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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. 
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Van de voorzitter...

Tijdens de jaarvergadering in oktober heeft de overdracht van het voorzitterschap 

van de wijkraad van Rien Boon naar mij plaatsgevonden. Graag wil ik Rien ook 

op deze plek nogmaals bedanken voor zijn inzet, gedrevenheid en visie. Ik heb de 

afgelopen tijd veel van hem geleerd en ben dan ook verheugd dat hij de wijkraad 

blijft versterken. Want we maken nog graag gebruik van zijn jarenlange expertise, als 

buurtbewoner, wijkraadslid en voorzitter. 

Het jaar nadert het einde. Terugkijkend kunnen we trots zijn op de ideeën en 

projecten die de werkgroep Groen heeft ontwikkeld. Met als hoogtepunt het ambitie- 

en inspiratiedocument ‘Indische Buurt Noord Groener’. Daarnaast heeft de werkgroep 

gezorgd voor de vergroening van de Nieuw Guineastraat en de Jan Gijzenkade. Maar 

ook de Indische buurttuin speelt een steeds grotere verbindende rol in onze wijk. 

Activiteiten variëren van plantjesdagen tot leuke creatieve doedagen voor kinderen. 

Het is te danken aan de vrijwilligers dat deze activiteiten mogelijk zijn in onze buurt.

Natuurlijk kijkt de wijkraad ook vooruit. Naar de activiteiten die volgend jaar 

ontplooid kunnen worden, in de buurt, voor de buurt en door de buurt. We willen 

nog meer samen gaan werken: met andere organisaties en met de bewoners. Op 

deze wijze willen we de verbinding in de wijk verder vergroten en de samenhorigheid 

verstevigen. Voor onze activiteiten kunnen we altijd enthousiaste buurtbewoners 

gebruiken. Over een paar van die ideeën kan je in deze wijkkrant al lezen.

In de komende tijd wordt er ook door anderen hard gewerkt aan en in onze wijk. 

Zoals je vast wel hebt gemerkt, is er in onze wijk een glasvezelnetwerk aangelegd. 

Daardoor kun je veel sneller internetten, up- en downloaden, gamen of series kijken. 

Maar ook andere werkzaamheden staan op stapel, zoals de herinrichting van de 

Spaarndamseweg en betere fietspaden langs de Rijkstraatweg. 

Natuurlijk ontbreekt ook het interview met een enthousiaste buurtbewoner niet in 

deze wijkkrant. Als je wel eens Bingo speelt bij de Horizon, dan ken je Marianne en 

Ferry vast wel. Kortom er is weer genoeg om te lezen. Heb je ideeën voor een stukje in 

de volgende wijkkrant, dan horen we dat graag.

En zet alvast in je (nieuwe) agenda: di. 1 maart 2022, 19.30 uur - jaarvergadering 

WIBN. Titel van de jaarvergadering is ‘Kiezen voor de buurt’. Het wordt een aangeklede 

bijeenkomst met o.a. een presentatie van lokale politieke partijen in aanloop naar de 

gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. 

Volg de aankondigingen op onze website en in de infoborden. 

Ter afsluiting wens ik jou en je dierbaren fijne feestdagen 
 en een goed 2022.

Karina Wertenbroek 

Voorzitter Wijkraad Indischebuurt Noord
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Werken aan de wijkWerken aan de wijk

In november heeft de Commissie 
Beheer het Plan van Eisen voor de 
herinrichting van de Spaarndamseweg 
vastgesteld. De herinrichting betreft 
twee wegvlakken: 1) de bebouwde 
kom van de kruising Vondelweg / Jan 
Gijzenkade tot en met de laatste 
woonboot en 2) het deel buiten de 
bebouwde kom tot aan de afslagen 
Pol/Nieuwe Rijweg. In de uitgangspun-
ten staat dat er in wegvlak 1 de 

maximum snelheid naar 30 km/u gaat, 
de populieren en het groen zoveel 
mogelijk behouden blijven, er meer 
aandacht komt voor ecologische 
versterking (bosjes, struiken en 
paddenpoeltjes). het wegvlak wordt 
versmald, 55 parkeervlakken komen, 
gekeken wordt of er meer ruimte voor 
water mogelijk is, en de oprit naar de 
volkstuinen wordt opgeknapt. Buiten 
de bebouwde wordt de rijbaan 

Als alles volgens plan is verlopen, is het fietspad aan de 
westzijde, tussen de Ambachtstraat en de Van Egmond-
straat, ingericht met betonplaten en zijn de putkoppen 
verwijderd.  Ook het fietspad aan de westzijde bij de Jan 
Camperstraat is voorzien van betonplaten. Voor de plan-
ning, zie: www.haarlem.nl/rijksstraatweg-fietspaden.

Rijksstraatweg:  
betonnen fietspaden

Het is verleidelijk je auto te parkeren op het voetpad 
lans de Botterboulevard, maar dit is niet toegestaan.  
Parkeren moet op de daarvoor ingerichte parkeer-
plekken. Het kan bovendien een duur grapje worden, 
want de kans op een boete is vergroot. Handhaving 
controleert steeds vaker. 

