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Samen houden we Haarlem bereikbaar

Bestemming
bereikt

De fietsen- 
stalling 
gratis en veilig
Kennemerplein, Boereplein, 
Boter markt, Tempeliersstraat, 
Stationsplein, Jacobijnestraat 
(alleen op zaterdag), Smedestraat

 
 
 
Sinds sept. 1999      

 
 
 
 

www.kdvderammelaar.nl                           
info@kdvderammelaar.nl     
                   
              

Een huiselijk en knus kinderdagverblijf. 
 
•    Vaste leidsters 
• Zorg op maat.   
• Werken met een digitaal programma, Bitcare. 

Zo bent u als ouder, via uw mobiel, op de hoogte van de dagelijkse bezigheden van uw kind. 
 

• Werken met Thema’s. 
• Open van 7:30-18:00, flexibel bespreekbaar. 
 

Ideaal voor kinderen die niet kunnen wennen op een groot kinderdagverblijf. 

 
                                           
 

 

 

Tel:023-5380716  
Bel gerust voor informatie.  Miranda Scholten     
Soerabajastraat 19   2022RX  Haarlem-Noord (Indische buurt) Noord 
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Inhoud

De Zaanenstraat is opnieuw ingericht en begin dit jaar opgeleverd. Hiervoor waren 
buurtbewoners uitgenodigd in de Adelbertuskerk. Diverse sprekers stonden even stil bij deze 
grote klus die langer duurde dan gepland. Dit kwam omdat bij het openen van de straat 
de situatie anders was dan op de tekeningen aangegeven was. Een oplettende bewoonster 
wees de wijkraad erop dat bij de voetgangersoversteken de stoepenranden niet goed 
begaanbaar waren voor mensen met een rollator of rolstoel. Wij hebben dit gemeld bij de 
uitvoerder en in maart is dit aangepast. Maar er is alweer een nieuwe melding: bij regen 
blijft er een grote plas water staan waardoor fietsers op het fietspad getrakteerd worden op 
een gratis wasbeurt.

We constateren dat het Nieuw-Guineaplein en de directe omgeving niet of slecht worden 
schoongehouden. Dat hebben we bij de gemeente aangekaart met als resultaat dat het 
wijkteam van Spaarnelanden er meer aandacht aan besteedt en het plein er netter uitziet. 
Het is alleen erg dat een groep jongelui op de parkeerstrook er zo’n zooitje van maakt en hun 
afval op de grond gooien en niet in de bak. Ook zijn er berichten dat er vanuit auto’s gedeald 
wordt. Als u overlast ondervindt, meld dit dan bij de gemeente. Alleen bij meldingen komt de 
gemeente in actie. 

We merken dat steeds meer mensen helpen om de wijk te vergroenen. Enkele bewoners 
hebben hun geveltuintje of een boomspiegel al opgefleurd. Ook de gemeente staat achter 
onze ambitie om de wijk op te fleuren. Dat betekent een stevige ondersteuning voor de 
werkgroep Groen.

Het verbeteren van de ingang van het wijkgebouw De Horizon blijft een aandachtspunt 
waar geen schot in zit. Het blijft bij praten. Ook de bewoners boven het wijkcentrum zijn niet 
positief over een andere ingang. Al met al lijkt het erop dat De Horizon zo nooit een gezellig 
wijkcentrum kan worden. Het blijft een oude school waarin hoofdzakelijk kantoorruimtes 
verhuurd worden. Het is frustrerend dat er vanuit de gemeente niet meer actie en animo is 
om er een echt buurthuis van te maken zoals dit in andere wijken wel gebeurt.

De wijkraad maakt zich nog steeds grote zorgen over de veiligheid van voetgangers en 
fietsers die de Spaarndamseweg moeten oversteken naar Land In Zicht. Bij het ontwerp 
van de kruising zijn deze twee groepen niet goed in beeld geweest. Nu wordt er gezegd dat 
we moeten wachten tot de bouwplannen van het Liander-gebouw (kV-station). Daaraan 
gekoppeld is de in- en uitrit van de ventweg langs de Spaarndamseweg tegenover het kV-
station niet goed ontworpen. Eerst sneuvelde een verkeersbord op het fietspad, daarna de 
houten paaltjes in de bocht en nu is de stoep opnieuw - na de reparatie van verleden jaar - 
 kapotgereden. Een oplossing kan zijn de in- en uitrit te verbreden.

De wijkraad heeft een eerste presentatie gekregen over de mogelijkheden van de ontwikkel-
zone Spaarndamseweg. Voor bewoner zijn er twee bijeenkomsten. De eerste was op 14 mei. 
De presentatie van de concept ontwikkelvisie is op 4 juni (16.00 - 20.00 uur) in de Koningskerk.  

