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NIEUWSBRIEF DE KRIM 
Winter 2018 

 

DE KRIM VOORWAARTS 

 
             De POST.NL brievenbus zoals die op de Cornelis van der Lijnlaan stond tot 8 september 2018. 

Ook de Krim ontkomt niet aan veranderingen. Tachtig jaar geleden werden de contouren 
geschetst, Bloemendaal werd ingewisseld voor Haarlem. De laatste huizen werden veertig jaar 
geleden toegevoegd. De Randweg ontwikkelde zich tot een ontsluitingsweg. Twintig jaar 
geleden werd de Kennemer Sporthal met haar parkeerterrein aangelegd en tien jaar geleden 
kreeg het Pim Mulier Sportpark haar facelift. De wijk was af. Het bestemmingsplan 2011 
bevestigde die indruk. 

Die tijdelijke realiteit is echter achterhaald. Haarlem groeit en heeft behoefte aan het bouwen 
van 10.000 extra woningen, grotendeels om vraag vanuit Amsterdam op te vangen. Acht 
ontwikkelzones zijn geïdentificeerd. De Krim valt in de eerste zone. De in aanbouw zijnde 
woontoren is daar geen onderdeel van. ‘Het is een verrijking van de entree van de stad en past 
goed bij de bestaande bouw’, een quote van de gemeentelijke welstandscommissie.   

De komende maanden volgen we de ontwikkelingen en pogen daarin de belangen van onze 
wijk zo goed mogelijk te behartigen. Participatiemomenten en inspraakmogelijkheden zullen 
worden benut. Als wijkraad zoeken we versterking, want er speelt van alles. In aanloop naar 
de jaarvergadering op 25 februari 2019 zal er nog veel gebeuren. In deze nieuwsbrief staat een 
voorlopig verslag. Volg de website voor verdere details. 

Om positief af te kunnen sluiten kunnen we melden dat voor minder validen de lift bij station 
Bloemendaal in gebruik is genomen en dat wijkbewoners zich sterk maken om met vereende 
krachten een eigen brievenbus op de Cornelis van der Lijnlaan te gaan beheren of een andere 
creatieve oplossing te vinden waarmee we onze wijkbewoners kunnen helpen.  

(Hans Pos, voorzitter) 
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De Koffiecirkel 
Na het uitje naar Hoenderloo kwamen op 9 
oktober weer een tiental mannen en vrouwen 
bijeen voor de koffiecirkel. Plannen werden 
gesmeed en er wordt gedacht aan een dagje 
naar de Krim, Texel.. 
 

2018/2019  
 Dinsdag 11 december om 11.00 
 Woensdag 9 januari om 16.00 
 Dinsdag 5 februari om 11.00 

Rob van Looveren; 023-52.53.988,  
Arian Vuijk; 06-39.89.37.41 
 

Kerstfeest 15 december 2018 
Na het geslaagde zomerfeest 2018 dat door 
de feestcommissie bestaande uit Anneke, 
Barbara en Olga werd georganiseerd, zijn we 
verheugd te melden dat die ook het Kerstfeest 
op 15 december willen organiseren. In de op 1 
en 2 december rondgedeelde flyer staan de 
details. Komt allen tezamen.  
Rijklof van Goensplein, de Krim:  
15 december 2018; 15.00 - 18.00 
 

Jaarvergadering 25 februari 2019 
Het is alweer bijna een jaar geleden dat we de 
jaarvergadering belegden in de sportkantine 
van de NH-hal bij het Kinheim-stadion. Net 
voor de verkiezingen organiseerden we daar 
onder andere een debat tussen enkele 
politieke partijen. Zowel de partijen als de zaal 
waardeerden het debat, reden om het dit jaar 
opnieuw te houden. Via de e-mail kunt u tot 2 
februari 2019 onderwerpen aandragen. Wij 
denken dat het vooral zal gaan over de 
ontwikkelingen rondom de ontwikkelzone 1 en 
daarmee verband houdend de 
wens/noodzaak om een supermarkt te 
plannen waar nu de Bison Bowling staat. 
 

