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•    Vaste leidsters 
• Zorg op maat.   
• Werken met een digitaal programma, Bitcare. 
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• Werken met Thema’s. 
• Open van 7:30-18:00, flexibel bespreekbaar. 
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Van de voorzitter(s)...

Rien: Dit is echt mijn laatste voorwoord in dit blad. Na de jaarvergadering neemt 

Karina het helemaal over en word ik vicevoorzitter. Een betere benaming weet ik niet.

Langzaam worstelen we ons door de coronatijd heen. Gelukkig hebben we nu al iets 

meer ruimte omdat veel mensen ingeënt zijn, maar we zijn er nog niet helemaal. 

Tijdens de maanden juli en augustus ligt eigenlijk het werk voor ons een beetje stil. 

 In september gaan we er weer tegenaan. De laatste activiteit was de 

schoonmaakactie op zaterdag 12 juni in de wijk, waar heel veel vrijwilligers, jong 

en oud, aan hebben meegewerkt. Onze Marijke heeft dit erg goed georganiseerd en 

na afloop hebben we in het zonnetje de klaargemaakte broodjes gegeten. Heel leuk 

was het dat er zoveel jeugdigen en peuters hebben meegeholpen. Onze dank aan 

DOCK dat we het gebouw mochten gebruiken en aan Spaarnelanden die de grijpers 

en vuilniszakringen te leen heeft gegeven. Zo zie je dat samenwerken tot goede 

resultaten leidt.

Karina: Wij Nederlanders hebben een haat-liefdeverhouding met regen. Of het is  

te nat, of het is te droog. Zoals de Inuit vele benamingen voor sneeuw hebben, 

 zo hebben Nederlanders vele benamingen voor regen. Die vele soorten regen hebben 

we dit voorjaar en zomer regelmatig langs zien komen, met meer of 

 minder wateroverlast.

De Werkgroep Groen en een aantal wijkbewoners willen graag onze wijk vergroenen. 

Hiermee kan in de toekomst o.a. de wateroverlast verminderen, omdat het water  

weg kan lopen in de bodem. Op 8 juli heeft de gemeenteraad de Motie ‘Elke wijk een 

groen rijk’ aangenomen die gebaseerd is op het plan van de Werkgroep Groen om  

de Indische Buurt Noord verder te vergroenen en dit uit te rollen naar andere wijken.

In de motie staat ook dat in dit groen actieplan slim gebruik wordt gemaakt van  

de openbare ruimte. Je kunt het actieplan vinden op onze website WIBN.nl.  

De Werkgroep Groen zal de komende jaren samen met u inzetten om dit plan 

werkelijkheid te laten worden in onze buurt.

Op zaterdag 4 september was de landelijke actie NK Tegelwippen. Ook de Indische 

Buurt Noord deed hieraan mee. Tegels konden in de Indische buurttuin ingeruild 

worden voor plantjes. In het najaar wordt gestart met de geveltuinservice, waarbij  

u hulp kunt krijgen met het aanleggen van een geveltuin. Ook vindt u in dit nummer 

meer informatie over groene daken. Kortom, genoeg ideeën en initiatieven om 

gezamenlijk onze wijk verder te vergroenen..

Rien Boon 

Karina Wertenbroek 

Voorzitter(s) Wijkraad Indischebuurt Noord
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Schoterbos: herinrichting fase 2
De herinrichting van het Schoterbos is toe aan z’n tweede 
fase. Enkele jaren terug, in de eerste fase, werd er extra open 
water gecreëerd om de waterafvoer te verbeteren, werden 
er bomen gekapt en werd er groen aangelegd. Die aan-
passingen waren een hele verbetering, maar de herinrichting 
is nog niet klaar. Nu zijn de vervolgfasen aan de beurt. Op 
de planning staan: 
     Aanleg van twee doorgaande fietspaden
     Aanleg fietsbruggen over Jan Gijzenvaart
     Aanleg en verbetering van voetpaden 
     Aanleg beplanting
     Verbreding smalle poldersloot 
     Plaatsing nieuwe bankjes en afvalbakken 
     Nieuwe trimtoestellen
     Hangplek voor jongeren
De werkzaamheden duren tot het voorjaar van 2022. Tijdens 
de werkzaamheden zijn enkele paden afgesloten en moeten 
honden aangelijnd zijn. Zie www.haarlem.nl/schoterbos.

Werken aan de wijkWerken aan de wijk

Het westelijke gedeelte van de Jan 
Gijzenkade (tussen de Rijksstraat-
weg en de Westelijke Randweg) 
wordt opnieuw ingericht. Het is nog 
onduidelijk of de maximumsnelheid 
verlaagd wordt tot 30 km/u zoals 
de gemeenteraad wil omdat de Jan 

Gijzenkade een gebiedsontsluitings-
weg is. Afhankelijk van dit besluit 
kan er een planning komen voor de 
herinrichting.  
De herinrichting van de Jan Gijzenka-
de bestaat uit de rijweg, het trottoir, 
het riool, de beschoeiing langs de 

