechterkant van de Jan Gijzekaden bevindt zich de Spaarne en het Dietsveld. In het zuiden van 

Dietsveld bevindt zich ‘Wie Zaait Zal Oogsten’. Dit is een moestuinencomplex een groenstructuur die 

veel verschillende soorten flora met zich meebrengt. De rest van het Dietsveld is agrarische 

landbouw. In essentie is de Jan Gijzekaden dus erg bepalend voor de ecologische kwaliteit van 

Haarlem Noord. Het maakt mede mogelijk dat het tuincomplex in het Schoterbos in verbinding staat 

met het moestuincomplex in het Dietsveld.  

 
Figuur 5: Ecologische verbindingsroute ‘Jan Gijzenkade’ 
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In de Indische Buurt-Noord is een dwarsverbinding aanwezig. De hele Spaarnhovenstraat is 

onderdeel van deze dwarsverbinding. De huidige staat van deze dwarsverbinding is te zien in figuur 

6. Het is opmerkelijk dat een ecologische verbindingsroute zulke brede trottoirs heeft. Deze brede 

trottoirs bieden veel mogelijkheden om de Spaarnhovenstraat daadwerkelijk om te vormen tot een 

ecologische verbindingsroute. In het verlengde van de Spaarnhovenstraat is geen park of ander vorm 

van groenstructuren waargenomen. Dus verbindt deze ecologische verbindingsroute twee wijken 

met elkaar en zorgt er dus voor dat via de Spaarnhovenstraat fauna zich naar andere delen van de 

stad kunnen verspreiden.  

 

Figuur 6 Ecologische verbindingsroute ‘Spaarnhovenstraat’ 

4.4 Duurzaamheid 
 
Gaat voornamelijk over de kwaliteit van de bomen in de wijk. In wijk staan 20 monumentale bomen, 

dit geeft aan dat de bomen over het algemeen van jonge staat zijn (gemeente Haarlem, 2018). Deze 

20 monumentale bomen bevinden zich voornamelijk langs de Spaarne. In de wijk zelf staan er acht 

monumentale bomen, twee daarvan bevinden zich in de Preangerstraat, vijf ervan staan in de 

Indische straat en één staat in de Archipelstraat. De andere 12 monumentale bomen bevinden zich 

naast de Spaarndamseweg in de buurt van bushalte ‘Nieuw Guineastraat’. De leeftijd van deze 

bomen ligt tussen de 69 – 99 jaar. Van de 20 monumentale bomen zijn er twee Italiaanse populieren 

(Populus nigra 'Italica'), elf Huntington-iepen (Ulmus hollandica 'Vegeta'), vijf Hollandse linden (Tilia 

× europaea) en twee zomerlinden (Tilia platyphyllos). De rest van de bomen zijn van 5 tot 25 jaar oud 

en dus relatief jonge bomen. In bijlage 2 is te zien waar alle bomen in de Indische Buurt Noord 

gelokaliseerd zijn. Jonge bomen hebben vaak geen holtes in de stam, waar eventueel vleermuizen of 

vogels in kunnen verblijven. Daarnaast zijn de meeste bomen exoten of cultivars. Deze exoten en 

cultivars hebben een lagere ecologische waarde en voegen dus minder toe aan de biodiversiteit dan 

inheemse boomsoorten. 

Eerder in deelhoofdstuk 4.3 wordt gesproken over de huidige toestand van de drie ecologische 

verbindingsroutes die zich in de wijk bevinden. Alleen de Jan Gijzekaden is van deze ecologische 

verbindingsroutes van gewenste ecologische kwaliteit. Deze verbindingsroute draagt bij aan 

duurzame stadsecologie van Haarlem Noord. De andere twee verbindingsroute zijn slecht 

ecologische kwaliteit en daar kan de gemeente Haarlem dus grote stappen zetten om de wijk 

Indische Buurt Noord groener te maken. Dit zal tevens bijdragen aan de algemene duurzaamheid van 

het openbaar groen in Haarlem Noord. 

De duurzaamheid van het openbaar groen in de stad is moeilijk te waarborgen. Zo heeft iedere 

regering andere ideeën over de inrichting van de stad en dus ook het openbaar groen. In de huidige 

situatie wordt de Indische Buurt Noord sterk beheert. Dit betekent dat het openbaar groen 

regelmatig gemaaid wordt en parken zodanig opgeruimd worden dat er geen doodhout en andere 

‘vuiligheid’ aanwezig is. Dit zorgt op ten duur niet voor een duurzaam ecosysteem, omdat de afbraak-

fase binnen een ecosysteem wordt overgeslagen.  
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5. Mensenwensen 
 
Bij de wijkvergroening van de Indische Buurt Noord staat participatie en de verbinding tussen de 
buurtbewoners centraal. Verschillende mensen, instanties en overheden hebben een belang bij dit 
project. In dit hoofdstuk vindt u informatie en de resultaten van onze sociale onderzoeken naar de 
mensenwensen.  
 

5.1 Stakeholders   
 
Binnen de gemeente Haarlem zijn er veel partijen aanwezig die zich richten op het faciliteren, 

ondersteunen en adviseren van initiatieven die bijdragen aan een groene, duurzame stad. Op 20 

november (2018) had de Wijkraad Indische Buurt meerdere van deze partijen uitgenodigd voor een 

stakeholdersbijeenkomst. Hierbij waren de volgende stakeholders aanwezig; Spaarnelanden, elan 

wonen, PRE wonen, Gemeente Haarlem, Ymere, Platform Haarlem Groener, DOCK, Werkgroep 

Groen, Steenbreek 023, Wijkraad Indische Buurt Noord en (wij) Hogeschool Van Hall Larenstein.  

 

 

 

 

Aan de hand van meerdere gesprekken met verschillende partijen tijdens de bijeenkomst kregen wij 

een goed beeld van welke partijen voor ons was waarde konden zijn binnen het verder 

ontwikkelingen van het project. Vooral de stakeholders; Steenbreek023, Spaarnelanden en de 

Werkgroep Groen waren voor ons partijen die wij konden gebruiken voor hun kennis en ervaring in 

de Indische Buurt Noord en haar bewoners.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7, Artikel eerste stakeholdersbijeenkomst, Bron: Wijkblad 
Indische Buurt Noord. 
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Tim Steen kon namens Steenbreek023 ons informatie geven over het belang van vergroening in een 

versteende omgeving. Ook kon hij ons voorbeelden aanleveren van projecten van Steenbreek023 in 

Haarlem, zoals bijvoorbeeld het vergroening project bij ijssalon ‘Het IJsparadijs’ aan de Rijkstraatweg, 

zie figuur 8, in het westen van de Indische Buurt Noord. Meer informatie over Steenbreek023 is te 

vinden op; https://steenbreek023.nl/  

 

Figuur 8, Voorbeeld vergroening Steenbreek023 'Het IJsparadijs' (Google Maps, 2018) 

Namens Spaarnelanden was Barbara Munnikes aanwezig, zij kon ons informatie verschaffen over het 

uitvoerend werk van Spaarnelanden in de Indische Buurt Noord, en welke groenelementen door de 

bewoners geadopteerd kunnen worden. Ook verwees zij ons naar de algemene voorwaarden voor 

groenparticipatie in Haarlem, zie bijlage 3. Deze voorwaarden zijn opgenomen in hoofdstuk 6, 

randvoorwaarden. Meer informatie over Spaarnelanden is te vinden op; 

https://www.spaarnelanden.nl/  

Jeanine Stobbelaar was aanwezig als buurtbewoonster, maar ook als voortrekster van de Werkgroep 

Groen. Zij is voor het project een belangrijke partij, omdat ze niet alleen initiatief nam voor 

wijkvergroening van de Indische Buurt Noord, maar ook voor haar contacten met andere bewoners 

in de wijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://steenbreek023.nl/
https://www.spaarnelanden.nl/
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5.2 Enquête  
 
Om een beter beeld te krijgen van wat de bewoners van de Indische Buurt Noord vinden van het 
huidige openbaar groen in hun wijk, en om te peilen of de buurtbewoners bereid zijn om zelf beheer 
uit te voeren in hun eigen straat is er een enquête opgesteld, zie bijlage 8. Deze enquête is verspreid 
in de Indische Buurt Noord onder de buurtbewoners met behulp van het plaatselijke wijkblad, en 
online via de website van de Wijkraad Indische Buurt Noord. Er zijn totaal 2000 schriftelijke 
exemplaren verspreid via het wijkblad, hiervan zijn circa. 30 enquêtes ingevuld ingeleverd bij de 
verzamelpunten. Online zijn er circa. 40 enquêtes ingevuld. Alle enquêtes zijn online verwerkt via 
Google.Docs in Excel.  
  