Ten slotte willen wij graag van u weten: wat kan de wijkraad voor de wijk doen en hoe? En 
belangrijker: wat wilt en kunt u zelf doen? Door het vertrek van Peter als secretaris moeten 
wij met spoed een vervanger vinden. Maar ook zoeken wij een voorzitter. Want ik moet het 
kalmer aan doen. Wilt u iets voor de wijk doen? Bel of mail mij dan eens voor een gesprekje.

Rien Boon
Voorzitter Wijkraad Indischebuurt Noord
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Wel en wee in de wijk

 Met BUUV help je elkaar
Heb je hulp nodig? In het huishouden? Voor een klusje? 
Voor je boodschappen of het ophalen van medicijnen?  
Of wil je juist iets voor een ander doen? Meld het op BUUV! 
Op BUUV zie je wat je als bewoners voor elkaar kunt doen. 
Bijvoorbeeld: koken, gezelschap, uitlaten van de hond, ver-
voer naar de dokter, een klusje in huis of hulp in de tuin. 
BUUV is er voor alle leeftijden. Zonder betaling. 
Vraag en aanbod kun je melden via een BUUV-prikbord 
(Bij Bosshardt, wijkcentrum De Horizon, de Bibliotheek,  
en op het Marsmanplein), via www.haarlem.buuv.nu  
of via 023 - 551 78 45. 

 Subsidie voor sociaal initiatief
Heb jij een idee voor een activiteit of project dat mensen 
met elkaar verbindt? Of dat ervoor zorgt dat meer bewo-
ners met elkaar in contact komen? Of elkaar helpen om 
prettig en zelfstandig te wonen? Dan kun je daarvoor sub-
sidie aanvragen. Hoe? Ga naar de website van de gemeen-
te en dan naar de pagina ‘subsidie-sociale-initiatieven’. 

 Stop op woningsplitsingen
De gemeente wil een tijdelijke stop op het omzetten 
(kamerverhuur) en bouwkundig splitsen (woningvormen) 
in de Frans Halsbuurt, de Indischebuurt en de Trans-
vaalbuurt. In deze wijken worden geen nieuwe vergunnin-
gen verleend. De wijkraad heeft ook onze wijk aangemeld 
omdat de leefbaarheid bij ons onder druk kwam door 
woningsplitsingen. En dat verzoek is gehonoreerd tijdens 
de gemeenteraadsvergadering van 18 april. Vermoed je 
illegale verhuur? Je kunt het melden via de meldingen-
pagina van de gemeentelijke website www.haarlem.nl. 

In onze buurt zijn veel platte daken. Dat biedt niet alleen 
kansen voor daktuinen, maar ook voor een derde verdie-
ping. En dat zie je terug. Huisjesmelkers kopen de huizen 
op en plaatsen een extra opbouw om zo 3 appartementen 
of studio’s te realiseren. Zo ontstonden in de Sillemstraat 
12 appartementen in 5 woningen. In onze krappe straten 
is het al druk, maar door woningsplitsingen en extra ap-
partementen wordt het overvol met alle overlast van dien. 
Vandaar de time-out op woningsplitsingen. 

 HOV Rijksstraatweg
De gemeente is bezig met de voorbereidingen voor de 
aanleg van het HOV-traject. Zodra de aannemer gekozen 
is, zal het project van start gaan. Hierover zullen binnen-
kort bijeenkomsten in de wijk worden georganiseerd. De 
gemeente zal de bewoners hierover tijdig informeren

 Laadpalen aanvragen
Hoe sneller we overstappen op elektrische auto’s, hoe snel-
ler Haarlem klimaatneutraal wordt. Maar dat betekent ook 
dat er veel meer openbare laadpalen bij moeten komen. 
Je kunt een laadpaal aanvragen via de portal van MRA-e. 
Als de aanvraag aan de eisen voldoet gaat de gemeente 
op zoek naar een locatie. Die locatie bestaat dan uit een 
laadpaal met twee parkeerplekken voor het opladen van 
elektrische auto’s. Zodra de auto is opgeladen, moet ‘ie 
plaatsmaken voor andere voertuigen die willen opladen. 
Je mag er dus niet langdurige parkeren.
Het vinden van geschikte locaties is niet zo eenvoudig als 
het lijkt. Zo wil niemand zo’n laadpaal pal voor de deur.  

De plek moet zo weinig mogelijk hinder opleveren, bij-
voorbeeld langs een blinde (zij)gevel. Voor het reserveren 
van de parkeerplekken bij een laadpaal is een verkeers-
besluit nodig. En dat betekent dat bezwaar mogelijk is.  
De verkeersbesluiten vind je op de site van de gemeente. 
En bewoners binnen 50 meter van een beoogde locatie 
krijgen ook bericht van de gemeente. Ook de wijkraad 
wordt hierover geïnformeerd. 
Een laadpaal aanvragen? Ga naar www.laadpaal.mrae.nl. 
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Wanneer kwam je bij de wijkraad?
Dat was eind 2012. Ik was actief in 
het bestuur van mijn politieke partij 
en vond het ook belangrijk me in te 
zetten voor de directe omgeving. Dus 
meldde ik me bij de wijkraad. En al bij 
mijn eerste bezoek werd ik gevraagd 
om secretaris te worden. Een wijkraad 
heeft altijd een tekort aan bestuur-
ders. En dat terwijl het niet eens 
zoveel tijd kost. Wel moet je enige lol 
in vergaderen en overleggen hebben.

