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NIEUWSBRIEF DE KRIM 
                                  VOORJAAR 2016 
Voorwoord 
@Jack: kom na vieren met Nicolaas een 
kop #erwtensoep bij je scoren. Ik appte hem 
terug dat dit ok was. Ik wist dat hij dit seizoen 
samen met zijn kleinzoon nog een keer wilde 
gaan schaatsen voordat de baan op 13 maart 
zou sluiten, maar ze hadden geen dag 
genoemd. Omdat het vakantie was, had de 
kleine Einstein alle tijd om met opa wat 
baantjes te gaan trekken. Want wat is het een 
bijdehand ventje. Hij kan en weet alles en voert 
al heel volwassen gesprekken. Soms valt mijn 
mond open van verbazing. Schaatsen doet hij 
ook als de beste en ik ben er dan ook van 
overtuigd dat Jack er door het kleine manneke 
van nog geen tien faliekant wordt uitgereden. 
Vindt opa matig, maar hij is stiekem o zo trots. 
Ik had gelukkig nog wat ingevroren erwtensoep 
van vorige week en begon deze te ontdooien 
in afwachting van het uitgehongerde tweetal.  
@Jack: #chocomel? “Nee, helaas”, appte ik 
hem terug. Twitter is niet mijn ding, vandaar.  
@Jack: waar? #COOP? “Tunneltje onder de 
Randweg door en dan op het plein”, reageerde 
ik. @Jack: tot zo. Neem #chocomel mee. 
Om half vijf kwamen de heren aanzetten. Jack 
had trek in bier en Nicolaas in chocomel. “Wat 
is dat voor pauper tunneltje”, merkte Einstein 
op. “ Ik was bang dat het in zou zakken, toen 
we er onder door liepen.” Jack en ik schoten in 
de lach. We konden ons zijn angst wel 
enigszins voorstellen. “Nou jongeman, als je 
volgend jaar weer komt schaatsen en met opa 
weer een pak chocomel gaat kopen, piep je 
wel anders, want dan is het tunneltje helemaal 
opgeknapt”, riep ik enthousiast. Jack geloofde 
er niks van.. “Als dat zo is, eet ik mijn schoen 
op.” Nicolaas rolde over de grond van het 
lachen. Dat wilde hij wel eens zien en hield 
opa er aan. Afgesproken.  
“Trouwens”, vervolgde Jack. “Ik kom te zijner 
tijd hier op het eiland wonen. Er is sprake van 
een woontoren bij het honkbalstadion. Hoe zou 
je het vinden als ik daar een appartement ga 
huren?” De kleine Nicolaas sprong een gat in 
de lucht. “Dan kom ik heel vaak bij je logeren 
en dan kunnen we vanuit je raam naar alle 
sportwedstrijden kijken.” Jack keek mij vragend 
aan. “Leuk toch, gezellig dicht bij jou?” Hmmm,  
tja, ik vond het wel iets hebben. Amsterdam 
was toch iedere keer een heel gedoe. “Maar je 
komt mijn deur niet platlopen. We houden 
afstand, net als nu”, zei ik streng..  
“Ja, juf. Deal. En nu gaan we aan de lekkerste 
erwtensoep ter wereld”, stelde Jack voor. JAH! 
                                              (Tineke Dijkstra)                   

Verslag jaarvergadering 16 februari 
Natuurlijk zou het leuk zijn als nog meer 
bewoners de jaarvergadering in de toekomst 
zouden gaan bezoeken, maar de 
aanwezigheid van de vaste kern zorgde toch 
voor een volle zaal.  
Helaas was niet de voltallige wijkraad present. 
Ton Pols en Manuela van der Heide moesten 
verstek laten gaan. Hans Pos, Ronny Visser 
en Tineke Dijkstra waren wel van de partij.  
Van de gemeente Haarlem waren wethouder 
Merijn Snoek en gebiedsverbinder Haarlem-
Noord  Menno Evers aanwezig, evenals 
scheidend wijkagent Nico Fania en zijn 
opvolger Frank Kathmann.   
Na een welkomstwoord van de voorzitter werd 
penningmeester Ronny Visser door de 
kascommissie bestaande uit mevr. F. van der 
Kroef en Jaap van Deursen decharge verleend 
voor het gevoerde financiële beleid van  
1 januari 2015 tot 31 december 2015. De 
kascommissie 2016 bestaat uit mevr. F. van 
der Kroef en mevr. H. Oosterhof. De bewoners 
gingen hiermee akkoord. 
 