Botterboulevard:  
parkeren

Bij de Schoterbrug aan de Spaarndam- 
seweg 13 wordt het transformatorsta-
tion van Liander vervangen door 140 
huurappartementen voor jongeren, 

Spaarndamseweg 13: appartementen

Spaarndamseweg: herinrichting

In het voorjaar reed er een stoomwagen door onze wijk 
om onkruid te verdelgen. Op zich prima, maar bij sommige 
bewoners schoot de schoonmaakactie in het verkeerde 
keelgat: hun geveltuintjes en plantjes werden ook platge-
spoten. Daarop zijn er afspraken gemaakt tussen Spaar ne-
landen, het reinigingsbedrijf, de werkgroep Groen en Dock.

In onze buurt blijven de stoomwagen en veegmachine één 
straattegel (30 cm) van de gevel af, zodat de planten daar 
kunnen blijven groeien. Bewoners zijn dus zelf verantwoor-
delijk voor het onderhoud tot en met de eerste stoeptegel 
aan hun pand. Spaarnelanden heeft een lijst van  
planten die sowieso gerespecteerd worden: Campanula,  

Geveltuintjes en -planten

ingericht als een fietsstraat, wordt de 
rijbaan versmald, blijft het eenrich-
tingsverkeer met een maximum 
snelheid van 60 km/u, worden er extra 
bomen geplant, veelal knotwilgen, 
komen er meer bosjes en struiken. 
Zodra er een voorlopig ontwerp (VO) 
ligt, start de inspraakprocedure. Ten 
slotte wordt het definitief ontwerp 
vastgesteld, waarna de uitvoering 
begint.

Stokroos, Klaproos, Wilde geranium en Pioenroos. Voor 
andere gevelplanten of boomtuintjes, is het verstandig 
er een paaltje te plaatsen met een rode kop.

waarvan 85% sociale huur. Er komt 
ook daghoreca. Komend voorjaar stelt 
B&W het inrichtingsplan openbare 
ruimte vast, waarna de gemeenteraad 

het bestemmingsplan vaststelt en in 
2023 de bouw kan beginnen. Het is 
mooi dat onze wijk ruimte kan bieden 
aan jonge woningzoekers.
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Het splitsen van woningen wordt vanaf volgend  
jaar strenger aangepakt en mag alleen nog maar in  
bepaalde buurten, bij huizen van na 1992 en  
bij huizen groter dan 140 m2. Dit staat in de nieuwe 
huisvestingsverordening van de gemeente. 

Vanwege de krappe woningmarkt worden soms huizen 
omgebouwd tot meerdere eenheden. Dat kan 
goed zijn omdat je daarmee meer mensen 
woonruimte biedt. Maar woningsplitsen ver-
andert ook het karakter van de buurt omdat 
je vaak gezinnen vervangt voor eenpersoons-
huishoudens of studenten. Hierdoor neemt de 

Geen woningsplitsen

Overlast plaagdieren: tips

Er liggen initiatieven om het Nieuw Guineaplein op te 
knappen. De wijkraad wil deze ideeën en initiatieven samen-
voegen en tot uitvoer helpen brengen. Hiervoor richten 
we een werkgroep op die de verschillende initiatieven met 
elkaar verbindt en onderling afstemt. De werkgroep  
Nieuw Guineaplein opereert onder het motto: in de buurt, 
voor de buurt en door de buurt. Uitgangspunten zijn:  

Nieuw Guineaplein: werkgroep

De gemeente krijgt steeds meer meldingen over ratten. Die wil je liever niet 
in je directe omgeving. Laat staan in je woning. Daarom gaat de gemeente de 
overlast beperken met vallen in de riolering. Bestrijden is de ultieme remedie, 
preventie is beter. Voorkom daarom dat je het ratten naar hun zin maakt.  
Hier enkele tips. 

  Houd je woning en tuin schoon.

  Zorg voor een gesloten rioolaansluiting.

  Maak open stootvoegen in de buitengevel dicht met bijenbekjes.

  Dicht roosters en andere openingen af tot 2 cm.

  Leg een hemelwaterafvoer aan in de dakgoot (roosters met openingen  
tot 2 cm).

  Maak openingen en gaten dicht in de kruipruimte.

  Zorg ervoor dat etenswaren onbereikbaar zijn voor muizen en ratten. 

  Bewaar voedsel in afgesloten trommels of in afgesloten kasten. 

  Sluit de afvoer ter hoogte van waterkranen af met een stankafsluiter.

  Check houtstapels en tuinafval op schuil- en nestplaatsen. 

  Breng een grindstrook aan van 50 cm breed rondom tuinhuizen en gevels.

  Verwijder voer en voerresten bij dierenverblijven. 

  Voer vogels in kleine hoeveelheden om te voorkomen dat er voer overblijft 
voor ratten. 

  Leg strooivoer op een verhoogde plek (voedertafel) en niet op de grond. 

  Haal het voer weg als het te lang blijft liggen.

cohesie in een straat af en de druk op de openbare ruimte 
toe. Ook is splitsing een handige manier van beleggers om 
gemakkelijk geld te verdienen. Ze kopen een woning op, 
splitsen die in meerdere appartementen en verhuren deze 
vervolgens voor veel geld.
Om hier grip op te krijgen is het beleid aangescherpt. Voor 
woningsplitsing is een vergunning nodig. Ook moeten de 

woningen groter zijn dan 140 m2 en ge-
bouwd na 1992. In sommige wijken, waar-
onder de Indische Buurt, mag je helemaal 
geen woningen splitsen. Om de twee jaar 
wordt geëvalueerd of deze wijken nog extra 
bescherming nodig hebben.