En dat had jij?
Zeker. Uiteraard de ene keer meer 
dan de andere keer, maar over het 
algemeen deed ik het met veel 

plezier. Het scheelt natuurlijk als je 
met fijne, positieve mensen kunt 
samenwerken. Vooral de laatste tijd 
merk ik dat de wijkraad goed 
functioneert en dat steeds meer 
bewoners de wijkraad weten te 
vinden. Ik vind het dan ook jammer 
dat ik de wijkraad moest verlaten. 
Vooral ook omdat Rien het rustiger 
aan moet doen. Ik zou het dood-
zonde vinden als de wijkraad door 
een gebrek aan mensen zou moeten 
stoppen. Dan is er geen directe 
band met de gemeente meer en 
loop je vaker achter de feiten aan. 
Ook zou dat het einde van dit blad 
betekenen.

En doe jij een goed woordje voor 
ons in de raad?
Als het op mijn gebied ligt, zal ik me 
zeker voor onze buurt blijven inzet-
ten. Want ik blijf betrokken bij het 
wel en wee van de wijk. Mijn positie 
als raadslid kan helpen om meer 
aandacht te krijgen voor een kwes-
tie of om een project sneller op de 
agenda te krijgen. En uiteraard blijf 
ik de wijkraad volgen en ondersteun 
ik waar mogelijk de vergroening van 
de wijk. Want als er iets de wijk kan 
opfleuren, is dat meer groen. En het 
mooie is: daar kunnen bewoners zelf 
ook iets aan doen.

Van RaadNaar Raad

Wijkraad zoekt secretaris!
Sinds februari zit Peter van der Mark in de gemeenteraad. Hierdoor 
zit de wijkraad plots zonder secretaris.  Want een raadslid mag geen 
wijkraadslid zijn. Enkele woorden ter afscheid….

 Jaarvergadering 
        wijkraad
De jaarvergadering van de 
wijkraad op woensdag 10 april 
was met zo’n 25 bezoekers 
gezellig druk. Aan de orde 
kwamen: het jaarverslag 2018  
(zie www.wibn.nl), de dringende 
behoefte aan nieuwe wijkraads
leden, de ontwikkelzone  
Spaarndamsewegs, de AED’s, de 
oversteek naar LandinZicht, de 
herinrichting van het Nieuw 
Guineaplein en de vergroening 
van de wijk. De bezoekers 
konden ook kennismaken met 
onze nieuwe wijkagent Muriel 
Blankers en kregen een presen
tatie van KNNV Tuinambassadeur 
Ingrid over hoe je met simpele 
ingrepen een kleine tuin optimaal 
kunt inrichten.  
We sloten de avond af met een 
hapje en een drankje.

Bomen zijn belangrijk voor het welzijn en de 

gezondheid van de buurt en voor het aanzien  

van een straat. Maar dan moeten die bomen wel 

de ruimte hebben. Regelmatig lees je dat  

‘gezonde’ bomen gekapt moeten worden. En 

vaak komt dat door gebrek aan wortelruimte.  

In de Zaanenstraat pakten ze het anders aan...

Sandwichpanelen voor de iepen
Het is een voortdurende afweging tussen botsende 
belangen. De een wil dat het straat en asfaltwerk zo 
veel mogelijk verdicht wordt; de ander wil juist zo 
weinig mogelijk verdichting van die bodem zodat de 
boomwortels goed kunnen groeien. In de Zaanen
straat hebben ze daar wat op gevonden. Daar kregen 
de 33 iepen bescherming via een ’sandwichpaneel
constructie’. Dat is een innovatieve methode om het 
de stadsbomen zo gerieflijk mogelijk te maken.  
Bij een sandwichpaneelconstructie wordt een paneel 
gebruikt dat zorgt voor een tweede maaiveld. De 
verbeterde grond onder de panelen heeft dan minder 
verdichting nodig om daar later op te straten of te 
asfalteren. Daardoor kan de boomwortel er beter 
onder groeien. Bovendien is er minder snel wortel
opdruk.

Drie soorten iepen
De iepen zijn nog voor het voorjaar geplant. Dat is 
een geschikte periode omdat de bomen dan alle tijd 
hebben om nieuwe wortels te maken voor het blad 
uitloopt waardoor de wortels voldoende vocht kun
nen opnemen. Je plant een boom als het ware in de 
rustperiode (november tot april) als de boom geen 
blad heeft. In de Zaanenstraat staan nu drie soorten 
iepen die 15 tot 18 meter hoog worden. Er is gekozen 
voor verschillende soorten bomen zodat een ziekte of 
plaag niet leidt tot massale kaalslag. 