Afscheid wijkagent Nico Fania 
Aan het begin van de jaarvergadering kondigt  
onze wijkagent aan, dat hij de Krim na 14 jaar 
gaat verlaten. Hij krijgt een nieuwe functie 
binnen de politie Noord-Holland.  
Hij wordt Eindcoördinator Team Collegiale 
Ondersteuning. Nico Fania was wijkagent van 
Sinnevelt, de Planetenwijk en de Krim.  
Hij komt tot de conclusie dat de Krim de meest 
gemakkelijke wijk is, die er bestaat. “Politioneel 
gezien een interessante wijk, als je naar het 
landelijke beeld kijkt. Want er gebeurt in deze 
wijk zelden iets waar extra op gelet moet 
worden, of waar aparte aandacht voor moet 
komen.” Volgens Nico komt dit door de grote 
sociale cohesie die er in de wijk heerst. De 
bewoners zijn onderling betrokken en zij 
voelen zich verantwoordelijk voor de buurt. Dat 
alles maakt de Krim tot een veilige wijk. Nico 
kijkt met plezier terug op de samenwerking met 
de wijkraad door de jaren heen. “ Zeker als het 
gaat om het parkeren tijdens de honkbalweek 
en waar we met elkaar een goede oplossing 
voor hebben gevonden,” Hij draagt zijn functie 
als wijkagent met een gerust hart over aan zijn 
collega Frank Kathmann. Hij is 12 jaar 
wijkagent van Patrimonium, Transvaal en 
Ripperda geweest. Als sportliefhebber zal de 
rasechte Haarlemmer zich op de Krim gauw 
thuis voelen. Voor vragen is Frank altijd te 
benaderen. Frank.kathmann@politie.nl 
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Terug- en vooruitblik de Krim 
Tineke Dijkstra neemt de honneurs waar van 
Ton Pols en Manuela van der Heide. Ze kijkt 
terug op de wijkgesprekken die er het 
afgelopen jaar met de gemeente zijn geweest. 
Ze wijst er op dat de inhoud hiervan in de 
Nieuwsbrieven van 2015 heeft gestaan. Ook 
blikt zij terug op de twee buurtfeesten, die 
beiden een groot succes waren. Wat betreft de 
ontwikkeling van zonne-energie in de wijk, dit 
project is vorig jaar niet van de grond 
gekomen. Wellicht komt daar in de loop van dit 
jaar enig vervolg op. 
Wat staat de wijk zoal in 2016 te wachten. 
Vanaf 15 april a.s. wordt de Velsertunnel 
negen maanden afgesloten. Op internet is een 
mooie website te vinden waar virtueel wordt 
uitgelegd hoe men zonder gebruik van deze 
tunnel vanuit Haarlem toch op plekken aan de 
andere kant van het Noordzeekanaal kan 
komen. De afsluiting kan voor enig ongemak 
zorgen, maar de Velsertunnel is net als het 
Stuyvesanttunneltje dringend aan verbetering 
toe. 
Wat het Stuyvesanttunneltje betreft, de 
wijkraad heeft vorig jaar en begin dit jaar met 
de Provincie gesproken. Er is vastgesteld dat 
er in het najaar met de renovatie van de tunnel 
begonnen zal worden. Afhankelijk van de 
finacien wordt bekeken of de trappen in de 
opknapbeurt meegenomen zullen worden. 
Mogelijk gebeurt dat op een later tijdstip.   

 
Hopelijk is dit beeld volgend jaar verleden tijd. (TD) 

 
De Haarlem Honkbal Week is dit jaar van 15 
t/m 24 juli en net als in 2014 zullen de 
bewoners tegen die tijd weer parkeervignetten 
krijgen, die zichtbaar achter de voorruit van de 
auto geplaatst moeten worden.  
De overkapping van de ijsbaan gaat er hoe 
dan ook komen. Het is de wijkraad nog niet 
bekend wanneer met de werkzaamheden 
begonnen gaat worden. Bewoners van de 
Iepenlaan in Bloemendaal hebben met succes  
bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de 
overkapping. In plaats van 15 m is de hoogte 
14 m geworden. Het aangepaste bouwplan is 
nu gereed om door de gemeenteraad 
vastgesteld te worden en de beoogde 
raadsvergadering is 31 maart.  Na behandeling 
van het voorstel in B&W krijgt de wijkraad de 
verwerking van de zienswijzen en een 