Jan Gijzenkade: herinrichting westzijde
oever en de kruisingen met de P.C. 
Boutensstraat en Generaal Spoorlaan. 
Ook moet de fietsroute vanuit het 
Schoterbos verbonden worden met 
de Jan Gijzenkade.  
Zie www.haarlem.nl/jangijzenkade
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De Spaarndamseweg – vanaf de woonboten richting 
Spaarndam tot aan de kruising Pol/Nieuwe Rijweg - wordt 
opgeknapt. De belangrijkste uitgangspunten voor het 
project zijn:
      Vernieuwen rijbaan, tegelpad langs woonboten en 

wandelpad langs het Spaarne 
     Vervangen populieren 
     Opknappen parkeerplaats Vondelweg 
     Vernieuwen groenzones voor de woonboottuinen 
De gemeente werkt een ontwerp uit dat behandeld wordt 
in de gemeenteraad. Daarna kunnen belanghebbenden 
reageren op het ontwerp. Dat kan leiden tot een aan-
gepast voorlopig ontwerp (VO). Daarna volgt de inspraak-
procedure waarbij je kunt reageren op het VO door het 
indienen van een zienswijze. Ten slotte wordt het definitief 
ontwerp vastgesteld, waarna de uitvoering begint.  
Zie www.haarlem.nl/spaarndamseweg-traject-jan 
-gijzenkade-pol. 

Spaarndamseweg: herinrichting langs Spaarne

Rijksstraatweg: betonnen fietspaden

De steiger aan de Schokkerkade (fietspad onder de 
Schoterbrug) is verwijderd omdat er overlast was voor 
omwonenden. Ondanks het zwemverbod ter plekke werd 
de steiger veel gebruikt door jongeren, zwemmers en 
sportvissers. 

Aanvullend komen er op de kaderand 4 plantenbakken. 
De omwonenden zorgen voor het onderhoud van de 
planten. Het besluit over de plaatsing van de plantenbak-
ken is in overleg gebeurd door de omwonenden, de ge-
meente, de hengelsportvereniging, Kon-Tiki, DOCK en de 
wijkraad WIBN.

Schokkerkade: steiger weg, groen terug

De fietspaden langs de Rijksstraatweg/Schoterweg zijn allesbehalve comfor-
tabel en veilig. Door de opdruk van boomwortels vertoont het asfalt scheuren, 
ribbels en hobbels. Sinds 2017 is een proeftraject aangelegd met betonnen 
platen tussen de Korteweg en Ambachtsstraat (of: Borskistraat en Sillemstraat). 
Deze platen voorkomen opdruk en blijken een succes te zijn. En dus wordt het 
tijd om de poef uit te rollen over het hele fietspad. Dit gebeurt in gedeelten en 
er komen geen platen waar het asfalt nog goed is. De belofte: we krijgen een 
fietspad van ruim 7 km dat veiliger, comfortabeler en duurzamer is.  
De gedeelten die in fase 1 aangepakt worden zijn: 

West: Pijnboomstraat-Zaanenlaan, Zaanenlaan-Van Nesstraat, Korteweg- 
Planetenlaan, Jan Gijzenkade-Eemstraat, Jan Campertstraat-Gerard Revestraat 

Oost: Paul Krugerstraat-Spaansevaartstraat, Soendastraat-Zaanenstraat

Als de gemeenteraad akkoord geeft, kunnen de werkzaamheden eind dit jaar 
opgestart worden. Dat betekent zo’n twee jaar overlast voor fietsers in Noord. 

Op termijn komt er compleet nieuwe inrichting voor de Rijksstraatweg.  
De plannen hiervoor vind je in de Structuurvisie Openbare Ruimte 2040. Mocht 
dat ooit doorgaan, dan kunnen de platen ergens anders gebruikt worden.
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Door Antsje Zeldenrust - sociaal werker DOCK

‘Riny regelt het wel!’
Al meer dan 50 jaar een begrip in én buiten onze wijk: buurthuiskamer Bij Bosshardt  

aan de Bandoengstraat, mét daarnaast de tweedehandswinkel. In de winkel interview ik  
Riny Verzijlberg, die hier al 6 jaar actief is als vrijwilliger. Haar 13-jarige kleindochter  

Celyna schuift ook aan, want zij helpt haar oma mee in de winkel.

Geboren en getogen in Haarlem
Riny is 67 jaar en een echte Haarlemse. 
Geboren in de Gasthuisstraat in het 
centrum, woonde ze aan het Elzen-
plein in de Bomenbuurt en vele jaren 
in de Leidsebuurt. Nu staat haar huis 
in Schalkwijk. Ze heeft een zoon en 
dochter, 3 kleinkinderen met de 4e op 
komst. Ze is een hele trotse moeder 

Winkel in de buurt: Bij Bosshardt

en oma. In haar vrije tijd vindt ze het 
heerlijk om legpuzzels te maken, thuis 
te knutselen, te winkelen in het tuin-
centrum of te fietsen. Ze heeft onder 
andere als huishoudelijke hulp ge-
werkt en ze was een tijd vrijwilliger in 
de oude Boerhaavekliniek. Daar deed 
ze het wasgoed, de bedden opmaken 
en spelletjes met de ouderen. 

