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NIEUWSBRIEF DE KRIM 
Zomer 2020 

POST-CORONA NORMAAL 

 
 

Begin mei kwamen vele zwanen eieren uit en verwelkomden we acht prachtige zwemmers op de Delft en omliggende sloten 

Drie maanden geleden deden we kond van de toen ontluikende coronacrisis. Strikte maatregelen en een 
ontwricht leven. De wereld als leefomgeving teruggebracht naar de eigen omgeving. Nieuwe termen als social 
distancing en 1.5 meter economie deden hun intreden. Thuiswerken werd het nieuwe normaal.  

Gelukkig is er altijd licht aan het einde van elke tunnel. De restricties worden versoepeld. Voor veel mensen 
wordt het een vakantie in eigen land. Anderen pakken toch de fiets of auto en toeren, waar dat is toegestaan, 
door Europa. Slechts een enkeling zal zich in een vliegtuig wagen. Nog slechtvoorstelbaar met mondkapje.  

Maar de uitdagingen voor onze wijk lijken zich maandelijks te vermenigvuldigen. Wijkraad de Krim zit er namens 
jullie bovenop en poogt jullie zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Het kost tijd en moeite, maar successen 
worden er geboekt. Lees verderop over de geluidschermen bij de J. P. Coenlaan. Die komen er niet. 

Met nog anderhalf jaar te gaan in de regeerperiode van de huidige coalitie spelen ingrijpende zaken, die voor de 
lange termijn belangrijk zijn voor de leefbaarheid van de wijk: een nieuw (wijkbreed) bestemmingsplan, mogelijke 
plannen voor sociale woningbouw op de parkeerplaats bij de Kennemer Sporthal, een snelfietsroute dwars door 
de wijk, een herontwikkeling van de fiets/voetganger verbinding bij station Bloemendaal, de buurtenergiecentrale 
bij de fietsenstalling van het Mendelcollege, een turnhal en verdere herinrichting van de Pim Mulierlaan. Bezoek 
onze dynamische website. Maar eerst een prachtzomer gewenst aan een ieder.  

(Hans Pos, voorzitter wijkraad de Krim en stichting bewonersbelangen de Krim Haarlem)  
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Coronacrisis zorgt voor 
afstandelijke saamhorigheid 

In maart dachten we dat corona een 
voorjaarswind was die wel snel voorbij zou 
waaien. Dat valt tegen, maar toch. De zomer 
begint en voorzichtig slaan we onze vleugels 
weer uit. Het volgende checkmoment komt pas 
eind herfst met mogelijk een kleine tweede golf. 

Maar toen we gedwongen thuis zaten en de 
scholen dicht waren, lieten we ons van onze 
goede kant zien. Spontaan werden 
‘hulpWhatsAppgroepen’ opgezet en een van de 
initiatieven was een ‘beren-achter-glasactie’. In 
vele vensterbanken en op balkons was een 
beer geplaatst en kinderen zochten en telden.  

 
Een van tientallen geplaatste beren 

Ook zetten buurtbewoners zich in om voor 
kwetsbaren boodschappen te doen en andere 
hand-en-spandiensten te verrichten.  

Provinciaal Lek in Tunneltje 

 
Links het lek waar 1 m3 per dag doorheen stroomt 

De provincie is op de hoogte gebracht, heeft 
een inspecteur gestuurd en hoopt dit jaar de 
oorzaak te ontdekken en het lek te dichten. 

 

 

 

Fietstunnel Station Bloemendaal 
Momenteel wordt er onderhoud gepleegd aan 
de oude spoortunnel. Ondanks de 
waarschuwingsborden zijn er al twee 
ongelukken gebeurd. Helaas wordt hij niet 
direct gerenoveerd en blijft daardoor niet 
voldoen aan de geldende normen. Pas in 2035 
(!) is de tunnelbuis aan vervanging toe. De niet 
werkende waterpomp wordt in 2023 vervangen.  

 
Tijdelijk ongemak bij het fietstunneltje 

De wijkraad probeert de politiek te bewegen om 
dit proces te versnellen. De op de 
jaarvergadering in maart aanwezige partijen 
zullen een motie opstellen. 

Vernieuwd Mobiliteits- en 
Verkeersveiligheidsbeleid  
Wijkraad de Krim praat mee in werkgroepen 
over het nieuwe mobiliteitsbeleid. Dit gaat 
helaas niet over een verbeterde (auto)mobiliteit 
met het oog op de ontwikkelplannen, maar om 
meer algemene beleidslijnen die passen binnen 
het coalitieakkoord Duurzaam Doen. 