RUIMTE VOOR BOMEN IN 
DE ZAANENSTRAAT

http://www.wibn.nl
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In februari was er bij de Hengel-
sportvereniging een ontmoeting 
van buurbewoners met de werk-
groep Groen. Ook organisaties als 
Buuv, Spaarnelanden en de  
Kweektuin waren daarbij aanwezig. 
Inmiddels is het startsein gegeven 
om onze wijk groener te krijgen.

Wij, van Bij Bosshardt, helpen ook 
mee met het groener maken van de 
buurt en beginnen op Bandoeng-
straat 21. Daar hebben wij 6 boom-
spiegels en een reling boven bij het 
terrasje waar plantenbakken aan 
kunnen hangen. Maar ook het stukje 
voor de etalage van de winkel kan 
klaar gemaakt worden voor een 
geveltuintje.

Actieve werkgroep
Acht deelnemers van Bij Boshardt 
vormen een werkgroepje. Er zit 
iemand bij die 25 jaar bloemen 
gekweekt heeft, vier mensen die 
werken op de Doetuinen en iemand 
van de organisatie Buuv. Ikzelf ben 
inmiddels wekelijks te vinden in de 

Bij Bosshardt vergroent Bandoengstraat

Geveltuintje Cheribonstraat

Hoe leuk je een boomspiegel kunt maken, bleek toen  
er een spontane actie op gang kwam door bewoners 
in de Timorstraat. In 3 boomspiegels verschenen 
ineens fleurige plantjes, kaboutertjes, kikkers, kruik 
met plantjes en schelpjes die de bodem bedekten. 

Door de actie van Spaarnelanden waar gratis compost 
opgehaald kon worden, werd het plan opgevat dit om de 
bomen te verspreiden en de spiegels van de andere bo-
men in de straat ook op te leuken. En van het een kwam 
het ander! Het was net een slang die uitgerold werd en 
bewoners staken elkaar aan. Onkruid werd verwijderd, 

Om deze ambitie te realiseren is de Werkgroep Groen 
opgericht, die samen met de Wijkraad, bewoners, ge-

meente Haarlem, de corporaties en andere betrokkenen 
uit onze buurt aan de slag wil gaan.

Eind 2018 kwam een aantal bewoners bij elkaar om 
plannen uit te werken en samenwerking op te zoeken. 
Tegelijkertijd hebben studenten een enquête uitgevoerd 
en een rapport opgesteld dat de ideeën van bewoners 
en aanbevelingen voor de vergroening bundelt.  
De Werkgroep Groen wil dit rapport verder uitwerken tot 
een visie voor het vergroenen van de hele wijk die zowel 
door gemeente, als bewoners en andere betrokkenen 
ondersteund wordt.  
Het rapport vind je overigens op www.wibn.nl.

Astrid van Noordt plaatste een bericht op Nextdoor:  
‘Om onze buurt wat groener te maken heb ik vandaag 
een geveltuintje gemaakt. Ik heb er een klein rijtje tegels 
uitgehaald van 9 cm. Een geultje gegraven van  
14 cm diep. Wat potgrond en plantjes gehaald die niet  

Kweektuin. Op elke donderdagmid-
dag zijn daar vrijwilligers aan het 
werk en kun je helpen. En je leert 
daar al snoeiend en stekkend veel 
over werken in de tuin.

Start op woensdag 5 juni
Zoals gezegd, gaan we de 
Bandoeng straat vergroenen. En we 
willen graag dat de hele straat mee 
gaat doen. Op woensdagmiddag  
5 juni (na de ijsheiligen) van  
14.00 uur tot 16.00 uur starten wij 
en hopen dat alle buurtbewoners 
ook voor hun eigen huis aan het 
werk gaan. Wij gaan hen daar nog 
persoonlijk voor uitnodigen.

De wijkraad helpt mee…
De wijkraad heeft aangegeven mee te 
willen werken op zoek naar financiën 
van de Gemeente Haarlem.  
Mogelijk dat we voor iedereen plant-
jes en zand kunnen regelen. Wij  
maken op die 5de juni er een waar 
feest van. De koffie, 
thee en fris staat  
klaar Bij Bosshardt.

Carla van Essen

Bewoners vergroenen Timorstraat 

DOE MEE AAN GROEN!
U heeft er misschien al iets over gehoord of gelezen in de vorige edities van het wijkblad: 

de Indische Buurt Noord wordt groener!

Wat doen we op korte termijn?
We hebben een eerste aanvraag ingediend voor de aan-
leg van een groenstrook met bloeiende vaste planten 
en grassen. Deze eerste stap hopen we zo snel mogelijk 
te realiseren. Meer nieuws volgt via de website van de 
wijkraad.