Al 6 jaar in de winkel
Toen ze in de Leidsebuurt woonde, 
leerde ze Jeroen Westerhuis kennen. 
Hij is coördinator van Bij Bosshardt 
en hij vroeg haar op een dag of ze het 
leuk zou vinden om het team van de 
winkel te komen versterken. Dat zag 
ze wel zitten en inmiddels zijn we 6 
jaar verder en werkt ze er nog steeds 
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met veel plezier. Op dinsdagmorgen, 
woensdag de hele dag en vrijdag-
morgen is ze er te vinden. Celyna helpt 
haar op woensdag en vrijdag en ze 
vindt het erg leuk om dit samen met 
haar oma te doen. Ze is wat verlegen 
en het werken in de winkel helpt haar 

om meer zelfvertrouwen te krijgen. 
Af en toe zit ze bij de kassa en dat 
werkt goed om beter te worden met 
rekenen en hoe je met geld om moet 
gaan.  In september gaat ze naar het 
2e jaar op de Hartenlust in Bloemen-
daal. Ze vindt dit een fijne school, 
omdat ze daar gewoon als Celyna 
gezien wordt en niet als een anoniem 
nummer. Ze woont met haar ouders 
aan het Elzenplein waar eerder haar 
oma Riny woonde. Dit huis is dus al 
lang in de familie.

Werk aan de winkel
Terug in de winkel: waar ze de spullen 
die binnenkomen uitpakken, sorteren 
en prijzen en dan op een goede plek 
in de winkel uitstallen. Van kleding 
tot servies, van cd’s en lp’s tot vintage 
spullen, er is echt van alles om door-
heen te snuffelen. De spullen worden 
gebracht door mensen uit heel  
Haarlem, maar ook van verder weg 
komen ze langs. Ja hoor, kom maar 
door: ‘Riny regelt het wel!’ 
Op rustige dagen hebben ze zo’n 5 
klanten, op een drukke dag kunnen 
het er wel 40 zijn, waaronder ook een 
aantal vaste bezoekers.

Wel en wee in de winkel
Ze vind het al met al een gezellige plek 
om te werken, met veel sociale contac-
ten, er wordt genoeg gelachen en er is  
altijd iemand vanuit de buurtkamer die  

wel even wil helpen als dat nodig is. 
Sommige bezoekers nemen af en toe 
lekkernijen voor hen mee of ze wor-
den zelfs uitgenodigd voor een lunch 
bij iemand thuis. Daardoor voelen ze 
zich echt gewaardeerd. Riny vindt de 
buurt ook gezellig en het is leuk dat 
er veel verschillende nationaliteiten 
wonen. Het leukste (en lekkerste)  
evenement vinden ze daarom ook de  
Wereldkeuken! Hopelijk kan dit vol-
gend jaar weer doorgaan.
Maar er gebeuren ook minder leuke 
dingen, bijvoorbeeld als iemand  
het moeilijk heeft of toen de winkel 
maanden dicht moest vanwege  
corona of de keer dat er in het gebouw 
ingebroken was. Het was een chaos 
en er was veel kapot gemaakt en geld 
gestolen. Wie doet nou zoiets? Echt 
onbegrijpelijk. 

50 jaar Bij Bosshardt
Het Leger des Heils werd ruim 150 jaar 
terug opgericht. Buurthuiskamer  
Bij Bosshardt bereikte in 2020 een  
respectabele leeftijd van 50 jaar!  
Vanwege corona hebben ze de viering 
van dit jubileum uit moeten stellen, 

maar nu gaan ze het in november 
alsnog vieren. De burgemeester komt 
dan toch zeker ook langs? En als jij bur-
gemeester voor één dag kon zijn, wat 
zou je dan als eerste aanpakken? Vol 
vuur zegt Riny dat ze zou zorgen voor 
gelijke kansen voor iedereen.  
Ze vindt het bijvoorbeeld belachelijk 
dat een klein festival niet door mag 
gaan, maar de race op het circuit van 
Zandvoort wel. We zijn allemaal mens, 
we zijn allemaal gelijkwaardig en je 
moet elkaar met respect behandelen!
Majoor Bosshardt zou zeer  
tevreden zijn.

•  maandag 22 november: koffie met gebak voor bezoekers van de  
crea-inloop en winkel

•  dinsdag 23 november: 11.00 uur aanbieding jubileumboekje 
•  woensdag 24 november: een presentje voor bezoekers, tijdens lunchtijd  

een maaltijdsoep en ’s middags een feestje voor de kinderclub
•  donderdag 25 november: een lekkernij voor bezoekers
•  vrijdag 26 november: sluiting feestweek

 Buurthuiskamer Bij Bosshardt 
viert Burendag op zaterdag 25 
september met koffie en thee voor 
bezoekers en buurtbewoners. 
Tijdens de lunch zijn er verschil-
lende soorten pannenkoeken.  
Ook vind je speciale aanbiedingen 
in de winkel en vóór het pand is 
een ouderwetse rommelmarkt.  
Burendag eindigt met een  
verrassende verloting.

Jubileum 22 t/m 26 november 

Burendag 
25 september

En als jij burgemeester 

voor één dag kon zijn, wat 

zou je dan als eerste 

aanpakken? Vol vuur zegt 

Riny dat ze zou zorgen 

voor gelijke kansen voor 

iedereen.