Bouw woontoren vordert gestaag 
Ondanks dat er nog juridische procedures 
lopen over strafrechtelijk verwijtbare 
activiteiten van de gemeente Haarlem, heeft 
de bouw van de woontoren op sportpark Pim 
Mulier het punt bereikt waarbij de vloer is 
gestort en de aannemer de hoogte in gaat. 
Voor de Kerst hoopt de aannemer het hoogste 
punt te hebben bereikt. 

Maar het begon toch wel erg knullig toen bij 
de start van de hei-activiteiten bleek dat het 
terrein niet ‘bouwrijp’ was opgeleverd door de 
gemeente. De drainageafwatering van het 
sportpark werd geraakt en sloeg lek. 
 
In-house aannemer BAM mocht namens de 
gemeente de schade repareren. De toekomst 
zal leren hoe de drainagebuis door de 
gemeente kan worden gevolgd als hij onder 
de flat doorloopt.  

 
Modder en drainagewater vindt zijn weg naar de Delft 

 
Steeds zichtbaarder wordt dat de flat zo dicht 
bij het DSS-veld komt te liggen dat het een 
uitdaging wordt om de benodigde 
parkeerplaatsen in te richten die conform de 
richtlijn nodig zijn en die de wethouder in alle 
stelligheid dacht te kunnen garanderen tijdens 
een raadsvergadering. 

 
De krappe parkeerruimte tussen flat en DSS-veld 

 
Als de winter het toestaat, zal AMVEST de 
eerste huurders strikken voor de zomer van 
2019. We zijn benieuwd wie zich Krim-
bewoners mogen gaan noemen. Het 
inwonertal van de wijk zal door de komst van 
de flat met minstens 10% stijgen. 
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Doorstart Brievenbus op de Krim? 
Na vergeefse pogingen om via de gemeente 
en POST.NL te pogen de brievenbus te 
behouden voor onze wijk, sprak de wijkraad 
met een enthousiaste deelnemer aan het 
initiatievencafé bij de kweektuin. Daar lukte 
het om steun te krijgen voor het idee om als 
wijk zelf de brievenbus met regelmaat te legen 
bij een van de overgebleven punten van 
POST.NL. We zouden beslag willen leggen op 
een afgedankte brievenbus en die plaatsen op 
de plek waar de vertrouwde brievenbus stond 
aan de Cornelis van der Lijnlaan. De 
brievenbus zou tweemaal in de week kunnen 
worden geleegd, idealiter op maandagen en 
donderdagen. POST.NL wees het voorstel af. 
Op de komende jaarvergadering, 25 februari 
2019, zullen we uitvoerig vertellen over een 
alternatieve doorstart van de brievenbus. 
 
Ontwikkelzone Orionweg-Planetenlaan 
In de WBO-vergadering van 26 juni 2018 hield 
de heer Hein Schouwenaar namens de 
gemeente een presentatie over de 
ontwikkeling van 600+ woningen in de 
Orionweg-Planetenlaanzone. De woontoren is 
eigenlijk een zaadje voor die ontwikkeling, die 
als het aan de gemeente ligt, loopt van de 
spoorlijn tot waar het FC Haarlem stadion is. 

 
Ontwikkelzone 1: De Krim-Orionweg-Planetenlaan 
  
Wijkraadsleden zijn aanwezig bij de zes 
participatiesessies die de gemeente heeft 
georganiseerd. Op basis van plattegronden 
wordt met enkele tientallen bewoners 
gesproken over thematische ideeën, met als 
doel een ontwikkelvisie voor het gebied te 
maken en randvoorwaarden voor 
ontwikkelaars op te stellen. 
 
Op 10 december is de zesde bijeenkomst en 
zal de gemeente samenvatten wat er leeft in 

de zone. Het is de bedoeling dat tegen de 
zomer van 2019 het college een uitgewerkte 
voorkeursvisie op de ontwikkeling vaststelt. 
 