Wat kunt u doen?
Zelf aan de slag? Kijk voor de aanleg van een geveltuin 
of het adopteren van een boomspiegel op: www.spaarn-
elanden.nl/natuurindestad. 

Een project aangevraagd, een idee en of een vraag? 
Meld het aan de Werkgroep Groen via groen@wibn.nl.

stenen werden aangesleept als omheining en tegen de 
hondenpoep, verse aarde en compost werd uitgestrooid, 
plantjes werden vanuit de achtertuin in de spiegel ge-
plant en bloeiende en geurige plantjes werden verdeeld. 
En dan de bijen-/vlinder-zaden uitstrooien die uitge-
deeld waren door de ‘Werkgroep Indische Buurt Noord 
kleurt groen’. Wat zal het over een aantal maanden een 
bloemenzee zijn in de straat, met hopelijk een keur aan 
bijen en vlinders. En wat is het leuk om als buren met 
elkaar de straat groener te maken!

Chris van Balen

zo hoog worden 20-25 cm. Ochtendje werk, kosten 38,-  
en 2 pleisters verder. Ziet het er een stukje groener uit 
 in de straat! PS: de fiets past ook nog steeds!  
Doe je ook mee?' Het bericht  
kreeg veel positieve reacties'.

�
����
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Door Antsje Zeldenrust - sociaal werker DOCK

hier volgens haar wel veel groener worden en dat is ook de 
reden dat ze zich aangesloten heeft bij de buurtwerkgroep 
die zich hiervoor inzet. Naar aanleiding van de enquête 
van de studenten over vergroening in de buurt en de 
eerste bewonersavond, kreeg ze het idee dat ze met haar 
kennis als landschapsarchitecte een waardevolle bijdrage 
zou kunnen leveren. Ze vindt het leuk dat ze door deze 
vergroeningsactie de buurt ook beter leert kennen. Want 
om een beter beeld te krijgen, is ze een verkenningsronde 
door de wijk gaan maken. Het valt haar op dat er in de 
Indische Buurt veel kleine huizen staan, dicht op elkaar. Dit 
is echt een verschil met België, waar de woonwijken vaak 
veel ruimer zijn opgezet. Verder staan er veel geparkeerde 
auto’s, zien de meeste speelvoorzieningen er een beetje 
aftands uit en is er in verhouding weinig groen. 

Geveltuintjes en boomspiegels
Maar ze ziet ook kleine pareltjes, zoals mooie geveltuintjes 
en geadopteerde boomspiegels die haar positief stemmen 
over de mogelijkheden voor een meer groene buurt. Het 
Nieuw Guineaplein vindt ze bijvoorbeeld een plek met 
veel potentie. Als ze burgemeester zou zijn voor één dag 
dan zou ze als eerste samen met bewoners dit plein willen 
omvormen tot een mooie, groene speel- en ontmoeting-
splek voor de wijk mét een koffietentje. 

Waarom meer groen?
Maar waarom vindt ze het eigenlijk belangrijk dat er meer 
groen komt? Ze legt uit dat het veel voordelen biedt: een 
groenere buurt betekent een koelere buurt. Afgelopen 
zomer zag ze veel mensen zitten puffen van de hitte in 
hun betegelde tuin. Met de klimaatverandering zal dit 
waarschijnlijk vaker gaan gebeuren. Bomen, planten en 
bloemen zorgen voor verkoeling en schaduw. Meer groen, 
minder verstening, zorgt ook voor een betere afvoer van 
regenwater. Ter illustratie laat ze me een filmpje zien 
van grote wateroverlast vorig jaar aan de Rijksstraatweg. 
Diversiteit aan groen zorgt ook voor meer biodiversiteit, 

Vlaamse wortelt in de Indische Buurt Noord
De 33-jarige, van oorsprong Vlaamse, Bieke Van Hees woont samen met haar man, dochtertje 

van 2 jaar en zoontje van 6 maanden sinds 2015 aan de Rijksstraatweg.  
Ik vraag me af of het wel prettig wonen is aan zo’n drukke doorgaande weg. Maar het bevalt 

hen goed en ze vinden de reuring juist wel leuk. Het is er nooit saai en het geluid van het 
verkeer valt binnenshuis erg mee. Alleen als het geregend heeft, hoor je de auto’s iets meer.

Bieke is een actieve vrouw die haar  
dagen onder andere vult met haar werk 
als landschapsarchitecte. Sinds 5 jaar 
is ze ZZP’er en heeft ze een kantoor 
aan het Stationsplein, waar ze samen-
werkt met andere ondernemers. 

Landschapsarchitectuur
Haar man leerde ze kennen toen  
ze beiden in Vilvoorde landschaps-
architectuur studeerden. Zijn roots 
liggen in Purmerend, maar vanwege 
de gunstige ligging tussen strand en 
Amsterdam, hebben ze er in 2007 
voor gekozen om in Haarlem te gaan 
wonen. Eerst aan de Scheepmakers-
dijk, toen de Amsterdamse Buurt en 
via het Centrum uiteindelijk naar de 
Indische Buurt Noord.