NIEUWS VAN DE WERKGROEP GROEN

AMBITIE- EN INSPIRATIEDOCUMENT

De werkgroep Groen, opgericht in 2018, zet zich in voor het vergroenen van de 
openbare ruimte in de Indische Buurt Noord. Het doel is om het woonplezier te 
vergroten én een bijdrage te leveren aan een klimaatbestendige en ecologisch 
interessante wijk.

Op zaterdag 29 mei heeft een delegatie van de werkgroep Groen een rondje gemaakt door de buurt met wethouder Michel 
Rog en gebiedsverbinder Rizgar Parlak. We namen hen mee langs een aantal sterk versteende plekken en reeds uitgevoerde 
vergroeningsprojecten. Aan het eind van de wandeling hebben we hem het eerste exemplaar van het ambitie- en inspiratiedocument 
overhandigd. In  dit boekwerk, opgesteld door landschapsarchitect Bieke Van Hees en de werkgroep Groen, zijn de mogelijkheden 
verkend voor het vergroenen van onze buurt. Het is integraal te bekijken via het platform ISSUU (digitaal)  via onderstaande link
Een geprint exemplaar ligt in de buurttuin ter inzage en wordt daar ook uitgeleend. Met dit document hopen we niet alleen de 
gemeente en andere wijken maar ook jullie als bewoners te inspireren en nodigen we jullie uit om anders naar je leefomgeving te 
kijken.

Op deze pagina’s geven we een overzicht van onze activiteiten, geven we tips en proberen we te inspireren. 
Volg ons ook op Instagram @IBN_groener en via de wijkraad www.wibn.nl/groen. Je kunt ons mailen via groen@wibn.nl

1 

ambitie- en inspiratiedocument

ontwerpend
 onderzoek

 naar het 
vergroenen

 

van de Ind
ische Buur

t Noord - 
Haarlem

Indische 
Buurt 
Noord
Groener

Ben je toe aan een nieuw schuurtje? Kijk eens of je een aantal 
natuurinclusieve maatregelen kan nemen, zoals het toevoegen van 
nestgelegenheid voor bv. vleermuizen, egels of vogels.

Kijk eens verder dan het voor de hand liggende sedumdak en 
leg een kruidendak aan, eventueel met een kleine zitplek

Natuurdak
Voorzien van een mix 
van kruiden en grassen

Nestkast
Voor kleine vogels zoals mus, 
koolmees en pimpelmees

Vleermuizenkast
Schuilplek voor kleine 
vleermuizen

HET NATUURSCHUURTJE

Insectenhotel
Nestelgelegenheid voor 
vlinders, solitaire bijen 
en andere insecten

GROENDAK INSPIRATIE

https://issuu.com/bvanhees/docs/210608_indische_buurt_noord_groener_issuu
in te kijken of uit te lenen bij de Indische Buurttuin of digitaal te bekijken via



 9Nummer 21 | Wijkraad Indische Buurt Noord

bestaande bomen

LEGENDA  ALGEMEEN

plangrens stoep

overige verharding

schoolpleinwater

geen voortuin

bestaand groen

brede stoep 

potentieel te vergroenen blinde gevels

TE VERGROENEN PLEKKEN IN DE OPENBARE RUIMTETE VERGROENEN STRATEN

kruising van wegen met veel verharding 
(brede weg en/of stoep)

semi-openbare restruimte tussen de bebouwing

X

Nieuw Guineaplein

Indische Buurttuin

Spaarne Oeverpark

brede stoep met ruimte voor aanleg van een 
plantvak of het vergroten van boomspiegel(s)

P

verbeteren bestaand groen (dmv ander 
beheer of vernieuwen beplanting)

B R

drijvende natuur langs de kade

Rijksstraatweg

Jan Gijzenkade

Spaarndamseweg

Zaanenstraat
W

Ontwikkellocatie RijksstraatwegO

2

1

3

4
Spaarnhovenstraat5
Nieuw Guineastraat6

IBT

NGP

SOP

In het inspiratiedocument is een 
hoofdstuk opgenomen over het 
vergroenen van daken. De meeste 
woningen in de Indische Buurt 
Noord hebben een nl. plat dak, 
dat uitermate geschikt is om te 
vergroenen al dan niet in combinatie 
met zonnepanelen. Het meest voor 
de hand liggend zijn de daken van 
schuurtjes, omdat mensen dan zelf 
uitkijken op een mooi groen dak. 
Een eenvoudig sedumdak is relatief 
eenvoudig aan te brengen en de 
meeste daken zijn hiervoor geschikt. 
Er zijn echter meer mogelijkheden 
dan alleen een sedumdak, dat aan 
de biodiversiteit relatief weinig 
bijdraagt. We inspireren je graag met 
onderstaande voorbeelden. Beeld je 
eens in wat de vergroening van al 
deze daken voor impact zou hebben...

Zonnepanelen in combinatie met een groendak hebben een hoger 
rendement vanwege de koelende werking van het groen. Als een 
zonnepaneel te warm wordt, produceert het nl. minder electriciteit; 
win-win!