1) speelterrein voor kleine kinderen  
2) ontmoeting en vergroening en  
3) sport en spel
De wijkraad en de werkgroep groen maken deel uit van 
de werkgroep, en mogelijk ook Dock.  
Wil je meedoen? Heb je ideeën? Mail naar info@wibn.nl  
of volg de website www.wibn.nl/wijkraad.

Zie ook: www.haarlem.nl/rattenoverlast. Toch overlast? Meld het bij Spaarnelanden: 023 75 172 00.

mailto:info@wibn.nl
http://www.wibn.nl/wijkraad
http://www.haarlem.nl/rattenoverlast
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Door Antsje Zeldenrust - sociaal werker DOCK

Dikke vette Bingo!

In wijkcentrum de Horizon, een voor hen vertrouwde plek, spreek ik Ferry en Marianne Ooms, 
die hier al heel wat jaren iedere laatste vrijdag van de maand een gezellige Bingo! organiseren. 
Ik vraag nieuwsgierig naar hoe dit “twee-handen-op-één-buik-stel” elkaar eigenlijk heeft  
leren kennen. Dan volgt de bijzondere anekdote over hoe de vonk is overgeslagen,  
namelijk via de telefoon.

Bingo!
Ferry is een echte Mug en woont z’n 
hele leven al in deze stad. Marianne 
komt uit Arnhem en is met haar zoon 
Roy naar Haarlem gekomen toen haar 
relatie stuk liep. Ze konden gelukkig 
bij een vriend van haar in Haarlem  
terecht. Ferry zat op datzelfde moment 
in een turbulente scheiding en was 
op zoek naar een oppas voor zijn 2 

zoons. Een vriend van hem wist wel 
iemand: een vrouw die tijdelijk bij 
hem inwoonde. Je raadt het al: dit was 
Marianne. Via de telefoon werd het 
contact gelegd en Ferry vertelt met 
een grote grijns dat hij gelijk helemaal 
wegsmolt toen hij haar zwoele stem 
aan de andere kant van de lijn hoorde. 
Bingo! De vonk sloeg over en even 
later besloten ze als samengesteld 

gezin woonruimte in Haarlem te zoe-
ken en dat was, ook toen al, een hele 
uitdaging. Ze hebben onder andere 
2,5 jaar met z’n vijven in een tuinhuisje 
bij tuinvereniging Ons Buiten in de 
Boerhaavewijk gewoond. Erg primitief, 
zonder voorzieningen als warm water 
en verwarming. Wel 300 m2 ( ! )  tuin 
waar ze hun eigen groenten konden 
telen.

Gezelligheid in de buurt: Ferry en Marianne
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Van Ons Buiten naar  
Indischestraat
De liefde bleek hier gelukkig goed 
tegen bestand en uiteindelijk gaven 
ze elkaar op 4 maart 2005 het ja-
woord in Molen De Adriaan, prachtige 
locatie. Bingo! Kort daarna zijn ze in 
deze buurt komen wonen, in de Indi-
schestraat. Een rustige straat, waar de 
mensen elkaar wel groeten, maar met 
verder weinig onderlinge contacten 
en burenhulp. Dit vinden ze eigenlijk 
wel een beetje jammer, want het is fijn 
als je weet dat er mensen om je heen 
wonen waar je terecht kan als je wat 
hulp nodig hebt. 

Het helpt ook niet als gordijnen pot-
dicht zitten en dat de mensen geen 
voortuin hebben waar ze buiten zitten 
met een bakkie koffie en makkelijk 
even een praatje maken.
Gelukkig kunnen ze wel rekenen op 
de hulp van zoon Roy. Hij omschrijft 
Ferry en Marianne als gezellige men-
sen die altijd voor anderen klaarstaan. 
Roy woont met zijn vrouw en dochter-
tje in Beverwijk en er is mooi nieuws: 
er is weer een kleine op komst! Bingo!

Alles samen, echte maatjes
Ferry en Marianne hebben veel ge-
meenschappelijk. Zo delen ze hun 
achtergrond in de dienstverlenende 
sector en horeca. Marianne heeft 
onder andere gewerkt als rijnvaartste-
wardess op riviercruiseschepen, in 
de horeca, de verzorging, de fabriek, 
kerstpakketten inpakken, heel divers. 
Ferry heeft ruim 24 jaar in de horeca 
gewerkt. Als kelner bij de Bison Bow-
ling, op het circuit van Zandvoort, bij 
de bowling in Amstelveen. En bij het 
Amstelhotel in Amsterdam waar hij 
zelfs de koninklijke familie bediend 
heeft. ‘Het zijn hele gewone mensen 
hoor!’ Al hangt er wel veel etiquette 

omheen waar je je aan moet houden. 
Hij heeft zich in de horeca altijd op z’n 
plek gevoeld en het fantastisch ge-
vonden. ‘Het is gewoon een kunst om 
het mensen naar de zin te maken.’ 
In hun vrije tijd vinden ze het heerlijk 
om aan diamond painting te doen, 
daar kunnen ze zich urenlang in ver-
liezen, rustgevend ook. En ze struinen 
graag over (kerst) markten en door 
tuincentra. Of gewoon lekker luieren 
in de zon, liefst in hun eigen achter-
tuin op het zuiden. 
Ze doen eigenlijk alles samen, als 
echte maatjes. Bingo!