In de onderstaande figuren zijn de enquête resultaten uitgewerkt in een cirkeldiagram en 
staafdiagrammen. In figuur 9 is te zien dat de buurtbewoners voor meer dan 75% niet tevreden zijn 
met de hoeveelheid groen in hun wijk. Iets minder dan 15% is tevreden met het aanwezige groen in 
de wijk, en de cirkeldiagram laat zien dat 5% van de buurtbewoners het aanwezige groen in de wijk 
veel te veel vinden. Uit de aanvullende reacties die buurtbewoners konden geven bleek, dat deze 5% 
bestaat uit klachten over de grote hoeveelheid blad dat er van de bomen valt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figuur 9, resultaat enquêtevraag; 'Is er voldoende groen in de wijk?' 
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Om specifieker een beeld te krijgen over de aanwezigheid van groen typen in de Indische buurt 

Noord, en vooral de mening hierover van de buurtbewoners is de vraag 'Wat vindt u van de 

aanwezigheid van typen groen in de wijk?' ook opgenomen in de enquête. In figuur 10 is het duidelijk 

zichtbaar dat bij alle typen, behalve bij de aanwezigheid van bomen in de straat, de buurtbewoners 

ontevreden zijn over de aanwezigheid van; planten in boomspiegels, geveltuintjes, gevelbegroeiing, 

groene daken, groene tuinen, bosjes/struiken, groenstroken en parken. Het is opvallend dat vooral 

de aanwezigheid van groene daken door de bewoners als ‘absoluut niet voldoende’ is ingevuld. 

Hieruit blijkt dat veel bewoners geïnteresseerd zijn in groene daken en openstaan voor deze groen 

type.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 10, Resultaat enquêtevraag, 'Wat vindt u van de aanwezigheid van typen groen in de wijk?' 
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Om te inventariseren wat buurtbewoners al zelf qua groen doen in de wijk, en om te kijken of de 
buurtbewoners bereid te zijn om meer te doen in hun wijk zijn er vragen opgesteld aan de hand van 
8 groenelementen; geveltuintjes, gevelbegroeiing, groene daken, eigen groene tuin, groen in de 
boomspiegels, openbare (hoge) struiken, groenstroken en parken. In figuur 11 is te zien dat de 
meeste bewoners zich vooral focussen op hun eigen groene tuin. Daarnaast zijn er meerdere 
bewoners met een geveltuintje, gevelbegroeiing of beheren een boomspiegel. In figuur 12 is te zien 
dat de buurtbewoners geïnteresseerd zijn om meer te doen met geveltuintjes, groen in 
boomspiegels en groene daken.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
In de enquête vroegen wij de buurtbewoners ook of zij zelf ideeën/suggesties hebben voor het 
aanleggen, verbeteren of aanpassen van het groen in de wijk. Hieronder vindt u een aantal van de 
meest voorkomende reacties op deze vraag;  
 

 Versteende pleinen omvormen tot groene speelplaats. 

 Minder tegels, meer gras/lage struiken. 

 Meer kleurrijke beplanting. 

 Prioriteit leggen op meest versteende straten.  

 Meer bomen, struiken, bloembakken in Pontianakstraat en Indische Straat.  

 Kale muren laten begroeien. 

 (Her)planten van bomen en aanpak boomspiegels. 

 Meer planten die bijen en vlinders aantrekken. 

 Tegels eruit, groen erin.  
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 11, resultaat enquêtevraag, 'Draagt u zelf bij aan de aanleg en 
onderhoud van groen in de wijk?' Antwoordt; ‘Doe ik al’  

Figuur 12, resultaat enquêtevraag, 'Draagt u 
zelf bij aan de aanleg en onderhoud van groen 
in de wijk?' Antwoordt; ‘Wil ik meer doen’ 
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5.3 Bewoners 
 
Binnen het project wijkvergroening Indische Buurt Noord zijn de grootste groepen belanghebbende 
de bewoners in de wijk en de gemeente Haarlem. Beide partijen hebben baat bij een groenere 
omgeving, omdat dit het aanzicht en leefbaarheid van de wijk vergroot. De Gemeente Haarlem heeft 
ook baat bij dit project omdat een groene omgeving past bij de status van een moderne stad, maar 
ook bijdraagt aan tal van andere zaken waar een gemeente mee te maken krijgt, zoals 
waterhuishouding en luchtkwaliteit. Daarnaast streeft Gemeente Haarlem naar een situatie waar 
burgerparticipatie een grote rol speelt in de ontwikkeling van de wijken van de gemeente. 
 
Op 28 november, 2018 hadden wij in samenwerking met de Wijkraad Indische Buurt Noord een 
bewonersbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze avond waren circa. 30 bewoners uit de wijk 
aanwezig. Samen met de Wijkraad waren wij zeer tevreden over de (hoge)opkomst, omdat er in 
verhouding weinig enquêtes waren ingevuld (70 van de 2000). De aanwezige bewoners waren zeer 
gemotiveerd en geïnteresseerd in het vergroeningsproject in hun wijk. Tijdens de bijeenkomst 
brachten bewoners al met ideeën en wensen naar voren, ook werden er regelmatig vragen gesteld 
tijdens onze uitleg en presentatie over het wijkvergroeningsproject Indische Buurt Noord. Zo kwam 
er duidelijk naar voren dat meer groen in de wijk zeer welkom was, als dit maar niet ten kosten ging 
van de huidige parkeergelegenheid. Ook werd het duidelijk waarom een aantal mensen in de 
enquête de aanwezigheid van bomen als ‘veel te veel’ hadden aangegeven. In de Indische Buurt 
Noord staan veel boomsoorten met veel bladval, dat overlast geeft doordat de trottoirs bezaait 
liggen met dikke lagen blad, daarnaast vallen de bladeren op de geparkeerde auto’s. Een mogelijke 
oplossing voor het bladeren probleem is te vinden in hoofdstuk 11, aanbevelingen. Verder waren 
meerdere bewoners zo enthousiast had ze eigenlijk gelijk een aanvraag wouden doen bij 
Spaarnelanden voor een geveltuin, bloembak, groenstrook of het adopteren van een boomspiegel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Figuur 13, Uitnodigging buurtbewoners voor 
bewonersbijeenkomst op woensdag 28 november, 2018. 
Bron: Wijkblad Indische Buurt Noord. 