Bewoners in de buurt: Bieke Van Hees

zoals vlinders, vogels en andere kleine dieren zoals egels 
en padden. Daarbij zorgt groen voor schonere lucht en 
last but not least: de buurt ziet er veel aantrekkelijker uit, 
waardoor de huizenprijzen stijgen en mensen zich beter 
voelen. Wat hierbij nog van belang is om te noemen: uit 
de eerste verkenning is gebleken dat er best wel wat ruim-
te is om te vergroenen, zonder dat dit ten koste gaat van 
parkeerplekken.

Samenwerking nodig
Ze is dus hoopvol, maar ook realistisch: voor een groenere 
Indische buurt is het echt nodig dat meer bewoners zich 
hier samen met de wijkraad, gemeente, Spaarnelanden en 
andere (wijk)organisaties actief voor inzetten. Er is al een 
goede start gemaakt, maar nu moeten er meer handen 
uit de mouwen! Dus neem contact op met de Werkgroep 
Groen als je wilt helpen, groene ideeën of vragen hebt, 
tips of trucs zoekt, al groen bezig bent: groen@wibn.nl.  
In de toekomst is er meer informatie te vinden op:  
www.wibn.nl ->De Groene Pagina, dus houd de web-
pagina in de gaten! En om nog wat Hollandse directheid 
te gebruiken: een aantrekkelijke, leefbare buurt, daar 
hoort ook mooi en divers groen bij!  

Het mag wel groener
Haarlem Noord vindt ze eigenlijk 
leuker dan gedacht, met het Schoter-
bos, de Cronjéstraat en de diverse 
voorzieningen dichtbij. Maar het mag 

...een groenere buurt betekent  

een koelere buurt. Met de 

klimaat  verandering zal dit  

waarschijnlijk vaker gaan  

gebeuren. Bomen, planten en 

bloemen zorgen voor verkoeling 

en schaduw. Meer groen, minder 

verstening, zorgt ook voor een 

betere afvoer van regenwater....

...Maar ze ziet ook 

kleine pareltjes, zoals 

mooie geveltuintjes en 

geadopteerde 

boomspiegels die haar 

positief stemmen over 

de mogelijkheden voor 

een meer  

groene buurt....
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klimplanten. Die kunnen samen met een pergola ook voor scha-
duw zorgen. Ook kun je een moestuintje aanleggen op je balkon. 
Kijk voor tips op www.huisjeboompjebeter.nl. 

• • • Maak een geveltuin • • • • • • • • • • • • • • • • •
Heb je geen voortuin? Maak dan een geveltuin. Voor je huis mag 
maximaal 2 stoeptegels (laten) verwijderen om bloemen en  
planten te plaatsen. Spaarnelanden helpt je graag bij het aanleg-
gen van een geveltuin. Wel moet je zelf voor de planten zorgen. 

• • • Onderhoud een boomspiegel • • •
Een boomspiegel is de grond rondom de boomstam in je  
straat. Je kunt deze zelf beplanten en er een fleurige minituin van 
maken. Wel even melden bij Spaarnelanden.

• • • Groen op je dak • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Heb je weinig ruimte en wil je wel een groene omgeving? Denk dan 
eens aan het vergroenen van je dak. De meeste daken in onze buurt 
zijn plat: ideaal voor het aanleggen van een daktuin. Zo kunnen 
we in onze versteende buurt honderden m2 extra groen creëren. 
Een daktuin zorgt voor meer insecten, een betere afvoer van 
regenwater, verkoeling en schonere lucht. Bovendien isoleert een 
groen dak je huis. 

Het aanleggen van een daktuin kan vaak op de bestaande dakbe-
dekking. Vind het zelf aanleggen te veel werk? Laat het dan doen. 
Dat kost je 100 – 150 euro per m2. Voor circa 45 euro per m2 leg 
je zelf een daktuin aan. Dat gaat het snelst met sedumcassettes. 
Bestellen, neerleggen, klaar! 

Een daktuin bestaat uit meerdere lagen met als fundament een 
wortelwerende dakbedekking. Al die lagen maken de daktuin  
zo’n 8 cm dik. En dat ook aardig wat. Reken op 60 tot 90 kg 
gewicht per m2. De beplanting kies je zelf: vetplanten (sedum), 
kruiden, mossen, grassen, struiken of bomen. Je kunt zelfs een 
moestuin aanleggen. 

Uiteraard is ook het dak van je schuurtje ideaal voor een groen 
dak of daktuin. Meer informatie over daktuinen vind je op de 
websites van Nudge, Groene Daken en van De Dakdokters. 