Dat klinkt als een mooi leven samen, 
maar is er toch iets wat je zou willen 
veranderen als jullie voor één dag 
een burgemeesters-duo zouden zijn? 

“Dat er meer activiteiten in de Horizon 
georganiseerd worden en dat het er 
gezelliger wordt ingericht, meer als 
een huiskamer. Met bijvoorbeeld een 
koffiehoek waar je koffie en gebak kan 
krijgen, een keuken en een biljart. Een 
plek waar meer mensen gewoon even 
binnenlopen. Meer zoals de Ringvaart 
en de Wereld in Schalkwijk.”

Jullie leveren al een goede bijdrage  
in het gezelliger maken van de  
Horizon met het organiseren van  
de maandelijkse Bingo!  
Hoe is dit eigenlijk zo gekomen? 

“Dat begon al weer 7 jaar geleden 
met een buurtfeest dat Dock op het 
Nieuw Guineaplein organiseerde. So-
ciaal werker Semra had vooraf briefjes 
door de bus gedaan bij bewoners met 
daarin een oproep voor vrijwilligers 
om mee te helpen. Zij meldden zich 
aan en hebben toen een kinderbingo 
op het plein georganiseerd. Het was 
een drukte van belang. Omdat 
het zo’n succes was hebben ze 
daarna nog een paar keer zo’n 
kinderbingo georganiseerd, maar 
uiteindelijk bleven er wat te wei-
nig kinderen over die meededen. 
Toen zijn ze gevraagd om 1 x per 
maand een bingo voor volwas-
senen te organiseren en de rest 
is geschiedenis…”

Kerstbingo!
Gemiddeld doen er rond de 34 
deelnemers mee aan een bingo-
avond, van jong tot oud, uit de 
buurt, maar ook van ver(der) weg. 
Ze leven er elke maand weer naar-
toe en de deelnemers ook. Elke 
keer zijn er andere prijzen te win-
nen en het is ook nog een kunst 
om deze bij elkaar te zoeken.
Voor de Kerstbingo pakken ze altijd 
groter uit met een (zelfgemaakt) 
koud en warm buffet, muziek en 
grotere prijzen.  
De Kerstbingo is op vrijdagmiddag 
17 december vanaf 12.00 uur.
Opgeven kan via Marianne:  
06 3733 7960.  
Let op! Het is de vraag of de  
Kerstbingo doorgaat vanwege 
de coronabeperkingen. Dat zou 
een tegenvaller zijn voor de vele 
liefhebbers en voor Ferry en  
Marianne, die er altijd veel tijd en 
liefde insteken.  
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veranderen als je voor één  

dag een burgemeesters-duo 

zou kunnen zijn? 
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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

Herfst, een woord dat onlosmakelijk verbonden is met het vallen van de bladeren. Maar waarom valt dat blad 
eigenlijk van de bomen en hoe gaan we er het best mee om?

Bomen verliezen hun bladeren omdat de toevoer van sapstromen stilvalt. De wortels kunnen door de lage 
temperaturen moeilijker water opnemen waardoor er geen voeding meer tot de bladeren komt en ze loskomen van de 
twijgjes. Doordat ze vallen verliezen bomen geen vocht meer via de bladeren en drogen ze niet uit. Door het dalen van 
de temperatuur wordt er daarnaast ook geen chlorofyl meer aangemaakt, waardoor de meest prachtige herfstkleuren 
tevoorschijn komen.

Wat te doen met afgevallen bladeren?

• op het GAZON: bladeren best opruimen zodat ze het gazon niet verstikken en gele of kale plekken veroorzaken 

• in de VIJVER: bladeren verwijderen om rotting, verstoring en verzuring van het water te voorkomen

•  in de PLANTVAKKEN: laten liggen om de planten te beschermen tegen koude en vorst. Bladeren zorgen voor een 
isolatielaag op de bodem in de winter en een beschermend laagje tegen onkruid in het voorjaar. Bovendien trekt het 
veel insecten aan die er compost van maken waardoor de planten gevoed worden. Tenslotte is het een heel goede 
schuilplek voor kleine dieren zoals padden en egels.

Bladeren die je opruimt kan je bijvoorbeeld ook zelf verwerken tot compost.

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.

HERFST IN EN OM DE WIJK

NIEUWS VAN DE WERKGROEP GROEN
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IS JOUW TUIN AL EGELVRIENDELIJK?
Het is bijna winter en voor egels betekent dat dat het tijd voor de winterslaap. 
Oudere egels gaan al vanaf eind november, begin december in winterslaap, 
jongere egels gaan pas in januari slapen als het echt koud begint te worden. 
Voor egels is het daarom belangrijk om in de herfst een goede vetvoorraad op 
te slaan ter voorbereiding op de winter.

Niet alleen in bossen en parken, maar ook in onze woonwijk komen egels 
voor. Ze hebben vaak een vaste route in hun zoektocht naar voedsel en als je 
eenmaal een egel in de tuin hebt, is de kans groot dat je ‘m vaker zal zien. In 
de avond gaan ze op zoek naar een lekkere maaltijd, van insecten en spinnen 
tot slakken en regenwormen.