 

26 
 

Wijkvergroening Indische Buurt Noord 

5.3 Workshop 
 
Tijdens de workshop 19 december, 2019 voor de bewoners van de Indische Buurt Noord hebben de 
bewoners is groepen verschillende situaties behandeld. Totaal zijn er 6 situaties door de bewoners 
ontworpen met hun ideeën en wensen. Door de korte presentaties van Dik Vonk (oud-stadsecoloog), 
Hilde Prins (Bomenwachter) en Bieke van Hees (landschapsarchitect) hadden de bewoners iets meer 
achtergrond informatie die ze konden gebruiken in de ontwerpfase. De ontwerpen die door de 
bewoners zijn gemaakt tijdens de workshop zijn in hoofdstuk 9.2.4 uitgewerkt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 14, Uitnodiging van de workshop. Bron: Wijkblad 
Indische Buurt Noord. 
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6. Randvoorwaarden 
 
Vergroening van de wijk moet voldoen aan gestelde randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden 

komen voort uit de eisen van de opdrachtgever en de beherende instantie. Deze zijn op hun beurt 

onderhevig aan wet -en regelgeving vanuit overheden. De overheid oefent invloed uit met de nieuwe 

omgevingswet, vanuit de gemeente is een bestemmingsplan aanwezig.  

6.1 Eisen van de opdrachtgever 
 
Tijdens de planfase heeft Werkgroep Groen een aantal eisen gesteld t.a.v. het project: 

 Bewoners moeten zelf actie ondernemen om te vergroenen en dit te onderhouden.  
 Bedenken van mogelijke opvolgactiviteiten die meer bewoners aansporen het project voort 

te zetten.  
 Onderzoek naar en waarborgen van de ecologische kwaliteit van vergroeningsmaatregelen. 

Geschikte mogelijkheden in de wijk die ecologische kwaliteit doen stijgen.  
 

6.2 Eisen van de beheerder 
 
Voor de keuze van beplanting in de door Spaarnelanden aangelegde groene elementen (geveltuin, 
plantenbak, boomspiegel, groenstrook), heeft Spaarnelanden een flyer samengesteld van geschikte 
beplanting in de groene elementen, zie figuur 15. Dit is geen verplichting, maar een advies. Bij 
voorkeur geen klimop (hedera helix) te gebruiken in het openbare groen omdat deze plant bomen en 
gevels kan aantasten.  
 

 
Figuur 15, Plantenlijst, samengesteld door Spaarnelanden. Bron: Spaarnelanden. 

De aanleg van bovengenoemde groenelementen wordt uitgevoerd door Spaarnelanden. 
Spaarnelanden heeft een pagina met algemene voorwaarden opgesteld waar de groenelementen in 
de wijk aan moeten voldoen, zoals een minimale trottoirbreedte van 1,50 meter en dat de 
groenelementen zelf ingeplant moeten worden (Spaarnelanden, s.d.). De algemene voorwaarden zijn 
te vinden in bijlage 3. 
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6.3 Huidige plannen 
 
Huidige plannen voor de Indische Buurt Noord zijn opgenomen in het Bestemmingsplan Indische 
buurt Noord, welke in 2013 van start gegaan is (Gemeente Haarlem, 2013). De doelstelling voor de 
ontwikkeling van het groen netwerk in Haarlem is tweevoudig: versterking van groen met vooral 
ecologische waarden en versterking van groen met vooral stedelijke waarden. 
 
In de nota Ruimtelijke Kwaliteit (2012) wordt een integrale stads-brede visie gegeven op ruimtelijke 

kwaliteit die voor ieder nieuw ruimtelijk plan de basis vormt. Met de visie wil Haarlem kernachtig 

uitdragen waar haar kracht en haar ambitie ligt. De relatie tussen duurzaamheid, in de zin van 

toekomstbestendigheid en de kwaliteit van de leefomgeving, cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit 

is een belangrijk thema van de visie. Er zijn tien gouden regels geformuleerd die een prioriteit voor 

ruimtelijke ontwikkeling in Haarlem uitspreken. 

Voor het plangebied Indische Buurt Noord geldt over het algemeen een consolidatie regie. Plannen 

en ontwikkelingen moeten zich voegen naar de stedenbouwkundige context: naar het 

stratenpatroon, het bouwbloktype en de bestaande massa- en gevelopbouw. Er is vrijheid mogelijk in 

architectonische expressie en materialiseren op pandniveau. In het algemeen geldt hier: hoe meer 

een plan zich voegt naar zijn context, hoe groter de vrijheid op pandniveau. Bij panden die deel 

uitmaken van een serie (vrijwel) identieke gebouwen kunnen ingrepen afwijken van de buurpanden, 

zolang het verbouwde pand blijft passen binnen de maat- en schaalverhoudingen van de wand als 

geheel. In de openbare ruimte is de opgave een samenhangende inrichting te ontwerpen, waarbij de 

parkeerdruk in combinatie met de behoefte aan groen en speelruimte wordt aangepakt. 

Het plangebied maakt deel uit van de gebiedstypering 'Gebieden 1920-1960': Ontworpen, 

hiërarchisch stratenpatroon waarin stedenbouw, architectuur en openbare ruimte nauw 

samenhangen. Symmetrische pleinen, gespiegelde straatwanden, wooncomplexen, pleinen en 

poorten hebben naar één ontwerp gebouwde gevelwanden waarin horizontaliteit overheerst. 

Overgang privé-openbaar is geleidelijk door erkers, voortuinen met (gemetselde) erfafscheidingen. 

Ambachtelijk materiaalgebruik, veel siermetselwerk. 

Voor de Rijksstraatweg en enkele bijzonder plekken en pleinen geldt de 'Bijzondere regie. Voor de 

openbare ruimte van de lange lijnen betekent bijzondere regie dat ontwikkelingen van een klein 

stukje van de lijn altijd in het grotere geheel worden bekeken. De opgave is voldoende samenhang in 

het lengteprofiel te creëren (door bomen, verlichting, detaillering margestroken) zodat afwisseling in 

het breedte profiel mogelijk is. De beoordelingskaders voor openbare ruimte van de structuurlijnen 

geven hiervoor concrete criteria. De Rijksstraatweg en Zaanenstraat hebben als typering 'Historische 

route': Het netwerk van historische lange lijnen bevat oude topografische routes en oude 

toegangswegen tot de stad die nu opgenomen in het stedelijk netwerk de ontstaansgeschiedenis van 

de stad verbeelden. Vaak samenvallend met de verschillende functionele lijnen door de stad zijn het 

die routes die door de stadsbewoners (ook nu nog) het meest intensief worden gebruikt. De 

bijzondere plekken en pleinen vormen stedelijke ruimtes die plek kunnen geven aan ontmoeting, aan 

sport en spel een verblijf in zijn algemeenheid. Ze vormen ruimtelijke oriëntatiepunten in het 

stedelijk weefsel en zijn ook vaak functionele knooppunten in het netwerk van routes. Het samenspel 

tussen bebouwing en ruimte is alles bepalend voor de uiteindelijke beleving en gebruik van de 

ruimte. Dit alles bij elkaar vormt de gecompliceerde ontwerpopgave die een integrale benadering 

vanuit alle disciplines. 
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De Jan Gijzenvaart behoort tot het structuurtype 'Waterlopen'. De waterlopen zijn essentieel voor de 

waterhuishouding in de stad. Vaak vanuit de historie ontstaan als functionele waterverbinding (de 

vaarten) maar altijd gerelateerd aan de ligging van Haarlem op de overgang van duinen naar polder. 

Ontwikkelingen worden getoetst aan de binnen de beoordelingskaders weergegeven relevante 

criteria ruimtelijke kwaliteit.’' 

6.4 Wettelijke eisen 
 
In 2021 wordt de Omgevingswet vervangen door de Nationale Omgevingswet. Hiermee worden alle 
regels, procedures en wetten m.b.t. de leefomgeving samengevoegd in één wet. De huidige 
wetgeving is erg ingewikkeld en implementatie van projecten kost te veel tijd. De nieuwe 
Omgevingswet maakt het makkelijker om te zien welke regels gelden in de omgeving en verkort de 
aanvraagprocedure aanzienlijk door alles samen te brengen tot één wet, één loket en één 
aanvraagprocedure.  
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6.5 Financiën 
 
Alle financiële bronnen die gebruikt kunnen worden voor de vergroening van de Indische Buurt 

Noord worden hieronder behandeld. Het groenbudget en onderhoudsbudget zijn echter niet 

uitgewerkt omdat deze bedragen nog onbekend zijn. 