uitnodiging om de commissievergadering bij te 
wonen.  
De buurtbarbecue is dit jaar op zondag 26 juni 
en Kerst op de Krim op 11 december. Het 
wordt het vijfde kerstfeest op rij en de meisjes 
van de Krim hebben het idee om in de maand 
december het Rijklof van Goensplein met 
lampjes te verlichten. De wijkraad gaat daar 
over nadenken en bekijken of dit financieel 
haalbaar is. Er is wat spaargeld waar de 
bewoners ook aan bijgedragen hebben, dus 
wie weet gaat dit plan ook daadwerkelijk door. 
Na deze informatie was het woord aan Hans 
Pos.  
 
Verkeersstudie Kruispunt Orionbrug 
In de afgelopen nieuwsbrief werden jullie 
geïnformeerd over de vorderingen voor wat 
betreft de door de wijkraad gestarte 
verkeersstudie nabij de Orionbrug. Tijdens de 
jaarvergadering konden we de bevindingen 
van het rapport presenteren. Het eindrapport is 
na consultatie met de verschillende bij de 
studie betrokken belanghebbenden tot stand 
gekomen en aangeboden aan de gemeente in 
de verwachting dat sommige conclusies en 
aanbevelingen in een bepaalde vorm zullen 
worden overgenomen. De schouw heeft een 
aantal bijna hilarische maar in essentie 
gevaarlijke observaties opgeleverd. Vooral de 
auto die komend vanuit de Lodewijk van 
Deijssellaan het fietspad opdraaide naar de 
kruising met de Randweg deed de 
wenkbrauwen fronsen. 
Het fenomeen van de U-turn leverde de 
conclusie op dat verkeer komend op de 
Randweg vanuit het noorden en met de 
intentie af te slaan de Orionweg op, door het 
nemen van de U-turn 20 seconden tijdwinst 
boekt. Het is maar een weetje. Het kruispunt 
behoeft geen rotonde te worden, maar moet 
wel worden aangepast om een balans te 
vinden tussen wettelijke bepalingen en 
scholieren die vanwege hun aantal op gezette 
tijden creatieve, maar onrechtmatige, 
oplossingen forceren. De uitwerking van de 
aanpassingen zal echter afhangen van de 
ontwikkelingen rondom de voorgestelde 
woontoren. 

 
Voorgesteld alternatief kruispunt nabij Orionbrug 
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Pim Mulier Woontoren 

De afgelopen maanden zijn gemeente, 
ontwikkelaar CRA en wijkraad de Krim in 
gesprek gebleven over de voorgenomen 
woontoren op de hoek van de Pim Mulierlaan 
en de Jaap Edenlaan. 
Tijdens de jaarvergadering konden we de 
meest recente ontwikkelingen presenteren. In 
de laatste nieuwsbrief werd de invulling van 
het gebied bij het kruispunt geschetst. 
 

 
Voorlopig ontwerp van de woontoren (CRA)  

 
Op het stuk grond bij het kruispunt zal een elf 
verdiepingen hoge woontoren komen met op 
de begane grond de entreehal en de kelders 
en daarboven tien woonlagen met elk zes 
appartementen. De appartementen aan de 
voorkant hebben uitzicht op de Randweg en 
met glas afgesloten balkons. Aan de 
achterkant komen appartementen die kijken op 
de parkeerplaats, de sportvelden, de spoorlijn 
en stukken van Bloemendaal. 
CRA zal naast de wijkraad ook andere 
belanghebbenden informeren over 
voorgenomen ontwikkelingen, die vooral een 
aanpassing van het bestaande 
bestemmingsplan uit 2007 vereist. 
CRA en gemeente verwachten dat die 
aanpassing binnenkort wordt afgerond en 
goedkeuring ergens rond de zomer van 2016 
kan worden gegeven, waarna de 
bouwvergunning een kwestie van tijd is en de 
bouw eind 2016 zou kunnen beginnen. 
Gesprekken met belanghebbenden gaan 
vooral over de parkeerproblematiek van het 
gebied en de aanpassing van het kruispunt. De 
komende nieuwsbrieven zullen we u op de 
hoogte houden van de ontwikkelingen. 
 