Helaas gaat het niet goed met de egel in Nederland maar gelukkig kunnen we 
dit dier op verschillende manieren een handje helpen, zowel met bijvoeren als 
het egelvriendelijk inrichten van de tuin:

•  Egels houden van beschutting. Laat in je tuin voldoende planten en struiken groeien. Vooral een dicht 
begroeide bodem is erg welkom en biedt de egel de nodige bescherming en beschutting.

•  Help de egel een nest te maken: laat bladeren en een stapel takken in de tuin liggen, maak een composthoop of 
plaats een egelhuis. Verstoor de slaap van de egels niet. Hoewel het nog zo verleidelijk is om het deksel van een 
egelhuisje op te tillen is dit zeer onverstandig. Hiermee wordt de energievoorraad aangetast.

•  Zorg voor een opening in de schutting waardoor egels van de ene naar de andere tuin kunnen lopen. Een 
opening van 15 bij 15 cm in de heg of schutting is al voldoende.

•  Een vijver of een zwembad in de tuin? Leg een plankje of trapje schuin in de vijver. Egels zijn goede zwemmers, 
toch kunnen ze vaak niet tegen de steile randen op.

•  Gebruik geen slakkenvergif of heftige bestrijdingsmiddelen in de tuin. Deze kunnen dodelijk zijn voor egels.

•  Zet een lage schaal met vers water neer.

•  Help de egels door ze bij te voeren. Ze zijn dol op droge kattenbrokjes (geen vis), muesli, fruit, pindakaas, 
gehakt of speciaal egelvoer. Er zijn in de handel speciale egelvoerhuisjes, zodat de buurtkatten er niet bij 
kunnen. Let op, geef absoluut geen melk of brood! Daar krijgen ze diarree van en kunnen ze dood aan gaan

Stoor de egel in de winter niet tijdens zijn winterslaap. Vind je in de winter een rondscharrelde egel? Bel dan de 
egelopvang Haarlem (06 28 94 07 79) en vraag wat je moet doen. De kans is groot dat hij ziek of verzwakt is en niet 
zelfstandig kan overleven. 
Meer weten over egels? Check dan de website van de egelbescherming www.egelbescherming.nl
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Haarlem is niet de enige gemeente met een Indische buurt. Nederland telt er maar  
liefst 90: van Enschede tot Vlissingen, van Amsterdam tot Urk en van Groningen  

tot Maastricht. De geschiedenis van de relatie tussen ons land en Nederlands-Indië ligt 
letterlijk op straat: in al die straten met een Indische naam en op de straatnaambordjes.  

En dat al sinds 1869 toen De Haag startte met de bouw van de Archipelbuurt.

Indische Buurten in heel Nederland

Onze Indische buurten

De geschiedenis achter al deze Indische buurten is 
onderzocht, beschreven en verzameld in een uniek 

naslagwerk: ‘Onze Indische buurten’ van de auteurs Dick 
Rozing, Michael Bremmers en Thijs Borgers. Ook onze 
Haarlemse Indische Buurt komt aan de beurt. Die bijdrage 
is geschreven door Lisette Breedveld die werkzaam is bij 
Natuur momenten en zich inzet voor cultureel erfgoed. 
Hier vind je een bewerking van haar artikel. 

Opkomst, bloei, verval, herstel…
Tussen 1500 en 1700 was Haarlem – met tussenpozen, 
zoals het Beleg (1573) en de stadsbrand (1576) – een 
bruisende, bedrijvige en bloeiende stad, vooral dankzij 
de scheepsbouwers, lakenproducenten, linnenblekerijen 
en bierbrouwers. Maar rond 1800 ging het bergafwaarts 
met de stad doordat de textielindustrie in verval raakte. 
Het duurde zeker 50 jaar voordat Haarlem weer opveerde, 
vooral dankzij de trein. Dankzij de goede verbindingen 

Foto's: Noord-Hollands Archief www. noord-hollandsarchief.nl 
1670 en 1675 - Gezicht op Haarlem met bleekvelden • Schilderij van Jacob van Ruisdael • Collectie: Mauritshuis

WEBSITE EN BOEK
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over spoor en water konden kleine bedrijven uitgroeien 
tot grote industrieën, zoals de chocoladefabriek Droste. 
En dat trok grote aantallen arbeiders aan. En dus groeide 
de bevolking. Rond 1900 telde Haarlem een record aantal 
van 65.000 inwoners. En dus waren er nieuwe wijken no-
dig buiten de gesloopte omwalling. 

Uit Transvaal naar Indië
De uitbreiding richtte zich naar het noorden, deels op 
grond van de gemeente Schoten. In 1901 werd gestart 
met de bouw van de Transvaalbuurt, in opdracht van de 
NV Binnenlandsche Exploitatiemaatschappij voor Onroe-
rende Goederen. Deze maatschappij breidde nog verder 
uit naar het noorden: de Indische buurt.