Leefbaarheid en Initiatievenbudget gemeente Haarlem: ‘'Het initiatievenbudget is bedoeld voor 
dekking van (ambtelijke) kosten in de initiatieffase van een project.’’  
‘'De gemeente Haarlem heeft een budget van ongeveer € 230.000 voor initiatieven uit de stad. 
Iedereen kan aanspraak maken op dit budget. Wie geld krijgt om een initiatief voor de eigen buurt 
uit te voeren bepalen Haarlemmers zelf via de Initiatiefraad.’'   
‘'Daarnaast kan dit budget ook door wijkraden worden aangesproken, voor zaken die de wijkraad 
kunnen ondersteunen.’' (Gemeente Haarlem, 2018). 
Via een online aanvraagformulier is het mogelijk om aanspraak op het budget te maken. De aanvraag 
wordt behandeld binnen 4 weken (Haarlem.nl, s.d.)  
 
Participatiebudget Gemeente Haarlem/Spaarnelanden: Elk woonadres kan één van onderstaande 
elementen aanvragen bij Spaarnelanden, hier moet een voorstel voor worden ingediend. 
Spaarnelanden toetst bij elke aanvraag of deze past in het straatbeeld en of deze voldoet aan de 
Algemene Voorwaarden Groenparticipatie (Spaarnelanden, s.d.). Na goedkeuring realiseert 
Spaarnelanden zelf het betreffende element kaal aan, de bewoner heeft vervolgens de 
verantwoordelijkheid voor beplanting en onderhoud. Op deze wijze zorgt Spaarnelanden dat het 
door de gemeente beschikbaar gestelde participatiebudget niet versnippert en verdwijnt onder de 
burger, maar efficiënt wordt gebruikt voor het realiseren van aangevraagde vergroeningselementen 
voor de wijkbewoners.  
 
NLdoet/Oranjefonds 
NL doet geeft per aanvraag een budget van maximaal 400 euro voor activiteiten die bijdragen aan 
het versterken van de sociale cohesie. De activiteit kan alleen aangevraagd worden vanuit 
geregistreerde instellingen met een KVK-nummer en moet voor eind januari 2019 ingediend zijn. Het 
algehele budget is beperkt, er bestaat kans dat financiële ondersteuning niet meer mogelijk is. 
(Oranje Fonds, 2018) 
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7 Leren van elders 
 
Het is goed mogelijk dat men al heeft nagedacht over dergelijke vragen en problemen in 

vergelijkbare situaties. Dit project specifiek kent veel gelijksoortige projecten door de landelijke 

aandacht en gemeenten die dit probleem aan willen pakken. Mensen hebben al eens nagedacht over 

het probleem en met een hoop goede ideeën en oplossingen als resultaat. Ideeën en oplossingen die 

ook in dit project toegepast kunnen worden en bijdragen aan de gewenste eindresultaten. Daarnaast 

scheelt dit tijd en hoeft niet altijd het spreekwoordelijke ‘wiel’ opnieuw te worden uitgevonden. 

Hieronder staan een aantal voorbeelden van elders weergegeven over vergroening in de wijk en 

participatie projecten in wijken in Haarlem en anders in Nederland. 

7.1 Voorbeelden vergelijkbare projecten en initiatieven 
 
Een goed voorbeeld van een organisatie die vergelijkbare projecten uitvoert is Operatie Steenbreek, 

opgericht in 2015. Operatie steenbreek een landelijke organisatie die is opgericht omdat de 

veranderingen van het klimaat steeds meer zichtbaar zijn in de huidige maatschappij. Er zijn vaker 

stortbuien, periodes met langdurige droogte of hitte. Stortbuien kunnen leiden tot meer 

wateroverlast, omdat de riolering grote hoeveelheden water niet zo snel kunnen afvoeren, hierdoor 

is de kans groter dat kelders onderlopen, dat water in verkeerstunnels blijft staan, etc. Ook hitte en 

droogte hebben negatieve gevolgen voor de omgeving, bijvoorbeeld gezondheidsklachten bij 

langdurige hitte en lage grondwaterstanden bij aanhoudende droogte. Uit onderzoek is gebleken dat 

de toename van verharding in vooral stedelijk gebied een negatief effect heeft op het welzijn van 

mens, dier en natuur. Operatie steenbreek heeft als doel om zoveel mogelijk gemeentes en 

particulieren hun gronden zoveel mogelijk steenvrij te maken en te vergroenen. Zodat water kan 

wegzakken in de bodem, fijnstof wordt afgevangen, vermindering hittestress in de stad, ontstaat 

meer leefgebied voor vogels, insecten, amfibieën en kleine zoogdieren. Ook wordt er een gezondere 

en prettiger omgeving gecreëerd voor mensen, dit heeft ook effect op de sociale en fysieke 

leefbaarheid in de gemeentes (Operatie Steenbreek, 2018).  

Een ander goed voorbeeld van een project wat helpt in wijkvergroening is de Groene Ambassade. In 

2013 is door een aantal actieve buurtbewoners uit Haarlem-Oost De Groene Ambassade, afkorting 

GA, opgericht om duurzaamheid in de wijk te brengen. Het Burgerinitiatief de GA organiseert 

activiteiten en geeft voorlichting aan buurtbewoners over duurzame mogelijkheden, zoals 

energiebesparing. De GA werkt onder andere samen met buurtbewoners, bedrijven en de gemeente. 

Om voor iedereen iets te kunnen betekenen, en om duurzaamheidsmaatregelen betaalbaar te 

maken voor iedereen organiseert de GA ook collectieve inkoopacties voor grootschalige projecten, 

zoals bijvoorbeeld woningisolatie (De Groene Ambassade, sd).  

Daarnaast is Platform Haarlem Groener een goed voorbeeld van een organisaties die, met behulp 

van burgerparticipatie in en rondom Haarlem, meewerkt aan het creëren van duurzame eetbaar 

groen en natuur in het stedelijk gebied. Daarnaast zorgt Platform Haarlem Groener voor verbinding 

tussen bestaande projecten en biedt hulp bij het opzetten van nieuwe projecten, doormiddel van het 

aanbieden van kennis en ondersteuning. Platform Haarlem Groener probeert mensen het belang van 

natuur in het stedelijk gebied en het belang van lokaal duurzaam natuurvriendelijk voedsel te laten 

inzien. Hierdoor hopen ze genoeg inspiratie en informatie te geven, zodat mensen zelf voedsel gaan 

verbouw, natuur gaan creëren en bewuster hun producten kopen (Haarlem Groener, 2015). 
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7.2 Bruikbare projecten en initiatieven 
 
Veel zaken die in 7.1 behandeld worden zijn van toepassing op het vergroeningsproject van de 

Indische Buurt Noord. Zoals al eerder vermeld is verstening een groot probleem in de Indische Buurt 

Noord en Operatie Steenbreek geeft goede voorbeelden waarom dit een probleem is. De Groene 

Ambassade is een goed voorbeeld van een burgerinitiatief die door middel van participatie 

vergroening en verduurzaming wil realiseren. Platform Haarlem Groener helpt mee aan het verhogen 

van de leefbaarheid in de stad door middel van de eetbare tuinen die worden gerealiseerd. Het is 

een streven om met behulp van voorlichting en participatie, zoals alle bovenstaande organisaties 

doen, soortgelijke doelen te realiseren in de Indische Buurt Noord.  
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8 Programma van eisen 
 

8.1 Ontwerpcriteria 
 
In de hiervoor gaande hoofdstukken is onderzocht welke ontwerp criteria bij elk hoofdstuk horen. 