• • • Groen in je tuin • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Heb je veel tegels in je tuin en wil je je tuin vergroenen?  
Kijk dan eens op de website van Steenbreek023.

• • • Groen op je balkon • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Je kunt je balkon heel simpel vergroenen. Dat zorgt voor koelte en 
je helpt daarmee bijen en vlinders. Een balkon kun je al met kleine 
aanpassingen een stuk groener maken. Om insecten te helpen 
kun je muren of balkonhekken met een druivenstruik, kamper-
foelie of klimop laten begroeien. Of je plaatst potten met kleine 

• • • Onderhoud een bloembak • • • • • • • •
Is er geen ruimte voor een boom of ander groen? Vraag dan een 
bloembak of plantenbak aan bij Spaarnelanden. Je moet dan wel 
zorgen voor het onderhoud van de bloemen en planten.

• • • Groen op straat • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Voor vragen en/of opmerkingen over groen in de openbare 
ruimte kun je terecht bij Spaarnelanden: www.spaarnelanden.nl, 
participatie@spaarnelanden.nl of 023 - 75 17 200.

Welke bomen komen waar?
Spaarnelanden zorgt voor de vervanging van 
zieke, dode en omgewaaide bomen. Bomen 
worden altijd vervangen. Verder zorgt Spaarn-
elanden voor aanplant van nieuwe bomen. 
Hieronder zie je welke bomen in de planning 
staan of zijn aangeplant. 

Delistraat - Esdoorn 
Pontianakstraat - Sierkers (3x)
Rembangstraat - Valse acacia 
Pontianakstraat - Goudenregen 
Benkoelenstraat - Pluimes 
Bromostraat - Meidoorn (2x) 
Djambistraat - Zwarte els 
Pontianakstraat - Chanticleer of sierpeer (5x) 
Sillemstraat  - Krimlinde 

Maak ruimte voor groen

lees verder op pagina 14 
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In Haarlem-Noord is steeds meer gaande en ontstaan 
er nieuwe dingen, nieuwe activiteiten en komen er 
nieuwe mensen wonen. Daarom is er een leuke en in-
formatieve maandelijkse talkshow op de 1e maandag-
avond van de maand in cultureel centrum Het Verha-
lenhuis (Van Egmondstraat 7) naast de Immanuelkerk. 
De talkshow wordt gepresenteerd door Arno van der 
Vuurst van het Verhalenhuis en Marcel Smeenk van 
welzijnsorganisatie DOCK. Elke maand hebben we in-
teressante gasten uit Noord die hun verhaal doen, zijn 

Regelmatig een stuk wandelen is heel gezond en kan 
nog gezellig zijn ook. Welzijnsorganisatie DOCK heeft 
elke donderdagmorgen een wandelgroep  
die om 10.30 uur op pad gaan vanaf wijkcentrum De 
Horizon, Ambonstraat 2. 

Wil je computerles op maat? In je eigen tempo leren 
hoe je met een tablet of computer kunt omgaan?  
Bel voor een afspraak 023-543 60 40. Als je de voice-
mail inspreekt, bellen wij je terug. Heb je een storing 
op je laptop of tablet? Loopt hij steeds vast, of komt 
e-mail niet binnen? Kom dan met je apparaat naar de 
inloopavond of bel voor een afspraak. 
Oefen op onze computers of op je eigen laptop of 
tablet en volg de Klik- en Tik-cursus op oefenen.nl. Wilt 
je actiever worden op het internet? Of op Facebook? 

  Workshops op iedere 1e dinsdag van de maand van 14.00 tot 15.00 uur. 
  Les en oefenen (op afspraak) op dinsdag (niet de 1e van de maand) van 14.00 tot 17.00 uur.  
  Les en oefenen (op afspraak) op donderdag van 13.00 tot 16.00 uur. 
  Inloop op woensdag van 19.30 tot 21.30 uur en op zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur.

Horizon Digitaal • wijkcentrum De Horizon (Ambonstraat 2) • 023-543 60 40 • horizon.digitaal@dock.nl

Overzicht wandelgroepen in Noord 
  vanuit wijkcentrum de Fjord elke maandagochtend (11.00 uur) 
  vanaf de passage Marsmanplein elke maandagmiddag (14.00 uur)
  vanuit HKC ’t Hoen 1 bij de Kleverlaan 
  vanuit SIG, Buurtwinkel Marsmanplein, elke woensdagavond (19.00 uur)

MUZIKALE TALKSHOW ‘NIEUW IN NOORD’
Elke maand in het Verhalenhuis en op de radio

WANDEL JE FIT
Elke week samen in en om Noord

HORIZON DIGITAAL

Bij Bosshardt organiseert elk jaar de Wereld
keuken: een internationale culinaire reis in 
de buurt. Vanaf 13.00 uur gaat het terras 
aan de Bandoengstraat open en vanaf 
15.00 uur kun je proeven uit keukens van 
verschillende landen en culturen. Ook 

voor kinderen en jongeren zijn er leuke activiteiten. Elk jaar weer 
geslaagd, dit evenement dat buurtbewoners en de diverse culturen 
bij elkaar brengt met een hapje en drankje 
op een gezellig terras.