Tot slot spreekt wethouder Jeugd, Onderwijs, 
Sport, tevens wijkwethouder Haarlem Noord 
Merijn Snoek de vergadering toe. Hij noemt de 
wijk een pareltje aan de rand van de stad en 
volgens hem is het leven op de Krim goed.  
Hij spreekt zijn waardering uit hoe de wijkraad 
het onafhankelijk verkeersonderzoek in de 
markt heeft weten te zetten. Hij ziet wel 
aanknopingspunten om op korte termijn 
aanpassingen te doen.           
Speaker’s Corner 

Het was spannend of bewoners wel 
enthousiast genoeg zouden zijn om het 
spreekgestoelte te beklimmen, want deze keer 
waren zij het die ons programma moesten 
gaan invullen. Er was immers geen 
gastspreker uitgenodigd. Om het in deze vorm 
te gieten was voornamelijk ingegeven door het 
feit dat onze bewoners op een jaarvergadering 
doorgaans veel te vragen hebben. 

 
Tijdens de speakers’ corner waren we niet 
gebonden aan een bepaald tijdschema, dus 
konden alle vragen op de wijkraad afgevuurd 
worden. En dat gebeurde ook. Er werd 
gesproken over de kaalslag bij het speeltuintje 
met de vraag of daar iets aan gedaan kon 
worden. Wat er met het oude rozenperk ging 
gebeuren en of de wortels langs het Pieter 
Bothlaantje weggezaagd konden worden.  
 

 
Kaalslag langs de spoorlijn (TD) 

 
Samen met wat bewoners en de wijkraad 
hebben we daags na dit verzoek met 
Spaarnelanden de locaties bekeken. De 
oplossing was snel gevonden. Er wordt 
binnenkort in het oude rozenperk en langs het 
hek van de spoorlijn wilde bloemenzaad 
ingezaaid, zodat het geheel er deze zomer 
weer vrolijk bij komt te liggen. Ook is ons 
verzekerd dat de struiken snel weer 
aangegroeid zullen zijn.  

 
Het station Bloemendaal is opeens zichtbaar (TD) 
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De koffiecirkel kwam uitvoerig ter sprake. Dit 
bewonersinitiatief werpt zijn vruchten af, want 
veel oudere bewoners maken van deze 
gelegenheid gebruik om op gezette tijden met 
elkaar een kopje koffie te drinken. De 
koffiecirkel draait al driekwart jaar dankzij de 
inzet van de initiatiefnemers Rob en Arjen.  
Een ander punt was de mogelijke 
parkeerproblematiek in de wijk als gevolg van 
de komst van de woontoren. Iedereen kreeg 
ruimschoots de ruimte daar zijn zegje over 
doen. Behalve dat deze toren met elf 
verdiepingen voor parkeerproblemen in de wijk 
kan zorgen, is het op die plek een heel grote 
wijziging, waar niet alle bewoners blij mee zijn.  
Menno Evers legt uit dat de ontwikkelaar voor 
2008 ondergrondse parkeergarages aanlegde, 
maar dat na 2008 parkeerplaatsen op het 
eigen terrein ook bovengronds gerealiseerd 
mogen worden, wat veel goedkoper is. Hij 
vindt het een goede suggestie om in het 
bestemmingsplan naar de totale parkeerbalans 
in het gebied rondom de woontoren te kijken 
Daarbij moet dan ook de parkeergarage onder 
de Noord-Holland Hal worden meegenomen. 
Deze wordt niet gebruikt ook al biedt de 
garage plaats aan ongeveer 80 auto’s. Hij zou 
voor het personeel van het Mendelcollege 
dienst kunnen doen of voor de bezoekers van 
de sportclubs. Er zal een oplossing bedacht 
moeten worden om de afgesloten garage in en 
uit te kunnen rijden. Met de hedendaagse 
technische mogelijkheden moet dat niet al te 
moeilijk zijn. 

 
Afgesloten garage onder de Noord-Holland Hal (TD) 

 
Hoe het ook zij, de woontoren gaat gebouwd 
worden en als alles meezit, zou dit project eind 
2017 begin 2018 gereed moeten zijn. Dus of er 
wijkraadsleden of bewoners voor of tegen de 
komst van de woontoren zijn, staat niet ter 
discussie. We moeten er wel met elkaar voor 
zorgen dat datgene wat er gaat komen binnen 
de algemene kaders past. 
In het verlengde vroeg een bewoner of er nog 
na 16 jaar een sporthotel aan de zuidkant bij 
de ijsbaan gaat komen. De kans dat dit ooit 
gaat gebeuren is praktisch uitgesloten, zeker 
nu de ijsbaan geheel overkapt gaat worden. 
Detailtekeningen vindt u op:  www.deraad.nl 
 

Kortgezegd kunnen we vaststellen dat de 
Speaker’s Corner door alle aanwezigen als 
positief is ervaren. Tijdens de borrel werd nog 
lang nagepraat en werden er, ja heus, 220 
bitterballen naar binnen gewerkt. Iedereen 
hartelijk dank voor de fantastische avond, De 
wijkraad gaat nog een jaartje door! 
 