Hieronder zijn de belangrijkste criteria genoteerd. 

Huidige situatie 

 Stijging van het aantal waargenomen soorten in de wijk? 

 Stijging van het percentage groen in de wijk 

 Kansen voor groen ontwikkeling door brede trottoirs 

Mensenwensen  

 Meer groen 

 Meer openbaar groen 

 Geen verhoging van parkeerdruk in de wijk 

Randvoorwaarden 

 Aanvraag voor aanleg van groene objecten door bewoners zelf. 

 Aanleg wordt uitgevoerd door Spaarnelanden. 

 Behoud minimale trottoirbreedte van 1,5m bij trottoirs van 2 meter en breder en behoud 

van functie zoals beschreven in het bestemmingsplan. 

 Wijkbewoners moeten zelf de vergroening kunnen realiseren. 

 Vergroening is niet in strijd met de omgevingswet? 

Leren van elders 

 Steenbreek023: tegels eruit groen erin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 
 

Wijkvergroening Indische Buurt Noord 

Deze criteria zijn vervolgens in een matrix gezet om zo tot een geïntegreerd ontwerpcriterium te 
komen. In tabel 1 is deze matrix weergegeven. 
 
Tabel 1: criteria matrix 

Huidige situatie Mensenwensen Randvoorwaarden Leren van 
elders 

Geïntegreerd 
ontwerpcriterium 

Kansen voor groen 
ontwikkeling 
(brede trottoirs) 
Staan beschreven 
in 
groenstructuurplan 

Meer 
(openbaar)groen 
Geen verhoging 
van parkeerdruk 

Trottoirs moeten 
een minimale 
breedte houden 
van 1,5 meter 
Niet in strijd met 
omgevingswet 

Soortgelijke 
projecten 
bijvoorbeeld 
Steenbreek023 
‘’IJssalon” 

Hoofdstructuren 

Versterking 
biodiversiteit 

Stijging van 
(openbaar)groen 
in de wijk 

Door bewoners 
zelf te realiseren 
en ontwikkelen 

Soortgelijke 
projecten van 
Steenbreek 

Kleine structuren 

Gebieden weinig 
openbaar groen 
waar meer 
mogelijk is zie 
speelplein naast 
buurthuis 

Stijging van 
(openbaar)groen 
Sociale 
vrijetijdsplekken 

Voldoen aan 
omgevingswet 

 Kansrijke 
gebieden en 
structuren 

 
 

8.2 Ontwerpvisie 
  
De ontwerpvisie wordt onderverdeeld in twee niveaus om de vergroening van de wijk wat structuur 

in te brengen. Op deze manier worden hoofdstructuren, met grote groenstructuren gescheiden van 

kleine groenstructuren. Hoewel er verschillen, hieronder uitgewerkt, zijn tussen beide niveaus, zijn er 

ook een aantal overeenkomsten. Zo moet het straatbeeld in de hele wijk vergroend worden zodat 

problemen als hittestress en wateroverlast beperkt worden; tegels eruit, groen erin. Daarnaast moet 

de ecologische waarde in de wijk toenemen. Dit kan simpelweg door het kiezen van de juiste 

plantensoorten.  

De Gemeente Haarlem hanteert een straatbeeld waarbij grote groenstructuren in de stad op elkaar 

aansluiten. De hoofdgroenstructuren van de stad, voornamelijk de drukke straten, zoals bijvoorbeeld 

de Spaarnestraat, moeten op elkaar aansluiten. Het uitgangspunt voor dit project is dat de 

hoofdstructuren van de Indische Buurt Noord, zie bijlage 5. Hierbij hetzelfde uitgangspunt als de 

gemeente zodat de wijk een goede samenhang heeft met de rest van de stad. 

 De kleine groenstructuren hoeven geen algehele samenhang te hebben. Bewoners hebben 

zelfzeggenschap over de inrichting van kleine groenstructuren in de straat zolang deze niet in strijd 

zijn met de gestelde randvoorwaarden. Toch is het streven dat buurtbewoners de handen 

bijeensteken om gezamenlijk de straat te vergroenen. Dit vergroot de sociale cohesie waardoor de 

wijk levendiger wordt.  
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9 Ontwerp 
 

9.1 Het ontwerp 
 
Het ontwerp vloeit voort uit het programma van eisen en de ontwerpvisie, zie hoofdstuk 8. De eisen 

geven aan waar de beperkingen zitten binnen de mogelijkheden om de wijk te vergroenen. Het 

ontwerp wordt onderverdeeld in drie bouwstenen, deze moeten er gezamenlijk voor zorgen dat de 

wijk groener wordt. Bij deze vergroening van wijk wordt gelet op de biodiversiteit en de ecologische 

waarde van de vergroening zelf. Het ontwerp zijn in feite de hieronder genoemde bouwstenen; 

Hoofdstructuren, kleine structuren en kansrijke gebieden. 

9.2 Bouwstenen 
 

9.2.1 Hoofdstructuren  
De hoofdstructuren vormen de kaders van de wijk. De inrichting van deze structuren dient op elkaar 

te worden afgestemd. Een gezamenlijke inrichting zorgt voor een beter ogende wijk, met behoud van 

zichtlijnen en gelijkwaardige karakterisering van de wijk. Gemeente Haarlem speelt bij vergroening 

van de hoofdstructuren een belangrijke rol. De gemeente moet ondersteunen in de inrichting, aanleg 

en beheer. Daarnaast moet de gemeente kunnen garanderen dat de vergroening permanent is en 

deze bescherming krijgt in het beheer. De rol en verantwoordelijkheid van de gemeente bij het 

vergroenen van de wijk is bij de hoofdstructuren van groter belang. Er dient een goede 

samenwerking te zijn tussen gemeente, wijkraad en de beherende instantie. Op de kaart 

hoofdstructuren zijn vijf structuren zichtbaar, twee structuren kruisen de wijk en vier structuren 

liggen rondom de wijk, zie bijlage 5. Op ecologisch niveau kunnen de hoofdstructuren worden 

omgevormd tot bijenlint. 

9.2.2 Kleine structuren 
Scenario kleine structuren gaat over wat een bewoner zelf kan ondernemen om de straat of de 

dichtstbijzijnde omgeving groener te maken. In deze scenario worden een viertal handelingen 

beschreven die iedere bewoner kan uitvoeren in zijn of haar straat mits deze aan de richtlijnen van 

het HIOR voldoen. In hoofdstuk zes ‘randvoorwaarden’ van dit rapport wordt de regelgeving van de 

scenario kleine structuren behandeld. Voor de adoptie of ontwikkeling van de kleine groenstructuren 

is een meldingsplicht, ook de meldingsplicht wordt behandeld in hoofdstuk zes. In dit deelhoofdstuk 

worden de volgende groenstructuren behandeld; geveltuinen, boomspiegels, plantenbakken en 

groenstroken. 

Het gaat in deze scenario niet over de samenhang van de groenstructuren. Het doel van deze 

groenstructuren is dat de bewoners zelf aan vergroening van de wijk kunnen werken. De bewoners 

kunnen zelf de beplanting uitkiezen en deze zelf onderhouden. Als er in de straat veel draagvlak is 

voor vergroening kan de keuze toch gemaakt worden om gezamenlijk de boomspiegels en 

geveltuinen in te richten. 