Een dak met kruiden en bloeiende vaste planten is mooi 
om naar te kijken en levert een grote bijdrage aan het 
vergroten van de biodiversiteit.

ENORME POTENTIE VOOR HET VERGROENEN VAN DAKEN
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Eerste tussentijdse monitoring / mei 2021

Project informatie

Project: Land in Zicht
Opdrachtgever: Botterboulevard
Plaats: Haarlem
Adres: Botterboulevard, 2022 EG Haarlem

Aanleg: 2019
Groeiseizoen: 3
Datum 1 emonitoring: 1 juni 2021
Uitgevoerd door: Bram van Schaffelaar
Waargenomen soorten: 35
Ontwikkeling: Heel goed

Het dak staat in volle bloei, Gewone Margriet en Bermooievaarsbek kleuren het dak wit en
paars. Boven: Gele morgenster

Meer weten?
Neem dan vrijblijvend contact 
of met bewoner van Land in Zicht Co Eland via co.eland56@gmail.com 

op met Bram van Schaffelaar (Van Ginkelgroep) via 06-58994406 of bvanschaffelaar@ginkelgroep.nl

Beschrijving project
Deze natuurlijke dakvegetatie aan de Botterboulevard is ingezaaid
in 2019. Een inheemse kruidenvegetatie is ingezaaid op de twee dak
delen met in het midden vaste planten vakken. Dit jaar gaat de
vegetatie het 3e groeiseizoen in.

Waargenomen soorten
In totaal zijn 35 soorten waargenomen tijdens het eerste monitoring
dit jaar op 1 juni 2021. Voor een groen dak is dit een hoog aantal en
de ecologische waarde is enorm. Het dak staat volop in bloei, de
vegetatie is fris groen, hoog gegroeid en heeft zich dit jaar door de
hoeveelheid neerslag in het voorjaar erg goed kunnen ontwikkelen.
Insecten profiteren van de vele nectarrijke soorten zoals Gewone-,
Honing-, Rode-, Kleine- en Witte- klaver. Maar ook bijzondere
soorten zoals Kleine ratelaar, Avondkoekoeksbloem en Zwarte
toorts zijn dit jaar waargenomen. Alle waargenomen soorten zijn
genoteerd in het logboek opgenomen voor de jaarrapportage.

Bijzonderheden
De eerste twee groeiseizoen heeft het dak veel te leiden gehad
onder droogte. Het beeld oogte in delen van het jaar droog en dor.
Dit heeft echter ook juist kansen gecreëerd voor veel kruiden om tot
ontwikkeling te komen in een open vegetatie. Droogte resistente
soorten doen het goed. Muizenoortje en Hazenpootje zijn daar
voorbeelden van. Maar ook soorten van iets nattere gronden zoals
Gewone margriet en Grote kaardenbol zijn hier te vinden.

Conclusie
De diversiteit aan planten is groot. Het aandeel kruiden ten opzichte
van grassen is bovenal hoog. Dat is positief. Met het juiste beheer
zal deze vegetatie een ecologisch en esthetisch interessante locatie
blijven.

Te ondernemende actie
Geen.

Bieslook is niet ingezaaid maar verwilderd. Deze soort is verwant aan bolgewassen
zoals ui of knoflook, kan goed tegen droogte. Prachtige toevoeging aan kleur en
nectar! Boven: Het unieke insectenhotel met een eigen groen dak trekt insecten en
kleine dieren aan.

Gewoon biggenkruid met Kleine klaver in de 
achtergrond en Bermooievaarsbek (rechts) 
twee kleurrijke inheemse soorten.
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Een groen dak zorgt voor meer 
insecten, een betere afvoer van 
regenwater, verkoeling en scho-

nere lucht. Bovendien zorg je met 
een groen dak dat je huis beter geïso-
leerd is. Zelfs verzekeraars stimuleren 
het aanleggen van een groen dak 
omdat het minder schadelast  
oplevert en je dak langer meegaat. 

Het aanleggen van een daktuin kan 
vaak op de bestaande dakbedekking. 
Ben je niet zo handig? Of vind je het 
zelf aanleggen te veel werk? Laat het 
dan doen. Dat kost je 65 – 150 euro 

Kosten
Dat de aanleg snel kan, wil niet zeg-
gen dat het eenvoudig is. Om de  
zware materialen op het dak te krijgen 
waren twee hijskranen nodig. Zo’n 
duurzaam dak is ook niet goedkoop. 
Voor de aanleg van een sedumdak 
van 25 m2 betaal je zo’n 3.000 euro. 
En voor 6 zonnepanelen nog eens 
6.000 euro. Maar dan is ook alles klaar, 
heb je alle comfort en verhoog je de 
waarde van je huis. Ook kozen Mariette  
en Maurits voor een onderhouds-
contract zodat de sedumtuin groen 
en gezond blijft. Meeuwen trekken 
namelijk graag plantjes uit de tuin. En 
dankzij het contract wordt de sedum-
tuin goed onderhouden. Bovendien 

Heb je weinig ruimte en wil je wel een groene omgeving? Denk dan eens 
aan het vergroenen van je dak. De meeste huizen in onze buurt hebben 
een plat dak dat ideaal is voor het aanleggen van een daktuin. Maar ook 
het dak van je fietsenhok of schuurtje kun je vergroenen.