We uiten onze zorgen over de fiets- en 
voetgangersmobiliteit bij de Pim Mulierlaan, het 
Orionbrug kruispunt, Stuyvesantbrug kruispunt 
en de eventuele aansluitingen op een 
snelfietsroute door de wijk en de voorgestelde 
ongelijkvloerse kruising bij de Orionbrug. 

Er wordt gesproken over de wenselijkheid om 
van de gehele wijk een 30 km zone te maken. 
Er zijn tenslotte geen doorgaande wegen en 
eigenlijk zijn alle wegen erfontsluitingswegen. 

Eind 2020 moet het rapport klaar zijn. Wij willen 
in het laatste kwartaal een bijeenkomst 
organiseren waarin we met u en de gemeente 
praten over opties in onze wijk. Mocht u ideeën 
hebben, laat ons die weten via de website. 

- Infrastructurele verbeteringen 
- Voorlichting 
- Handhaving 

Dit worden  drie hoofdthema’s van het beleid. 
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Het concept bestemmingsplan 
Overdelft lag ter inzage 

Bijna tussen neus en lippen door lag daar dan 
het concept bestemmingsplan Overdelft ter 
inzage. Tot 26 mei waren er zes weken om een 
zienswijze in te dienen. De wijkraad verdiepte 
zich in de materie, was zoals gebruikelijk zeer 
teleurgesteld in het document en diende een 
zienswijze in (zie www.dekrimhaarlem.nl). 

Omdat de omgevingswet verder is uitgesteld tot 
zeker 2022, moest de gemeente iets verzinnen 
om verouderde en oude bestemmingsplannen 
in een nieuw jasje te gieten en een passend 
juridisch kader vast te stellen. 

De grootste teleurstelling betrof het 
participatietraject. Waar ten tijde van de 
vaststelling van het bestemmingsplan 
IJsbaanlaan in 2009 nog 27 partijen, inclusief 
wijkraden en buurgemeentes was gevraagd om 
commentaar, werd vorig jaar besloten slechts 8 
partijen om een mening te vragen. Welgeteld 1 
partij (de brandweer) reageerde inhoudelijk en 
de wijkraad moest vaststellen dat zelfs die ene 
reactie aan alle kanten rammelde. Toch was 
dat voor het college van B&W voldoende reden 
om het plan ter vaststelling voor te leggen. 

We beperkten ons in de zienswijze tot 10 
principiële opmerkingen. Concluderend vragen 
we om herziening van het document en 
toevoeging van meer relevante bijlagen. 

 
 Oorspronkelijk plan en uitvoering van het Ibis Hotel  

Een van de slides uit de PowerPointpresentatie 
die de wijkraad aan de gemeenteraadsfracties 
stuurde. Fracties tonen begrip en wachten af. 

De gemeente heeft zes weken om te reageren 
op de zienswijze. We zijn benieuwd wat die 
reactie zal zijn en houden jullie op de hoogte 
via de website en de volgende nieuwsbrief. Als 
de reactie teleurstellend is, volgt mogelijk een 
behandeling in de gemeenteraad of een gang 
naar de Raad van State.  

Stand van zaken planontwikkeling 
IJsbaanlaan 
Peter Heida, werkgroep IJsbaanlaanherinrichting  
Het onderzoek van de gemeente Haarlem en 
Elan Wonen naar de mogelijkheden om 
(sociale) woningbouw te realiseren op de 
parkeerplaats langs de IJsbaanlaan heeft door 
corona de nodige vertraging opgelopen.  

Een algemene  aftrap tijdens de 
informatieavond medio maart werd nog goed 
bezocht. Hier konden mensen zich opgeven 
voor een klankbordgroep. Naast deze 
klankbordgroep is een aantal mensen uit de 
wijk met een achtergrond in 
woningbouwontwikkeling, verkeer en groen nog 
intensiever betrokken bij het project. De 
gemeente heeft dit voorstel omarmd en 
bespreekt alle stappen direct met de 
werkgroep. Zo is ook de keuze voor bureau 
Urbanext in overleg tot stand gekomen. 

De visie van Urbanext is op 15 juni in een 
digitaal klankbordgroepoverleg besproken. Het 
bureau vindt dat het niet alleen om 
woningbouw moet gaan maar om het maken 
van een kwalitatief goed gebied, met alle 
aspecten die daarbij horen. Daarom hebben ze 
zich eerst gericht op het bepalen van de 
hoofdstructuur van het gebied. De kwaliteit van 
groen en van goede fiets- en 
voetgangersverbindingen zijn eerst vastgelegd. 
De groenzone aan de zuidkant van onze 
woonwijk wordt ook door hen als waardevol 
gezien en zou gehandhaafd moeten blijven.  