De aanleg van geveltuinen kan op twee methoden. De eerste is in overleg en samenwerking met 

Spaarnelanden. Hierbij wordt in samenwerking met Spaarnelanden de geveltuin gemaakt. Alleen de 

beplanting en onderhoudt van de geveltuin moet door de bewoner geregeld worden. Bewoners 

kunnen ook zelf een geveltuin aanleggen zonder samenwerking met Spaarnelanden. Hierbij is het 

belangrijk dat er aan de regelgeving wordt voldaan. De regelgeving, omtrent het aanleggen van 

geveltuinen is beschreven in Algemene Voorwaarden Groenparticipatie van Spaarnelanden, zie 
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bijlage 3. De belangrijkste kanttekening hierbij is dat de geveltuin niet breder mag dan zijn dan 60 

centimeter en het trottoir moet minimaal 1,5 meter breed zijn. In bijlage 7 is een kaart weergegeven 

van de trottoir breedte van iedere straat, met deze kaart kunnen bewoners dus snel zien wat er 

mogelijk is in hun eigen straat. 

De Spaarnhovenstraat biedt genoeg mogelijkheden voor het aanleggen van geveltuinen, zie figuur 

16. Het trottoir is breed genoeg om geveltuinen aan te leggen.  

 

Figuur 16, Aanleg mogelijkheden voor geveltuinen 

Het adopteren van boomspiegels gaat altijd in samenwerking met Spaarnelanden. Hierbij geeft de 

bewoner aan welke boomspiegel geadopteerd wordt en vervolgens verzorgt deze bewoner de 

beplanting en het onderhoud ervan. Hierbij is het belangrijk dat de boomspiegel groot genoeg is om 

überhaupt kruiden aan te planten. Daarnaast is het mogelijk om een groenstrook te adopteren alleen 

zijn deze er bijna niet in de Indische Buurt Noord. Het aanvragen voor adoptie van de groenstroken 

gaat bijna op dezelfde manier als boomspiegels. 

De beplanting kan twee functie hebben; sierbeplanting of beplanting met ecologische waarde. In 

bijlage 15 zijn een aantal planten weergegeven die voornamelijk een ecologische waarde hebben. Zie 

ook figuur 15, daarin staan de planten die Spaarnelanden aanbeveelt. Deze planten kunnen er ook 

sierlijk uitzien en kunnen dus gebruikt worden om in boomspiegels of geveltuintjes te zetten. Hierbij 

is gelet op de bloeiperiode zodat de boomspiegel er altijd fraai uit kan zien. Daarnaast zorgen de 

verschillende bloeiperiodes voor een constante stroom aan voedingstoffen voor insecten, in het 

verlengde daarvan vogels en ook zoogdieren. 
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9.2.3 Kansrijke gebieden en structuren 
Hoewel er binnen de hele Indische Buurt Noord kansen liggen voor vergroening, zijn er een aantal 

locaties waar extra aandacht aan besteedt kan worden. Deze gebieden kunnen de ecologische 

waarde in de wijk bevorderen, maar kunnen ook bijdragen aan de saamhorigheid in de wijk. 

Daarnaast kan de toevoeging van bepaalde structuren, zoals groene daken, ook bijdragen aan de 

ecologie in de wijk. 

 

Eén van de kansrijke gebieden in de Indische Buurt Noord is de Vrije School Kennemerland, welke 

zich bevindt in het zuidelijke deel van de wijk. De achterzijde van de school, liggend aan het 

Weltevredenplein, is erg kaal en versteend, terwijl de opvallend brede stoep wel de mogelijkheid 

geeft tot vergroening, zie figuur 17. Het is goed mogelijk om plantenperken tegen de muur van de 

school te plaatsen. Ook bestaat er een optie om de perken zo in te richten dat ze kunnen bijdragen 

bij het educatieve imago wat bij een school hoort. Zo kunnen de perken worden ingericht als 

moestuin waar de kinderen van de school groentes in kunnen kweken. Gezien de beschikbare ruimte 

is het ook mogelijk om beide plannen te combineren. Op het schoolplein van de school zelf zijn al 

enkele bomen en groenstroken aanwezig. Om deze reden is het niet noodzakelijk om extra groen aan 

te brengen, zeker omdat dit kan botsen met de aanwezigheid van spelende kinderen in verband met 

vertrapping. 

 

Een andere locatie binnen de Indische Buurt Noord is Speeltuin Nieuw Guineaplein, liggend naast 

wijkcentrum Dock, zie figuur 18. Deze speelplaats heeft, door zijn ligging naast het wijkcentrum, 

potentie om te dienen als een goede ontmoetingsplaats voor bewoners van de wijk. Echter is de 

speelplaats in huidige vorm niet aantrekkelijk te noemen. Het volledige oppervlak van het plein is 

versteend, het enige aanwezige groen bestaat uit een haag, welke langs het wijkcentrum loopt en 

een bomenlaan aan weerzijde. De huidige inrichting van het plein geeft een krappe indruk. Door het 

huidige voetbalveld te verwijderen kan een open ruimte gecreëerd worden. Vervolgens kan deze 

ruimte groen gemaakt worden door een groot plantenperk in het midden. Daar omheen kunnen 

verschillende speeltoestellen komen. Verder kunnen de stenen muren die om het plein liggen plaats 

maken voor groene stroken. 

Figuur 17, Achterzijde van de Vrije school Kennemerland. Bron: Bieke van Hees. 
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Een derde kansrijke plek in de Indische Buurt Noord is een grote binnenplaats, liggend tussen de Jan 

Gijzenkade, Bandoengstraat, Ambonstraat en Rembangstraat. De binnenplaats is volledig omringd 

door achtertuinen van woningen en is enkel te bereiken via een aantal kleine steegjes. Langs de 

achtertuinen loopt een stenen pad, de rest van de binnenplaats bestaat uit een grasveld. Deze 

binnenplaats zou goed kunnen dienen als een gemeenschappelijke moestuin waar buurtbewoners 

gezamenlijk groenten kunnen verbouwen.  

 

Omdat er in de Indische Buurt Noord relatief weinig ruimte is voor vergroening, kunnen groene 

daken een uitkomst bieden, vooral omdat er veel woningen met platte daken in de wijk aanwezig 

zijn. Hoewel groene daken niet bijdragen aan het aanzien van de wijk, draagt het wel bij aan 

verduurzaming en ecologische waarde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 18, Overzicht van Speeltuin Nieuw Guineaplein. Bron: Google Maps 
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9.2.4 Ideeën en wensen van bewoners 
Uit de enquête en tijdens de workshop zijn veel ideeën en wensen vanuit de buurtbewoners naar 
voren gekomen. Deze ideeën en wensen zijn uitgewerkt per situatie. Deze initiatieven van bewoners 
zijn implementeerbaar in de voorgaande bouwstenen en kunnen gezien worden als extra 
mogelijkheden om participatie in te zetten als middel in vergroening van de wijk. Deze initiatieven 
komen van bewoners die zelf al nagedacht hebben over mogelijke inrichting en de daarbij behorende 
mogelijkheden en beperkingen. Per idee is het resultaat van de workshop opgenomen als bijlage.  
 

 Situatie kale gevels, zie bijlage 9. 
 
Aan de Pontianakstraat in de Indische Buurt Noord zijn meerdere kale muren te vinden, zie 
figuur 19. Het bewonersontwerp is om langs de kale muren geveltuinen met een lengte van 
circa. 3 meter, en een breedte van 1 of 2 stoeptegels aan te leggen. Qua beplanting hadden 
de bewoners een voorkeur voor; stokrozen, haagwinde en verschillende slingerplanten, 
zoals bijvoorbeeld Klimhortensia of hop.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 19, Kale muren Pontianakstraat Indische Buurt Noord Ongeldige bron 
opgegeven. 
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 Situatie vuilcontainer, zie bijlage 10. 
 
Aan de Preangerstraat in de Indische Buurt Noord zijn 2 gezamenlijke afvalcontainers te 
vinden, zie figuur 20. Het bewonersontwerp bestaat uit de camouflage van de containers met 
vergroening. De gewenste vergroening is een boom, die de containers kan afschermen van 
de omgeving. Boomsoorten die door de bewoners hebben gekozen ter camouflage zijn 
verschillende sierappelsoorten, een krentenboompje of een pluimes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Situatie speelplein, zie bijlage 11. 
 