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 wortel-
werende dakbedekking. Al die lagen 

Vergroenen op hoogte van een leien dakje!

moet de dak tuin twee keer per  
jaar gevoed worden met biologische  
sedummest.

Lening voor groendak
Helaas is er in Haarlem geen subsidie 
voor het aanleggen van groene  
daken. Wel kun je via de gemeente 
een duurzaamheidslening aanvragen. 
Bij leningen tot € 7.500 is de looptijd 
10 jaar, bij grotere bedragen tot  

€ 25.000 is de looptijd 15 jaar. De rente  
is ge baseerd op de rentetarieven van  
SVn met daarop een korting van 3%. 
De rente staat de hele looptijd vast.

Alles over groene daken
Meer informatie over daktuinen of 
groene daken vind je o.a. op de  
websites van Nudge, Groene Daken, 
De Dakdokters, Solar Sedum  
en Interpolis.

maken de daktuin zo’n 8 cm dik. En 
dat weegt ook aardig wat. Reken op 60 
tot 90 kg gewicht per m2. De beplan-
ting kies je zelf: vetplanten (sedum), 
kruiden, mossen, grassen, struiken of 
bomen. Je kunt zelfs een moestuin 
aanleggen.

Het plan leefde al langer bij Mariette en Maurits en dit jaar lieten ze hun 
wens uitkomen: het dak zou groen worden en zonnestroom opleveren. 
Dus twee vliegen in één klap. En misschien wel meer: de bovenverdieping 
wordt koeler, het regenwater wordt beter opgevangen en afgevoerd, het 
groen neemt CO2 op én het dak gaat langer mee. De aanleg ging sneller 
dan gedacht: in één dag was het groendak aangelegd.

Mariette en Maurits legden een groen én
duurzaam dak aan
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Wijkcentrum De Horizon is 

gewoon open.  

Veilig ingericht met ruime 

plekken en voldoende ventilatie. 

Vanaf september kun je er  

weer terecht voor vertrouwde  

of nieuwe activiteiten.  

Kom eens kijken, schuif aan,  

doe mee aan een proefles of 

maak gewoon een praatje.  

Heb je een vraag over de 

activiteiten, een idee voor de 

buurt of ben je nieuwsgierig  

naar het wijkcentrum?  

Je vindt ons aan de  

Ambonstraat 2.   

Bellen of mailen kan ook:  

088 855 5186  

of azeldenrust@dock.nl.

Beter Nederlands 1 (beginners): ma. 09.15-11.45 uur (€25/10 lessen)

Beter Nederlands 2 (iets gevorderden): di. 09.30-11.30 uur (€20/10 lessen)

Spreekuur Wijkcontactvrouw Aysel Demiral ma. 09.00-12.00 (06 2896 0886) 

Je financiën op orde: do. 09.15-12.30 uur (088 8555175)

Altijd Contactlijn: ma., wo. en vrij. 09.00-12.00 uur (088 8555195) 

Individuele Coaching: Antsje Zeldenrust (06 4898 0921 of azeldenrust@dock.nl)

Buurtkamer met koffie/thee: ma. 10.30-12.30 uur, di. 14.00-16.00 uur 

Ontmoeting in de Indische Buurttuin: ma. 14.00-15.30 uur 

Bingo: laatste vrijdag van de maand 19.30-22.00 uur (aanmelden: 06 37337960)

Fietsles: ma. 12.00-14.00 uur (€25/10 lessen)

Yoga: di. 09.15-10.15 uur (€25/10 lessen, korting Haarlem Pas)

Creatief Atelier: di. 10.00-11.30 uur

Gezond Bewegen 50+: di. 10.30-11.30 uur (€25/10 lessen, korting Haarlem Pas)

Sporten op een rustig tempo: di. 11.45-12.45 uur (€25/10 lessen, korting Haarlem Pas)

Naaiatelier: wo. 09.00-12.00 uur (€ 25/10 keer)

Wandelgroep met koffie/thee: do. 10.30-11.45 uur

Speelgroep voor kinderen plus ouders/verzorgers: wo. 09.30-11.00 uur (06 38828286)

Vervoer binnen en buiten Haarlem (023 5436015 via voicemail of vvh@dock.nl) 

ZoefZoef voor vervoer binnen Haarlem Noord (023 5436046)

TAAL

LUISTEREND OOR / STEUN

GEZELLIGHEID

BEWEGEN & BEZIG

VERVOER

Activiteiten in De Horizon

dock.nl
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Lief & Leedstraat

BUURTFEEST 2022 VOOR EN DOOR
           DE WIJK: DOE JE MEE?

