
WONINGNOOD EN WOONRUIMTEKANSEN  IN HAARLEM NOORD 

16 MOGELIJKE  DEEL-OPLOSSINGEN OP DE KORTE TERMIJN EN MIDDEL-LANGE TERMIJN 

VOORWAARDE: ‘BOUWEN VOOR DE BUURT’ 2.0,  voor de lage en midden-inkomens, voor de mensen 

uit Haarlem Noord, hun kinderen, hun mantelzorgers, starters, alleenstaanden, alleenwonenden in 

een gezinswoning, belangrijke dienstverlenende mensen uit de zorg, onderwijs en politie, thuislozen 

uit Haarlem Noord e.d.  

Zo  een positief proces met diverse effecten op gang brengen in dit stadsdeel. Een pilot-project?! 

Resultaten van een 1

e

 onderzoek en brainstorm 

-De volgende periode van de gemeenteraad, WEL woningen gaan bouwen aan de randen, en waar 

het goed kan in de Waarderpolder. Geen algemene blokkade meer, bij veel bedrijven is combi met 

wonen wel mogelijk, met spelregels en afspraken.  Zoals bij Schoteroog-rand, bij het grote 

waterzuiveringsgebied. Verder :net over de Schoterbrug aan rechterzijde,  leeg terrein aan Spaarne: 

plek voor een flat. Bij omgeving Veerplas.  Andere plekken zijn er, gaan speuren… 

- 1 flat aan rand Schoterbos, tegen de Westelijke Randweg/Delftlaan aan op een geschikte plek. Met 

parkeren ondergronds, onder de flat, en zo weinig mogelijk groen-verlies.  Elders compenseren 

bomen enz. (deze locatie stond in een oud voorstel vanuit de politiek) Een flat als bij Pim Mulier. 

- Witco/Sonneborn-terrein Spaarndamseweg spoedig plan maken en bouwen, combi van wonen, 

buurttuin en voorzieningen,  huisartspraktijk, + gemeenschappelijke ruimte en – voorzieningen. 

-Onderzoeken waar sloop van oude laagbouw mogelijk is om daar hoogbouw in te passen, waar het 

goed kan, bijvoorbeeld aan de randen of hoofdroutes van Noord. Of bijv. bij oude HAT-woningen. 

-Snel ombouwen van lang leegstaande winkels/kantoren/bedrijven in Noord in appartementen 

voor meerdere mensen, bijvoorbeeld singles. In de Cronjestraat-, langs Rijksstraatweg, Paul 

Krugerkade, Spaarndamseweg plus… 

-Campagne Onder de Pannen om kamers voor maximaal een jaar te werven voor gewone werkende 

alleenstaanden. Gericht op onder meer die vaak oudere mensen/ babyboomers, die alleen in een 

grote gezinswoning wonen. Dit  sociale project is er nu, details goed geregeld voor beide partijen. 

-Een echtscheidingshotel in Noord bouwen/ombouwen van bestaande ruimte, zoals Next in 

centrum, maar dan wel voor een redelijke huurprijs Voor max. 1 jaar, als tijdelijke plek, in rust de 

procedure doen en vandaaruit verder zoeken. Met sociale Noord-makelaar Dit echtscheidingshotel 

kun je ook inpassen in woon-plan zones.  Dit voorkomt ook ellende. 

-Vanwege structurele leegstand in hotels : ombouwen van enkele hotels tot woon-hotels, ook in 

Noord, zoals in de V.S. of maak van een hotel een echtscheidingshotel, zie boven. 

-Ombouwen van monumentale ex-Nova-school Planetenlaan voor combi woonfunctie en breder : 

wonen met zorg, deels echtscheidingshotel, deels wijkfunctie. Met behoud monumentale karakter. 

-woonmodel Hof van Leijh, wonen met wederdiensten en zorg, ook in Noord gaan bouwen, met Elan 

of andere corporatie. Zo ouderen lokken uit hun gezinswoningen , die voor gezinnen dan worden. 

-Voormalige politieburo Noord, Marnixstraat slopen en nieuwbouw flat daarvoor in de plaats. Of 

het verhogen van het bestaande pand en ruimte eromheen gebruiken voor woningbouw. 



-Meer woonruimte voor diverse sociale huurders in de rijke en eenzijdig samengestelde  koopwo-

ningen-Kleverparkbuurt  e.o. waar nog ruimte is , met kleine complexen, zo meer evenwicht. 

-2 locaties voor Tiny Houses aanwijzen voor 5 jaar, waar het voorlopig goed kan, met de ervaring en 

know-how van elders.  Bijv. in de voormalige volkstuinenstrook bij Noord Akendam Vergierdeweg.  

- Manen tot spoed van woningbouwplannen Orionwegzone en Spaarndamseweg-zone, visies liggen 

er al, versnelde procedures inzetten , menskracht hierop zetten, woningnood breekt wet. 

-Ongebruikte rivier-cruise-boten e.d. ombouwen tot woonruimtes op water aan het Spaarne in 

Noord,  aan beide kanten van het Spaarne. Er is  plek voor! Niet alleen een cruiseboot voor 

asielzoekers en Afghaanse Nederlanders aan het Spaarne , ook voor mensen  met woningnood uit 

Noord! Vergunningplekken regelen eerst. Nu een slechte tijd voor riviercruises dus …. 

-Starten met het eerste krasse Knarrenhofje voor ouderen uit Noord, naar voorbeeld van elders. 

-Samen verder speuren door Noord en Waarderpolder en oproep doen voor suggesties naar 

mogelijke locaties. 

Tot zover mijn 1

e

 onderzoek en brainstorm.  Welke woonruimte-kansen zie jij in Noord en waar? En 

voor welke doelgroepen? Mail me, speur mee !  

Marcel Smeenk  

Buurt-opbouwwerker DOCK Noord  

Email: msmeenk@dock.nl 