Tussen de Ambonstraat en de Nieuw Guineastraat in de Indische Buurt Noord ligt het 
speelplein Nieuw Guineaplein, zie figuur 21. Dit plein is volledig versteend, maar het 
bewonersontwerp brengt daar verandering daar in. In het ontwerp worden rondom het 
plein stenen eruit gehaald en vervangen voor struiken, hagen, gras en andere 
vergroeningselementen. Ook worden gedeeltes van het plein vervangen door groen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figuur 20, vuilcontainers Preangerstraat Indische Buurt Noord Ongeldige bron opgegeven. 

Figuur 21, speelplein Nieuw Guineaplein Ongeldige bron opgegeven. 
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 Situatie kruising, zie bijlage 12. 
 
Bij de kruising van de Nieuw Guineastraat en de Bandoengstraat in de Indische Buurt Noord 
zijn veel brede trottoirs te vinden, zie figuur 22. In het bewonersontwerp zijn de versteende 
trottoirhoeken op de kruising vervangen door groenstroken, verder zijn de boomspiegels in 
de Nieuw Guineastraat vergroot, zodat er ruimte ontstaat voor beplanting. Om de 
boomspiegels nog verder door te trekken, en om de brede trottoirs beter te benutten 
worden tussen de boomspiegels groenstroken aangelegd. Deze stroken worden zo 
aangelegd dat er doorgangen blijven van de parkeerplaatsen naar het trottoir. Daarnaast is 
in het ontwerp te zien dat de kale muren worden voorzoen van gevelbeplanting.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 22, kruising Nieuw Guineastraat & Bandoengstraat Ongeldige bron opgegeven. 
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Figuur 23, Land in Zicht Ongeldige bron opgegeven. 

 Situatie Land in Zicht, zie bijlage 13. 
 
In het noordoosten van de Indische Buurt Noord ligt de nieuwbouwwijk Land in Zicht, zie 
figuur 23. Tijdens de workshop hebben de bewoners van Land in Zicht niet één straat, maar 
de gehele wijk onder handen genomen. In het bewonersontwerp is te zien dat de bewoners 
naast vergroening op het land, ook graag vergroening op het water zien. Achter de 
woningen met een aanlegplaats voor een boot hebben een uitstekende betonrand, die de 
voor het grootste gedeelte van het jaar ongeveer 10 cm onderwater ligt. De bewoners zien 
dit graag als mogelijkheid om hier waterplanten aan te planten. Daarnaast is er genoeg 
ruimte op het water voor drijvende platformen, die bovenwater als broedgelegenheid voor 
vogels kunnen dienen, en onderwater als schuilplaats voor vissen. Op het land zien de 
bewoners graag meer plantenbakken en groenstroken op verschillende locaties. Verder 
willen ze graag dat de kale gevels worden bekleed met wintergroene gevelbeplanting. Bij de 
muur van de fietsenstalling tussen de flats hebben de bewoners plantenbakken met 
hangende beplanting in gedachten. Daarnaast zien ze graag dat het grasveld bij de ingang 
van de wijk wordt ingezaaid met een bloemenmengsel of bollen en knollen. 
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Figuur 24, Jan Gijzenkade Ongeldige bron opgegeven. 

 Situatie Jan Gijzenkade, zie bijlage 14.  
 

De Jan Gijzenkade, vanuit de Spaandamseweg, heeft net zoals bij meerdere straten in de 

Indische Buurt Noord brede trottoirs, zie figuur 24. In dit bewonersontwerp worden er tussen 

de boomspiegels groenstroken aangelegd. Ook worden de boomspiegels vergroot en 

opgenomen in de groenstroken. Tussen de stroken komen doorgangen, zodat bewoners van 

de parkeerplaats naar het trottoir kunnen.  
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10. Discussie 
 
‘’De doelstelling van dit project is om de bewoners van de Indische buurt Noord te Haarlem te 

betrekken in de planvorming en bewegen tot vormen van allianties en realisatie van elementen uit 

het integraal ontwerp, met behulp van financiële ondersteuning door Gemeente Haarlem’’. De 

bewoners van Indische Buurt Noord zijn op twee manieren benaderd om invloed uit te oefenen op 

het integraal ontwerp.  

De eerste manier is het invullen van de enquête geweest. Deze enquête is op een zorgvuldige manier 

verspreid onder de bewoners van de Indische Buurt Noord. Namelijk door de enquête in het wijkblad 

te verwerken, daarnaast is de enquête ook bij openbare plekken zoals DOCK-buurthuis gepromoot en 

als laatste is er een digitale versie op de website van de wijkraad gezet. Het aantal reacties op deze 

enquête was relatief laag. Het respons op de enquête was 75, dit betekent dat nog geen tien procent 

van het aantal huishoudens deze heeft ingevuld. Hiermee wordt de indruk opgewekt dat de meeste 

bewoners niet geïnteresseerd zijn in het onderwerp.  

De tweede manier was door een bewonersbijeenkomst te organiseren met daaropvolgend een 

interactieve workshop voor het integraal ontwerp. De opkomst bij beide was ongeveer gelijk, er 

waren 20 bewoners aanwezig. Het doel was om de bewoners te activeren en te stimuleren om groen 

in hun eigen straat te ontwikkelen. Daarnaast werden de bewoners met elkaar in contact gebracht en 

de wijkraad. Door deze bijeenkomsten hebben bewoners zich aangesloten bij een werkgroep. Beide 

bijeenkomsten verliepen vloeiend en het was opmerkelijk hoe enthousiast de aanwezige bewoners 

waren. Een vervolg doel kan zijn om deze enthousiaste bewoners in te zetten om andere bewoners 

te stimuleren voor het groener maken van de wijk en zo een kettingreactie te veroorzaken.  

Vertegenwoordigers van de gemeente waren bij alle bijeenkomsten aanwezig, maar hielden zich aan 

de zijlijn. Wel werd participatie sterk aangemoedigd door de vertegenwoordigers. De gemeente kon 

alleen niet veel toezeggen over het budget omtrent groenparticipatie omdat deze nog niet 

beschikbaar was. 

In hoofdstuk 4 wordt de huidige kwaliteit van het openbaar groen bekeken. Al snel bleek dat het 

openbaar groen in de wijk bestond uit bomen, een speelplaats en een park. Vandaar dat er 

voornamelijk is onderzocht welke ecologische verbindingsroutes er aangekaart zijn door de 

gemeente en wat de huidige staat ervan is. Deze ecologische verbindingsroutes liggen voornamelijk 

aan de randen van de wijk. Vervolgens is onderzocht wat deze verbindingsroutes nou eigenlijk met 

elkaar verbinden. Hierdoor mist nog eigenlijk een onderzoek over welke Flora en Fauna nou 

daadwerkelijk in de wijk aanwezig zijn. Via waarneming.nl is geprobeerd een beeld te schetsen, maar 

dit is niet goed gelukt. Aan de hand van de bomenkaart is vastgesteld welke soorten bomen er 

aanwezig zijn in wijk en hoe oud deze zijn. Uit deze bomenkaart kwam dat voornamelijk cultivars en 

exoten zijn aangeplant. Daarnaast zijn de tuinen van essentieel belang voor de ecologische kwaliteit 

van de wijk omdat het aandeel openbaar groen zo laag is. De aandeel groen in tuinen is niet 

onderzocht. Het onderzoeken van de tuinen wordt dan ook in het hoofdstuk 11 aanbevelingen 

behandeld.  
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De ontwerpcriteria sluiten in zekerzin aan op de doelstelling. Het ontwerp bevat alleen geen 

scenario’s en is eigenlijk een keuzepakket. De eisen aan deze bouwsteenpakketten hebben op 

veelvlakken dezelfde criteria. De enige criteria waarop deze plannen verschillen is de invloed van de 

gemeente op de bouwstenen. Zo kunnen de kleine structuren bijna los van de gemeente uitgevoerd 

worden. De bouwstenen ‘hoofdstructuren’ en ‘kansrijke gebieden’ moeten samen met de gemeente 

uitgevoerd worden.  