Tegemoetkoming schoolkosten

Actief in en om de Buurttuin

In een Lief & Leedstraat beheer je als bewoner een Lief 
& Leedpotje. Vanuit dit potje kun je een kleine attentie 
verzorgen voor een buurman of buurvrouw die wat extra 
aandacht nodig heeft. Bijvoorbeeld vanwege ziekte, een-
zaamheid of het verlies van een dierbare. Of juist vanwege 
een vrolijke gebeurtenis, zoals een diploma, jubileum of 

De Wijkraad Indische 
Buurt Noord, DOCK en 
Bij Bosshardt willen 

volgend voorjaar een groot buurt-
feest organiseren. Er staat nog niets 
vast. Alles is mogelijk. Maar het 

Heb je weinig inkomen én schoolgaande kinderen? 
Dan kun je een Tegemoetkoming schoolkosten 
aanvragen. Dat geldt voor schoolgaande kinderen 
tussen 4 en 18 jaar waarvoor je kinderbijslag krijgt. 

In de coronatijd werden nut en noodzaak van 
goede buren en goede contacten in je straat 
maar al te duidelijk. Vanuit deze gedachte 
ontstonden er Lief & Leedstraten in Haarlem.

geboorte. Het gaat om het gebaar en het is meteen een 
leuke manier om je buren en de straatbewoners beter te 
leren kennen. Wilt je weten hoe je van je eigen straat een 
Lief & Leedstraat maakt?  
Neem dan contact op met Marcel Smeenk op  
06 388 28 285 of via liefenleed.haarlem@dock.nl.

moet een feest voor en door de wijk 
zijn. Daarom zoeken we enthousi-
aste buurtbewoners die mee willen 
denken over het organiseren van 
een buurtfeest. Heb je zin, tijd,  
ideeën of ervaring? Meld je aan via  

De vergoeding is €100 per kind op de basisschool, 
€400 in de brugklas en €200 op het voortgezet  
onderwijs of mbo. En elk kind krijgt €50 extra. Zie  
www.haarlem.nl/tegemoetkoming-schoolkosten.

info@wibn.nl of 06-30697654. Je 
krijgt van ons dan een uitnodiging 
voor de eerste 
vergadering  
in september  
of oktober.

•  Workshop waterton maken via het NME - 13.00 - 15.30

ZONDAG 30 OKTOBER

• Klussen in en om de Indische Buurttuin

ZATERDAG 10 OKTOBER

•  Open buurttuin - 13.00 - 15.30

ELKE MAANDAGMIDDAG

Info en aanmelden via buurttuin@wibn.nl

mailto:liefenleed.haarlem@dock.nl
mailto:buurttuin@wibn.nl
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Fit4lady Haarlem aan de Rijksstraatweg bestaat twee jaar en 
is begin dit jaar overgenomen door Patty van Alebeek.  
Fit4lady is een fitnessclub door vrouwen en vóór vrouwen.

Fit4lady:  
fitness voor en door vrouwen

Training voor alle vrouwen 
Patty: “Bijna alle vrouwen hebben 
vooral behoefte om hun dagelijkse  
leven met meer plezier door te komen. 
Dat bereik je door bewuster om te 
gaan met de driehoek eten-bewegen-
ontspannen. Voor dat stuk beweging 
zorgen wij. Wij bieden een circuit- 
training van 30 minuten die voor iedere 

vrouw, ongeacht conditie, leeftijd en 
gewicht, haalbaar is. Ook vrouwen met 
o.a. hart- en vaatproblemen of diabetes 
kunnen bij ons sporten. De personal 
coaches stellen een persoonlijk plan 
op en houden hierbij rekening met het 
gewenste doel en het tempo dat onze 
leden aan kunnen.  
Zo zorgen we ervoor dat vrouwen met 
veel plezier sporten én volhouden.”

Persoonlijke begeleiding
Maar hoe komt het dat vrouwen bij 
jullie blijven sporten? “Dat zit ‘m vooral 
in de persoonlijke begeleiding door 
onze coaches”, zegt Patty. “Je traint in 
een kleinschalige club.  
Elke 45 seconden wissel je een  
conditie- en een krachtoefening af.  
De coaches begeleiden je in de uit-
voering van je training. Tandje erbij? 
Of juist een beetje minder? Voer je  
de beweging goed uit, zodat je geen 
onnodige blessure oploopt?”

Gezellige club vrouwen
Komen er alleen jonge vrouwen spor-
ten? “De vrouwen die bij ons trainen 
zijn van alle leeftijden. Samen vormen 
ze een gezellige groep. Je kunt prima 
alleen komen trainen, maar ook met 
een vriendin, moeder, zus, dochter of 
buurvrouw. Daardoor verbind je sport 
met het sociale aspect. Ook kun je de 
training eventueel afsluiten en even 
uitzweten onder het genot van een 
kopje koffie of thee. Trainen in je eigen 
tempo met je eigen doelen, dat is wat 
wij vrouwen bieden.”

Fit4lady
Kom langs of meld je aan voor 
een gratis proefles. 
Rijksstraatweg 24 8A+B ,  
fit4lady.nl/clubs/haarlem
haarlem@fit4lady of  
06 - 8230 6260

Maandag t/m donderdag:  
08:30–12:30 & 16:30–20:30
Vrijdag & zaterdag: 08:30–12:30

Zing je mee met To The Point?