                     (Ingezonden brief) 

Collecteren op de Krim 
In oktober jl. komt de eerste herinneringsmail 
al binnen. “U heeft zich opgegeven om te 
collecteren voor Natuurmonumenten in februari 
2016. Kunnen we nog op u rekenen?” 
Natuurlijk! 
De week voor de collecteweek van start gaat, 
haal ik de collectebus op bij de wijk 
coördinator, nee, zei woont niet op de Krim. In 
de week van 15 t/m 20 februari mag ik aan de 
slag. Niet eerder en niet later, dat zijn de 
landelijke afspraken. 
Vol goede moed ga ik maandagmiddag om 
een uur of twee op pad. Het is heerlijk weer, de 
zon schijnt volop, kortom prima collecteweer, 
dacht ik.  
Ik besluit op de Lodewijk van Deijssellaan te 
beginnen. Wat een teleurstelling, er is bijna 
niemand thuis, dus moet ik het doen met wat 
bijdragen van een schoonzus en mijn vrouw. 
De bus moet toch een beetje rammelen. Later 
nog maar eens proberen. De volgende dag, 
nog steeds lekker weer, haal ik mijn 
kleindochter van school en vraag of zij mee wil 
lopen. “ Ja, leuk opa.” We besluiten wat later te 
starten. Achteraf een goed idee, want we halen 
best veel op (denken we) en iedereen die open 
doet, vindt het leuk dat mijn kleindochter, Bo 
van bijna acht jaar, meeloopt. 
De reacties gedurende de week zijn zeer 
uiteenlopend van “met Natuurmonumenten 
ben ik na dertig jaar gestopt, want er deugt 
niets van die stichting” tot “moedig wat u doet”, 
“sterkte met de regen”. Ik word zelfs een paar 
keer achterna gelopen met geld, omdat ik te 
snel weg liep.  
Kortom veel leuke ervaringen tijdens mijn 
collecteweek voor Natuurmonumenten Dan 
komt het moment van inleveren en wordt alles 
minutieus geteld, opgeschreven en voorzien 
van mijn handtekening en van de coördinator. 
Ze was erg blij met mijn score: 174, 35 euro. 
Tot nu toe de hoogste opbrengst van de lopers 
op de Krim. 
Graag wil ik alle gulle gevers bedanken voor 
hun bijdrage aan Natuurmonumenten. Tot 
volgend jaar!  
  
Sjef van Duffelen 

 

  Wijkraad de krim wenst u 
      Gezellige paasdagen 
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Archieffoto de Krim 1951  Met dank aan W. Oosterhof sr..  
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(advertentie) 

Autorijschool Brijder 

 
Al meer dan 60 jaar actief in Haarlem e.o. 

- Ook voor 16,5 jarigen-  
Kijk op de website voor pakketaanbiedingen 

 
 Autorijschool Brijder 

 Lodewijk van Deijssellaan 274 – 2024 AD Haarlem 

023-5259745 / 06-51419669 

 

www.autorijschoolbrijder.nl 
 

(advertentie) 

 

 
 

 
(advertentie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     26 JUNI BUURTBARBECUE 
              SAVE THE DATE                                                              
                                           

                                              (advertentie) 

 
 

dvertentie) 

+9Supermarkt 

Van der Wijden 

Alle dagen (behalve zondag) 

geopend van 08.00 tot 19.00 

STUYVESANTPLEIN 11 

tel: 023 - 5251506 

 
                                  (advertentie)       

 

          Computerhulp in de buurt 
    Mijn naam is Olivier en ik ben 17 jaar 
Ik los alle ICT gerelateerde problemen op 
                 voor 10 euro per uur                            
       Internet kapot? Laptop langzaam?  
               Email stuk? Printer ziek? 
            Alles wat u verzint, los ik op 
                      No cure, no pay 
 Ik geef ook les en uitleg over het gebruik 
     van uw smartphone/tablet/ pc e.d. 
         email: ictmuzerie@gmail.com 
                      tel: 0619949010      
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