‘Naar aanleiding der oplevering van nieuwe straten en het 
ter bebouwing gereed zijn der aangebouwde perceelen, 
moeten aan bedoelde straten namen gegeven worden. 
(…..) Burgemeester en Wethouders stellen den raad voor 
het gedeelte benoorden de Spaanschevaartstraat en be-
oosten den Rijksstraatweg als archipelbuurt te doopen.’ 
Zij stelden voor ‘de straat evenwijdig loopende aan de 
Cronjéstraat te noemen Javastraat en de eerste noordelij-
ke parallelstraat der Spaanschevaartstraat Soendastraat’.

De gemeenteraad van Schoten gaf in 1906 deze buurt en 
straten namen die gelinkt waren met Nederlands-Indië. 
Dat zal te maken hebben met de algemene overheersing 
van Nederland in heel Indië in die jaren. De kolonie lever-
de ons land veel welvaart op en er woonden veel beken-
den. Dat een van de eerste straten in de Indische buurt 
naar Java werd genoemd is dan ook logisch: het eiland 
was het centrum van de Nederlandse koloniale macht. 
En het water tussen Java en Sumatra heet Straat Soenda, 
vandaar de Soendastraat. 

Daags na de raadsvergadering schreef het Haarlems  
Dagblad:
‘Toen de Schotensche Gemeenteraad maandagavond 
gekomen was aan het punt der agenda, om een tweetal 
nieuwe straten te doopen, zweefde hem wellicht de in  
den huidigen tijd veel gepropageerde idée van een “Groot-
Nederland” voor den geest. Zooals men weet, dragen 
tot nu toe de straten van het Schoterkwartier de namen 
van de Transvaalsche helden en Staatslieden; de nieuw 
te bouwen straten nu zullen een ander deel van “Groot-
Nederland” in herinnering brengen, n.l. Nederlandsch 
Oost-Indië. Naast de Transvaal-buurt zal daar dus een 
Archipel-buurt verrijzen en het zal dan niet lang duren 
of den menschen die van het eene deel naar het andere 
verhuizen, zullen zeggen, dat ze uit Transvaal naar Indië 
verhuizen.’

Website en boek
Wil je meer weten over de Indische buurten  
in Nederland? Bezoek dan de website  
www.indischebuurten.nl. Daar kun je ook het 

veel uitgebreidere boek  ‘Onze Indische buurten’  
(600 pagina’s) bestellen, maar pas vanaf volgend jaar.  
Heb jij kennis of informatie over onze Indische Buurt? 
Meld het via info@indischebuurten.nl.

1930 - Woningen, Indischestraat • Fotograaf Adrianus Peperkamp, Beeldcollectie van de Historische Vereniging Haerlem te Haarlem

1950 - Woningen in aanbouw Medanstraat, Medanstraat • Foto: Cees de Boer • Collectie van fotopersbureau De Boer te Haarlem

1948 - Haarlems Dagblad filiaal, Hoek Rijksstraatweg - Floresstraat • Foto: Cees de Boer • Collectie Fotopersbureau De Boer te Haarlem
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Verjaardag Haarlem weer uitgesteld?

Op 23 november 2020 was het 775 jaar ge-
leden dat Haarlem stadsrechten kreeg. 
Het verjaardagsfeestje is voor de tweede 
keer uitgesteld. In de 13de eeuw en later 
heetten de burgers van de stad nog geen 

‘Muggen’, maar ‘poorters’. De stad werd toen begrensd 
door verdedigingswerken, eerst aarden wallen en hou-
ten poorten en later stenen muren en stadspoorten.
In die tijd kon iedereen stadsburger worden, ook mensen 
van buiten: ‘Als iemand, waar ook vandaan in genoemde 
stad komend, poorter wil worden, dan zullen de poorten 
en ingangen voor hem open staan’. Een open stad dus, net 
als nu. De nieuwe poorter moest dan wel een eed van 
trouw zweren aan de stad en aan graaf Willem II. En geld 
betalen. Als stadsburgers kregen de Haarlemmers meer 
vrijheid. Ze hoefden ook geen ‘herendiensten’ of corvee 
meer voor hun landheer doen. Ze konden een vak leren 
bij een gilde, zelfstandig vakman worden of loonarbeider  

worden. Dat betekende niet dat je helemaal vrij was. Je 
moest bijdragen aan de verdediging van de stad, ook 
via het betalen van belasting voor het stadsleger en het 
onderhoud van de verdedigingswerken. Haarlem telde 
op het hoogtepunt wel 14 stadspoorten waarvan de 
(net herstelde) Amsterdamse Poort uit 1355 de oudste 
was. Je kon toen alleen via de stadspoorten de stad in-
komen. 's Avonds gingen ze dicht. Dat werd aangekon-
digd met het luiden van de Damiaatjes die ook nu nog 
tussen 21.00 en 21.30 uur geluid worden. Helaas zijn op 
de Amsterdamse Poort na alle stadspoorten in de loop 
van de tijd gesloopt: ze hadden geen functie meer als 
verdediging van de stad, waren te smal voor het (auto)
verkeer of stonden stadsuitbreiding in de weg.  

Haarlem is nu dus 776 jaar. En dat wordt – onder  
voorbehoud – gevierd. Benieuwd naar de activiteiten? 
Kijk op www.verjaardaghaarlem.nl.