Repertoire
Het repertoire bestaat uit pop, go-
spel, liturgische en Taizé muziek met 
nummers als: Dat komt door jou, 
Somebody to love, Lean on me, One 
en Une belle histoire. Het koor treedt 
regelmatig op in ziekenhuizen en ver-
zorgingshuizen en tijdens bruiloften 
en kerkdiensten. 

Repetities in Mennokapel
Na maanden waarin de koorleden al-
leen online konden oefenen, zijn er 
weer repetities in de Mennokapel (In-
dischestraat 190). Het koor oefent de 
komende maanden nieuwe nummers. 

To The Point is een populair koor van vijftien zangers en zangeressen  
met een eigentijds en vlot repertoire. Onder keyboardbegeleiding  
zingt het koor Engelse en Nederlandstalige nummers onder leiding  
van dirigent André Keessen die ook veel arrangementen maakt.

In december staat het Kerstrepertoire 
op het programma. Dan treedt To The 
Point op in kerken, op pleintjes en in 
verzorgingstehuizen. 

Meld je aan of kom langs
To The Point zoekt nieuwe koorleden. 
Vind je het leuk om te zingen? Meld 
je aan. Ook als je geen ervaring hebt. 
To The Point repeteert ‘s woensdags 
vanaf 20.00 uur in de Mennokapel, 
Indischestraat 190. Je kunt ook  
vrijblijvend langskomen om te kijken  
om de lol van het zingen te ervaren.  
Meer informatie vind je op  
www.zanggroeptothepoint.nl
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Opgave voor de regio
De regio moet 2,7 Terrawattuur (TWh) 
aan hernieuwbare energie produce-
ren in 2030 (de opgave voor heel 
Nederland is 35 TWh). Hoe en waar? 
Hiervoor zijn er 32 RES-plekken (zoek-
gebieden) geselecteerd die samen 
goed zijn voor 3,2 TWh. Voor Haarlem 
liggen de RES-plekken op Schoteroog 
(wind en zon) en in Schalkwijk. 

Op Schoteroog moet een windturbine 
komen en duizenden zonnepanelen. 
Dit gebeurt door de eigenaar van de 
vier stilstaande windmolens, NNW, 
en de beheerder van de afvalstort, 
Afvalzorg. 

Schoteroog
Schoteroog was tot eind vorige eeuw 
een gemeentelijke stortplaats. Afval-
zorg saneerde de plek en richtte het 
terrein samen met Recreatieschap 
Spaarnwoude opnieuw in. Nu kun je 
er fietsen, paardrijden, varen, wande-
len en borrelen bij Paviljoen Loef. 

En nu komt er dus een zonneweide. 
De duizenden zonnepanelen komen 
waar nu bramenstruiken groeien aan 
de west- en zuidkant van de heuvel. 
Overlast door schittering wordt zoveel 
mogelijk voorkomen. Die zonneweide 

We stappen over naar duurzame energie door wind en zon. Dat gebeurt  
per regio. Voor IJmond/Zuid-Kennemerland is een Regionale Energiestrategie 
(RES) opgesteld. Hierin staat hoe en waar we energie kunnen besparen en 
duurzame energie kunnen opwekken.

levert 4.800 MWh stroom, zo’n 0,005 
TWh, voldoende voor 1.700 huis-
houdens. Het gaat dus om en spreek-
woordelijk druppel… 

Schoteroog maakt deel uit van de 
Stelling van Amsterdam en dus is er 
juridische toetsing nodig om te bepa-
len of het geschikt is voor een zonne-
weide. Eerder dit jaar is toestemming 
gegeven voor het opwekken van 
duurzame energie. Als alles meezit 
kan de aanleg volgend jaar starten.

Windturbine
NNW wil de vier windmolens vervan-
gen door een turbine van 125 meter. 
De molen moet voldoen aan geluids-
normen en milieuwetten. Wanneer 
en of de windturbine er komt, is de 
vraag. Dat heeft ook te maken met 

Zon op Schoteroog? Ja. Wind? Misschien.

bezwaren van het Rijk vanwege de 
aan vliegroutes van Schiphol. En  
bewoners van Land in Zicht zijn kritisch  
vanwege mogelijk overlast door slag-
schaduw en storend geluid.  
De gemeente onderzoekt nu ook de 
optie om de windturbine zuidelijker  
te plaatsen. Dan komt de windturbine  
in de schaduw van de zendmast van 
149 meter hoog.

Meer info
Vraag voor de gemeente over het 
energielandschap? Je kunt proces-
manager Peter van Asselt bereiken via 
06-2419 7740 of antwoord@haarlem.nl 
o.v.v. Energielandschap Schoteroog.

Op de website van de Energieregio 
Noord-Holland Zuid vindt je  
meer informatie: energieregionhz.nl.



Ter hoogte van de Spaarnhoven straat ligt 

het marineschip De Naaldwijk, een voor-

malige mijnenveger die operationeel was 

tussen 1955 en 1994. Sinds 2000 dient het 

schip als clubhuis van de Prins Willem  

Zee verkenners (scouting). Het schip is 

grotendeels van hout en dat vergt veel 

onderhoud. Elke zaterdagmiddag zijn de  

vrijwilligers en waterscouts actief op en 

rond het schip.

Marineschip De Naaldwijk