De volgende stap is de belangrijkste: het 
uitwerken van varianten voor woningbouw en 
parkeren, binnen die hoofdstructuur. Het zal 
nog een behoorlijke puzzel worden om dat te 
doen binnen de randvoorwaarden die door de 
gemeenteraad zijn vastgesteld. Zo moet het 
verkeer in de wijk nog steeds gescheiden 
blijven, moet rekening gehouden worden met 
privacy en bezonning, zijn maximale 
bouwhoogtes opgenomen, het parkeren moet 
binnen het gebied worden opgelost, etc.  

De verwachting is dat na de zomer de uitkomst 
van de variantenstudie helder wordt. Dan wordt 
ook duidelijk of de plannen realistisch kunnen 
worden of niet. We volgen vanuit de werkgroep 
en de klankbordgroep deze ontwikkelingen op 
de voet en infomeren u weer in de volgende 
nieuwsbrief. 
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Een snelfietsroute door de wijk? 
In opdracht van de gemeentes Velsen en 
Haarlem presenteerde het bureau Goudappel 
Coffeng in 2017 een studie met alternatieve 
snelfietsroutes tussen IJmuiden en Heemstede. 

Deze studie werd helaas niet gedeeld met de 
wijkraad of de bewoners van Haarlem (Noord). 
Na een speurtocht begrijpen we de plannen en 
hoe die passen in de mobiliteitsideeën van de 
MRA (Groot Amsterdam) en de provincie 
Noord-Holland. Details staan op onze website, 
waar relevante documenten staan geüpload. 

Als Santpoort/Velsen akkoord gaat, dan zou 
een snelfietspad vanuit het noorden aansluiten 
op de T-splitsing Zwartepad/Schoterkerkpad/ 
Jaap Edenlaan. Zo’n snelfietspad met voetpad 
ernaast heeft een breedte van 6 meter, die ten 
koste zou gaan van bomen en de 
natuurvriendelijk gemaakte oever van de Delft. 

Ook een aansluiting bij de woontoren op de 
Orionbrug en de oversteek naar de Lodewijk 
van Deijssellaan is een uitdaging. En verder? 

     

Of een fietspad tussen de LVD-laan en de Delft 
ten koste van vele bomen of een fietsstraat 
maken van de LVD-laan. Dat laatste heeft onze 
voorkeur maar wel met snelheidsbeperkingen. 

Een heikel punt wordt de aansluiting bij de 
Stuyvesantbrug, waar het nu al chaotisch is. 

 
Voorgestelde snelfietsroutetraject naast Stuyvesantbrug 

De wijkraad is in gesprek met de ingehuurde 
projectmanager van de gemeente en vraagt om 

een integrale en participatieve aanpak. 
Afhankelijk van voortgang zullen we daar een 
speciale wijkraadvergadering voor beleggen. 

Op 18 juni sprak de wijkraad in bij de 
commissie Beheer met het verzoek de 
wethouder te bewegen de detailstudie op te 
schorten tot duidelijkheid komt over de 
herinrichting Pim Mulierlaan en de plannen 
rondom de herontwikkeling van de IJsbaanlaan 
en implicaties daarvan op de Stuyvesantbrug 
meer vorm krijgen. 

Los daarvan hebben we de provincie Noord-
Holland gevraagd om een workshop met 
stakeholders te organiseren om de plannen 
voor het traject in Santpoort en Haarlem-Noord 
deze keer met bewoners en belanghebbenden 
te bespreken.    

Geen Geluidschermen langs de 
Jan Pieterszoon Coenlaan 
Rijkswaterstaat en Prorail hadden op grond van 
de geluidhinderwet uit 2016 opdracht gekregen 
om maatregelen te nemen tegen geluidhinder 
van snelwegen en spoorwegen. 

Op 28 mei 2020 is de gemeenteraad akkoord 
gegaan met de Stedenbouwkundige visie voor 
de Jan Pieterszoon Coenlaan. De werkgroep 
van bewoners uit de Jan Pieterszoon Coenlaan 
hadden hiervoor hun zienswijze ingediend bij 
de gemeente. De vastgestelde visie zal nu door 
de gemeente aan Prorail worden aangeboden 
met het verzoek om de “geluidhinder” plannen 
bij te stellen. 