De doelstelling is in zekere zin behaald, maar dit betekent niet dat het hiermee afgelopen is. Het 

groener maken van de wijk is een constant proces, dit betekent dat ten afronden van dit rapport de 

betrokken partijen; de bewoners, stakeholders en gemeente hier verder mee aan de slag moeten. De 

eerste stap is om bouwsteen ‘kleine structuren’ te ontwikkelen.  

Normaal gesproken is er tijdens of na de workshop een evaluatie moment. Dan beoordeeld de 

opdrachtgever en bewoners het ontwerp en of deze voldoet aan de doelstelling en hun eigen 

wensen. Deze heeft helaas niet plaatsgevonden dit betekent dat deze achteraf uitgevoerd wordt. Dus 

na het opleveren zal de evaluatie plaatsvinden, vandaar dat deze niet verwerkt is in het rapport.  
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11. Aanbevelingen  
 
Groene daken  

De Indische Buurt Noord heeft een hoog aantal platte daken en deze worden op geen enkel punt 

benut, zie bijlage 4. Door middel van de aanleg van groene daken is het mogelijk om een natuurlijke 

verbindingszone te maken voor insecten zodat deze uit een groter gebied toegang krijgen tot de wijk. 

Indien ook andere wijken van Haarlem groene daken aanleggen kan er zelfs een verbinding gemaakt 

worden tussen de duingebieden ten westen van de stad en het landelijk gebied aan de oostzijde. 

Daarnaast dragen de groene daken ook bij aan het verduurzamen van de wijk en het reduceren van 

wateroverlast en hittestress. De woningbouwcorporaties hebben 

momenteel niet echt deelgenomen aan het vergroeningsproject. 

De corporaties bezitten veel plattendaken waar mogelijk veel te 

halen is omtrent wijkvergroening. 

Bladkorven 

Uit de enquête onder bewoners is gebleken dat bladafval van 

bomen als probleem gezien wordt. Veel gemeenten gebruiken 

speciale bladkorven, zie figuur 25 voor het verzamelen van 

bladafval. Deze bladkorven kunnen in de herfst- en 

winterperiodes geplaatst worden in de wijk, waar bewoners zelf 

het bladafval in kunnen verzamelen. Van het bladafval kan 

eventueel compost gemaakt worden. 

Ecologisch onderzoek 

Over de biodiversiteit van de Indische Buurt Noord is relatief 

weinig bekend. Om meer te weten te komen over de flora en fauna van de wijk zou de Wijkraad het 

gebruik van waarneming.nl onder buurtbewoners kunnen stimuleren. Dit zou bijvoorbeeld kunnen 

door het ophangen van een poster in het wijkcentrum, maar kan ook door middel van een 

advertentie is de wijkkrant.  

NL Doet 

NLdoet is een uitgelezen kans om nieuwe projecten in de wijk van de grond te krijgen. Door gebruik 

te maken van vrijwilligers en het aangeboden budget van 400 euro kan een dergelijk project zoals 

een eetbare tuin makkelijker gerealiseerd worden. (Oranje Fonds, 2018) 

Ondersteuning door Werkgroep Groep 

De Werkgroep Groen speelt een essentiële rol bij de vergroening van de Indische Buurt Noord en kan 

ondersteuning bieden aan mensen die willen vergroenen, maar niet de kennis of kunde hebben dit 

zelf te realiseren. Ondersteuning kan bijvoorbeeld door het geven van advies of hulp bij het 

aanvragen van groenobjecten bij Spaarnelanden. Het advies is ook om vooral door te gaan met het 

organiseren van bijeenkomsten met buurtbewoners en deze te blijven enthousiasmeren over de 

vergroening van de wijk.  

 

 

 

 

Figuur 25, bladkorf voor bladafval 
(Wikimedia, 2014) 
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Ouderen en vergroening 

Uit gesprekken met bewoners en resultaten van de enquête kwam naar voren dat ouderen graag 

meer groen in de wijk en de eigen directe omgeving willen, maar zichzelf niet in staat achten om dit 

te realiseren dan wel te verzorgen. Op de huidige wijze betekent dit dat het voor ouderen slecht 

mogelijk is om meer groen in hun eigen omgeving te krijgen. Voor de ouderen in de wijk is het 

noodzakelijk om hierbij extra te ondersteunen bij het aanvragen, inrichten en zorg dragen van groen. 

Een mogelijkheid is om dit als een collectief op te pakken en samenwerking aan te gaan met sociale 

instellingen in de wijk zoals ‘’Bij Boshardt’’ van het Leger des Heils, of de kerkelijke gemeente in de 

wijk. 

Veel boomspiegels in de Indische Buurt Noord zijn ongeschikt voor het toevoegen van planten. In de 

meeste gevallen komt dit omdat de beschikbare ruimte in de boomspiegels te klein is. Voor het 

aanpassen van de boomspiegels kan contact worden opgenomen met de gemeente. Wellicht is er 

een mogelijkheid om dit aan te kaarten bij het aanvragen van nieuwe bomen in de wijk. 

Groene webpage wibn.nl 

- Stand op waarneming.nl. 

- Nieuwe initiatieven van bewoners. 

- Tips en links voor vergroening. 

- Uitleg over aanvraag groenobjecten. 

- Boomspiegel vergroten van bomen in de wijk. 

Gebied coördinatoren 
In bijlage 6 is de Indische Buurt Noord opgedeeld in verschillende deelgebieden. De kleur van de 

deelgebieden geeft aan hoe groen deze zijn. Het doel van deze gebied coördinatoren is dat deze 

weten wat er speelt in hun deelgebied. Daarnaast kunnen deze bewoners ondersteunen om 

bijvoorbeeld een boomspiegel te adopteren. Daarnaast zorgen deze coördinatoren gezamenlijk dat 

de bouwsteen ‘Hoofdstructuren’ in hun deelgebied goed ontwikkeld wordt. 
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Bijlage 15 Ecologische plantenlijst 

 

Plantenlijst 

Hagen en struiken 
Meidoorn (Crataegus spec.) 

Vuilboom (Rhamnus spec.)   

Kardinaalsmuts(Euonymus spec.) 

Wilde Liguster (Ligustrum vulgare) 

Spaanse aak (Acer campestre)  

 

 

 

 
Stinzenplanten 
Sneeuwklokje (Galanthus spec.) 

Krokus (Crocus spec.) 

Winterakoniet (Eranthis hyemalis) 

Wilde kievitsbloem (Fritillaria meleagris) 
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Eenjarige planten 
Kamille (Matricaria spec.) 

Korenbloem (Centaurea cyanus) 

Grijskruid (Berteroa incana) 

Gewone duivenkervel (Fumaria officinalis) 

 

 

 

 

Meerjarige planten 
Ooievaarsbek (Geranium spec.) 

Venkel (Foeniculum vulgare) 

Koninginnekruid (Eupatorium cannabinum) 

Guldenroede (Solidago spec.) 
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Beemdkroon (Knautia arvensis) 

Stokroos (Alcea rosea) EXOOT 

Vlinderstruik (Buddleja davidii) EXOOT 

Stijf ijzerhard (Verbena bonariensis) EXOOT 

 

 

 

 

 

 

Gewone smeerwortel (Symphytum officinale) 

Slangenkruid (Echium vulgare) 

Klimplanten 
Bosrank (Clematis vitalba) 

Hop (Humulus lupulus) 
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