(STADS)POORTEN

Boven: Een gezicht op Haarlem, Noordelijke Stadswal, ca 1596- Houtsnede Grafiek Drukwerk- maker onbekend, Beeldcollectie van de gemeente Haarlem 
Amsterdamse Poort Amsterdamse Poort, vroeger Spaarnwouderpoort geheten ca 1646 - Oostvest 

Grote Houtpoort ca 1682- gezien langs de Vest, gravure A. Rademaker, Collectie: Rijksmuseum
Zijlpoort en Raakstorens ca 1725, Zijlsingel, gravure A. Rademaker, Beeldcollectie van de Historische Vereniging Haerlem te Haarlem 

Beelden : Noord-Hollands Archief www. noord-hollandsarchief.nl 
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Donkere dagen offensief

Wijkagent aan het woord

Hallo bewoners  
van de Indische Buurt Noord,

Graag wil ik jullie meenemen door deze 
mooie wijk op het gebied van crimina-
liteit en overlast. Ik ben nu ongeveer 
twee jaar werkzaam als wijkagent en 
heb al heel veel mensen leren kennen. 
Ik heb goed contact met verschillende 
instanties die keihard hun best doen 
voor de bewoners om de wijk leefbaar 
en veilig houden en hulp te verlenen 
aan hen die dat nodig hebben. Wist je 
trouwens al dat ik de trotse eigenaar 
ben van een eigen social media ac-
count? Je kunt me vinden op Instagram 
als: wijkagent_indischewijk_haarlem. 
Ik probeer zo nu en dan wat inzicht te 
geven wat ik doe en wat ik tegenkom. 
Ik kan natuurlijk niet alles delen en pro-
beer het zo luchtig mogelijk te houden.

Veel fietsdiefstal
Het afgelopen jaar zijn er behoorlijk 
wat fietsen gestolen. Niet alleen bij 
jullie in de buurt, maar in heel Haarlem. 
Voornamelijk fietsen die, ondanks dat 
ze op slot stonden, niet aan gevels of 
fietsenrekken waren vastgemaakt. 
Electrische fietsen en fietsen van het Check de website www.politiekeurmerk.nl/donkeredagenoffensief.

merk Cortina hadden de voorkeur. 
Heb je een plekje voor je deur waar je 
je fiets altijd parkeert, dan raad ik aan 
om een muuranker te monteren. Dit 
is een beugel die in de gevel bevestigd 
wordt en waar een kettingslot door-
heen past zodat je fiets niet zomaar 
weg te tillen is. Ben je bewoner van een 
huurwoning? Vraag bij de corporatie 
hoe hierover gedacht wordt voordat je 
zelf een plaatst.

Geluidsoverlast
Er zijn veel meldingen geweest van ge-
luidsoverlast. In de hele wijk. Vaak zijn 
dit klachten over feestjes of jeugdigen. 
Een hele lange tijd hebben wij door co-
rona natuurlijk geen sociale contacten 
kunnen onderhouden en het lijkt alsof 
het aardig wordt ingehaald. Heb je een 
feestje? Dan stel ik voor om je omwo-
nenden hiervan in kennis te stellen. 
Wel natuurlijk rekening houdend met 
schappelijke tijden en een schappelijk 
geluidsniveau.

Parkeeroverlast
Er is sprake van parkeeroverlast. Er zijn 
veel auto’s en niet genoeg parkeerplek-
ken. Ook is het door de krapte soms 
lastig in- en uitparkeren en staan er 
voertuigen op hoeken waardoor het 
zicht verslechterd wordt. Met grote 

regelmaat wordt er geen briefje ach-
tergelaten als er per ongeluk schade is 
gereden aan een ander voertuig. Dit 
kost de eigenaar van het beschadigde 
voertuig natuurlijk geld of no-claim bij 
de verzekering. 

Buiten Beter app
Heb je een mobiele telefoon? Installeer 
dan de app ‘Buiten Beter’. Met deze app 
kun je een melding maken over alle 
klachten in je leefomgeving die voor de 
politie zijn. Deze app is gekoppeld aan 
het e-mailadres van de gemeente en 
je krijgt via e-mail een bevestiging van 
de melding. Je kunt die melding ook 
doen via de site van de gemeente www.
haarlem.nl/melding-doen.

Het zijn donkere dagen en corona 
maakt het er niet gezelliger op. Let 
daarom een beetje op elkaar. Dan 
gaan we samen gezond en veilig het 
nieuwe jaar in. Ik wens jullie een goede 
jaarwisseling en een gezond en veilig 
nieuw jaar!

Door Muriel Blankers 

Ga je deze donkere dagen het huis uit, sluit dan je huis goed af tegen 
ongewenste gasten. Maak het inbrekers lastig. Want in het donker kunnen 
snode types zich makkelijker verschuilen en inbreken. Hier enkele tips:

P  Laat een lamp aan, doe ramen dicht en draai deuren op slot.

P  Doe tuinhek en schuur op slot.

P  Leg sleutels uit het zicht en haal ze (ook aan de binnenkant)  
uit het slot.

P  Haal waardevolle spullen uit het zicht.

P  Maak afspraken met je buren als je een tijdje weg bent. 

P  Gebruik goedgekeurde sloten (SKG-keurmerk).

P  Bel 112 als je een verdachte situatie ziet.
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Wijkcentrum De Horizon is 

gewoon open.  