Het uitzicht richting Bloemendaal zal worden 
behouden en niet worden verstoord door een 
geluidsscherm. Door alle bewoners van de Jan 
Pieterszoon Coenlaan wordt dit als zeer 
belangrijk beschouwd voor een prettige 
leefomgeving. 

De stedenbouwkundige visie kan worden 
ingezien bij Peter Heida, Rob van Looveren of 
Marije Raap. 

 
Uitzicht op Bloemendaal vanuit de Jan Pieterszoon Coenlaan 
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Koffiecirkel 1e lustrum 
Op 17 juni werd met 
mooi zomers weer het 
1e lustrum van de 
Koffiecirkel gevierd. 
Initiatiefnemer Rob van 
Looveren werd verrast 
met bloemen door de 
koffiegasten.  

Iedereen was ook heel 
blij dat na de “lockdown” 
er weer eens met elkaar 

bijgepraat kon worden onder het genot van een 
kopje koffie en gebak. 
 

2020  
 

 Dinsdag 14 juli 2020 om 11.00 
 Dinsdag 15 september om 16.00 

Rob van Looveren, 023-5253 988 
Arian Vuijk,  06-3989 3741 
Yvonne de Vries,  023-5258 495 

 

Buurtenergiecentrale krijgt vorm 
Energiecoöperatie Kennemer Kracht tekende 
afgelopen maart een intentieovereenkomst met 
het Mendelcollege voor het plaatsen van ruim 
negenhonderd zonnepanelen. Het dak heeft de 
potentie om groene stroom te leveren aan circa 
170 deelnemende huishoudens in de directe 
omgeving. Het duurzame project is een initiatief 
van bewonersgroep De Zonneplaneet en 
bewoners uit de woonwijk De Krim. 

Al geruime tijd is er contact tussen de Stichting 
Kennemer Energie en het Mendelcollege over 
het ontwikkelen van een zonnestroomdak. Het 
platte dak van de school is dankzij het flinke 
formaat ruim genoeg voor het plaatsen van een 
groot aantal zonnepanelen. Net als bij 
soortgelijke projecten in de buurt (Nova College 
Zijlweg en de sporthal van Omnivereniging Onze 

Gezellen) kunnen bewoners in de omliggende 
buurten participeren in deze 
zonnestroominstallatie via de zogenaamde 
Postcoderoosregeling. Deelnemers wekken 
daarmee duurzame stroom op die via de eigen 
energierekening wordt verrekend. Daarmee 
wordt een interessant rendement behaald en kan 
men op een laagdrempelige manier een bijdrage 
leveren aan de opwekking van lokale groene 
stroom. Stichting Kennemer Energie en 
Kennemer Kracht zijn speciaal opgericht om 
buurtinitiatieven bij de start van dergelijke 
projecten te ondersteunen en om het beheer op 
langere termijn te verzorgen. 

Rector-bestuurder Jan-Mattijs Heinemeijer van 
het Mendelcollege: "Wij zijn blij dat de school een 
flinke bijdrage kan leveren aan de 
energietransitie. Uiteraard betrekken we ouders, 
de leerlingen en buurtbewoners graag bij dit 
project." 

Met de intentieovereenkomst gaat de fase van 
onderzoek en planning van start. Vanaf mei zijn 
wijkbewoners benaderd voor deelname. De 
wijkraad verwacht dat ook andere platte daken in 
de omgeving zich aansluiten. 

www.dekrimhaarlem.nl actief 
Langzamerhand komt de website tot leven en 
worden documenten en foto’s geüpload. We 
vragen u uw opmerkingen via de website te 
maken zodat we de site actueel en voor u 
aantrekkelijk kunnen maken en houden. 
Wijkraad de Krim 

Secretariaat:  wijkraad.dekrim@gmail.com 
 06-1101 8369 

Gemeente Haarlem: 14023.  
  Spreek na de piep in: ‘Haarlem’. 

TOETS 1: Melding over leefomgeving  
   of openbare ruimte  
TOETS 2: Voor een afspraak  
TOETS 3: Voor contact met handhaving  
TOETS 4: Voor contact met sociale zaken  
TOETS 9: Voor alle overige onderwerpen 
 

(Advertenties) 

 

 

MENDELCOLLEGE HAARLEM 

TTO, Gymnasium, Atheneum, Havo en Mavo 

Pim Mulierlaan 4, 2024 BT Haarlem 

023-525 8421, info@mendelcollege.nl 
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