DOE MEE MET
dock.nl

er optredens van muzikale talenten uit Noord en komt 
nieuws voorbij uit Noord met een activiteitenagenda. 
Er gebeurt meer dan je denkt! De talkshow is ook 
een live-radio-uitzending van Haarlem 105. En dus te 
beluisteren via FM 89,9, via www.haarlem105.nl of via 
DAB+ digitale radio. U kunt ook gratis de talkshows 
bijwonen op de publieke tribune en meepraten met 
de gasten. De volgende talkshows zijn op 3 juni, 1 juli 
en 5 augustus, van 20.00 tot 22.00 uur. Meer informatie 
vind je op www.verhalenhuishaarlem.nl.

Elke week kiezen we een andere route. Dat kan dichtbij 
zijn of we gaan per auto naar een groene omgeving 
iets verder weg. Na afloop is er nog tijd voor een kop 
koffie of thee. Meer informatie bij  
Marcel Smeenk, msmeenk@dock.nl of 06-38828285.

Of whatsappen? Neem je laptop, tablet of smartphone 
mee. Je kunt er ook een van ons lenen.

Elke donderdagavond van 19.45 tot 22.00 uur is er rummikub bij Bij 
Bosshardt. Elke keer is weer gezellig. Wil je ook meedoen aan dit 
leuke spel? Meld je aan op Bandoengstraat 21 of bel 023 – 5379231.

Rummikubclub Bandoeng

Het kan snel gaan. Een half jaar terug stelde wijkagent 
Rick van Dongen zich voor in dit blad. En nu hebben we al 

weer een nieuwe wijkagent: Muriel Blankers.

Wereldkeuken op woensdag 25 september

Muriel Blankers is 38 jaar en is sinds januari onze nieuwe wijkagent. 
Zij waakt over de openbare orde en veiligheid in de Indische Buurt 
Noord en Zuid. Heb je de politie nodig? Bel dan 09008844. Wil je 
persoonlijk contact met de wijkagent? Mail je bericht of vraag naar: 
muriel.blankers@politie.nl. En op de website www.politie.nl vind 
je veel meer informatie over het werk van de wijkagent

Wijkagent in de buurt  
Muriel BlankersOnderhoud   

een groenstrook 
Heb je een groenstrook in de buurt van je 
woning? Dan kun je die adopteren en er een 
mooie minituin van maken. Spaarnelanden 
bekijkt samen met je of de groenstrook  
geschikt is voor adoptie en denkt mee over  
de invulling van je plannen.

Gastvrij voor de    
insecten 

Insecten hebben het zwaar, zeker in onze 
versteende buurt. Ze kunnen wel wat hulp 
gebruiken. Bij voorbeeld door onderdak te 
bieden. Een insectenhotel is de ideale plek 
om te rusten, nesten of te overwinteren.  
Let op: er is veel rommel in de handel.  
Heb je een goed hotel en blijft het toch stil? 
Dan staat je hotel misschien op de verkeer-
de plek (op het noorden, in de schaduw of  
in voedselarme omgeving).

 Je kunt ook zelf een insectenhotel, bijen-
hotel of vlinderkastje maken. Een handleiding 
vind je op de websites www.bestuivers.nl en 
www.vlinderstichting.nl.

 vervolg van pagina 13

WE KLEUREN DE WIJK GROEN

mailto:msmeenk@dock.nl
mailto:muriel.blankers@politie.nl
http://www.politie.nl
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                                                   VERKOOP • AANKOOP • TAXATIES

Verkoopplannen?
Maak dan vrijblijvend een afspraak.

                                                   VERKOOP • AANKOOP • TAXATIES

Wij werken altijd op basis van no cure, no pay!

BDK MAKELAARS
Steenbokstraat 36, Haarlem • Tel: 023-5241212
info@bdkmakelaars.nl • www.bdkmakelaars.nl   

Readshop Vivant Timmy, Rijksstraatweg 108, Haarlem 023-5380500
Uw adres voor de nieuwste tijdschriften-boeken -kantoorartikelen-cartridges -wenskaarten-giftcards

		" 			" 											" 										" 							" 	

" 	

Het	mooiste	vuurwerk	vind	u	op	:	www.vuurwerk3mmy.nl		of		www.vuurwerkland.nl/vivan9mmy		

Uw	adres	voor	de	nieuwste	3jdschri>en-	boeken-	kantoorar3kelen-cartridges-wenskaarten-gi>cards	

Readshop	Vivant	Timmy,	Rijksstraatweg	108,	Haarlem	023-5380500

Postkantoor

Uw e-smoking

Specialist

Alles op het gebied van

Elektronisch roken