Veilig ingericht met ruime 

plekken en voldoende ventilatie. 

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. 09.30 -11.30 uur (€ 20/10 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 28960886) 

		Je financiën op orde: do. 09.15-12.30 uur (088 8555178 of  

inkomenopordehaarlem@dock.nl)

	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: di. 14.00-16.00 uur 

	Ontmoeting in de Indische Buurttuin: ma. 14.00-15.30 uur (vanaf 7 maart 2022)

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

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

	Creatief Atelier: di. 10.00-11.30 uur

	Gezond Bewegen 50+: di. 10.00-11.00 uur (€ 25/10 lessen, korting Haarlem Pas)

	Sporten op een rustig tempo: di. 11.15-12.15 uur (€25/10 lessen, korting Haarlem Pas)

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

	Wandelgroep met koffie/thee: do. 10.30-12.00 uur

	Speelgroep voor kinderen plus ouders/verzorgers: wo. 09.30-11.00 uur (06 8565 1038)

	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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Buurtfeest 2022  
voor en door de wijk:  

doe je mee?
De Wijkraad Indische Buurt Noord, 
DOCK en Bij Bosshardt willen in 
2022 een groot buurtfeest orga-
niseren. Er staat nog niets vast. 
Alles is mogelijk. Maar het moet 
een feest voor en door de wijk zijn. 
Daarom zoeken we enthousiaste 
buurtbewoners die mee willen 
denken over het organiseren van 
een buurtfeest. Heb je zin, tijd, 
ideeën of ervaring? Meld je aan via 
info@wibn.nl of 06-30697654. 

Uilenballen ontleden 
bij de Buurttuin

Een goede start van het nieuwe 
jaar: op zaterdag 8 januari van 
13.30 uur tot 15.00 uur is er voor 
kids vanaf 9 jaar een workshop  
uilenballen uitpluizen in het lokaal 
van Wijkcentrum de Horizon bij de 
Indische buurttuin. De kinderen 
ontdekken wat er in een uilenbal 
zit. Veertjes? Haartjes? Botjes van 
een muis? Het is een spannende 
ontdekkingstocht in het dierenrijk. 
Ook voor kinderen van 4 t/m 8 
jaar is er deze middag iets te doen.  
Zij kunnen meedoen aan de  
workshop ‘uiltje knutselen’. Iets 
voor jou? Of voor je kind?  
Geef je uiterlijk 2 januari op via 
buurttuin@wibn.nl of app  
naar Mariette (0651499093).

Tijdens de jaarvergadering van de 
wijkraad op 19 oktober nam Rien 
Boon afscheid als voorzitter. Rien 
heeft ruim 6 jaar in het bestuur geze-
ten en was ruim 5 en half jaar voorzit-
ter. In die tijd heeft hij de wijkraad 
versterkt, zowel naar binnen als naar 
buiten. Het zal moeilijk zijn om zijn 
enthousiasme en inzet te vervangen. 
We namen met enige weemoed 
afscheid van Rien, die zich overi-
gens wel blijft inzetten voor de wijk 
en wijkraad.  Bij zijn afscheid over-
handigde penningmeester Jan van 
Eijsden een zelf vervaardigd beeldje 
van messing. Per 19 oktober is Karina 
Wertenbroek de voorzitter van de 
wijkraad. Zij heeft zich de afgelopen 
maanden aan de zijde van Rien kun-
nen inwerken.

Groen wijkcontract?
Op de jaarvergadering was ook 
gebiedsverbinder voor Haarlem 
Noord Rizgar Parlak aanwezig. Hij 
complimenteerde onze wijk vanwege 
de sterke wijkraad en de actieve en 

Op 19 oktober hield de wijkraad WIBN zijn jaarvergadering 
in het gebouw van de hengelsportvereniging aan de 

Botterboulevard. Er waren zo’n 20 buurtbewoners aanwezig 
bij de presentatie van het jaarverslag en het jaarplan.

 Afscheid Rien  
tijdens jaarvergadering WIBN

deskundige werkgroep groen. Hij wil 
graag meewerken aan een ‘Groen 
wijkcontract’ voor onze buurt. Als dat 
gerealiseerd kan worden, betekent 
dat een forse stap vooruit voor de 
vergroening van onze buurt. Wil jij 
daar ook aan bijdragen? Kijk dan op 
de groenpagina van onze website 
www.wibn.nl of stuur een mailtje 
naar groen@wibn.nl.

Wijkraad
De huidige wijkraad bestaat uit: 
Karina Wertenbroek (voorzitter), 
Thea Kaandorp (secretaris), Jan van 
Eijsden (penningmeester), Rien Boon, 
Inge Zuurendonk, Marijke de Boer en 
Frank Schneider.  
De werkgroep groen bestaat uit: 
Bieke van Hees, Jeanine Stobbelaar, 
John Coppens, Sabine Gamsjager, 
Karina Wertenbroek en Peter van der 
Mark. Zij werken regelmatig met de 
mensen van de Indische Buurttuin, 
waaronder Marcel Smeenk en  
Mariëtte Out. Wil je ook iets doen? 
Meld je aan via info@wibn.nl.

Voorzitter: 2016 - 2021

http://www.wibn.nl
mailto:info@wibn.nl


SAMEN 
Voor elkaar

SAMEN  
Voor de wijk