Op de jaarvergadering zal het onderwerp 
uitgebreid aan de orde komen. Ter informatie 
sommen we wat voorgestelde ideeën op die 
voorlopige steun krijgen: 

- Geen extra woningen tussen spoorlijn 
en Randweg 

- Een extra sportgebouw naast (tegen) 
de NH-hal met parkeren eronder 

- Herinrichting van de Pim Mulierlaan 
opdat fietsers meer ruimte krijgen 

- Herinrichting van de Orionbrugkruising 
- Verbreden van de toegangsweg tot de 

wijk voor een mogelijke buslijn 

In het verleden is het Rijklof van Goensplein 
dusdanig ingericht dat een buslijn er zijn 
eindhalte bij het station zou kunnen hebben. 
Dat idee komt nu terug. Een (kleinere) bus 
vanaf de Planetenlaan naar het station. Goed 
voor het Mendel en een voorziening die de 
wijk al sinds haar ontstaan ontbeert.   
 
Wijkraad de Krim ondersteunt het WBO dat 
een voorstel bij de gemeente heeft ingediend 
om een ‘2nd opinion’ te laten uitwerken over 
aspecten als bereikbaarheid van en mobiliteit 
in Haarlem-Noord. Het moet een document 
worden dat breedgedragen gaat worden door 
de wijkraden en bewoners van Haarlem- 
Noord. Op de participatieavonden hebben het 
WBO en de wijkraad allerlei vragen op tafel 
gelegd om te zorgen voor duidelijkheid, ook bij 
de politiek. De wijkraad wil partijen zover 
krijgen dat de visie uitdraagt dat er in wijk de 
Krim geen ruimte is voor extra woningen.  
 
De wijkraad is blij dat de gemeente allerlei 
gedachten op papier vastlegt en meeneemt in 
het opstellen van de uiteindelijke visie.  
 
Een heikel punt dat net buiten de wijk ligt, is 
het kavel waar de Bison Bowling opstaat. Op 
een van de participatieavonden was nieuwe 
eigenaar Hoorne met vier man aanwezig om 
hun idee te verkopen om een Vomar 
supermarkt, andere winkels en een 70-tal 
woningen op dat plot te zetten. Ondergronds 
parkeren overweegt Hoorne niet: ‘dat moet 
anders opgelost worden’. Het gros van de 
aanwezigen is tegen winkels op die plaats en 
parkeren moet zeker ondergronds.   
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Zonne-energie initiatief de Krim 
Haarlem 
Enkele jaren geleden werd al geopperd dat 
zonnepanelen op daarvoor geschikte daken 
zouden kunnen bijdragen aan een lagere 
energieprijs voor de inwoners en reductie van 
de CO2-uitstoot.   
Er is in de wijk een enthousiaste werkgroep 
gevormd die hoopt en verwacht dat met 
ondersteuning van de stichting Kennemer 
Energie daken kunnen worden geïdentificeerd 
waar zonne-energie op een groter dan het 
eigen dakniveau kan worden opgewekt en 
overschot kan worden teruggeleverd aan het 
net. De komst van een tweede NH-hal met 
plat dak zou de oppervlakte aanzienlijk 
vergroten. Ook het Mendelcollege is positief 
en zoekt aansluiting. Er moeten nog 
gesprekken komen met de VVE’s van de zes 
flats langs de Reaellaan, die mogelijk ook 
mee zouden willen doen. 
 
Aanlegsteigers langs de Delft 
Er liggen vele bootjes langs de Delft. Lage 
bootjes, want de bruggen, die gepasseerd 
moeten worden om op de grotere vaarwegen 
te komen, zijn laag. Menige wijkbewoner zou 
best zo’n aanlegplaats willen huren, maar 
ondanks dat het lijkt dat bepaalde plekken 
onbezet zijn, worden die toch verhuurd door 
de Haarlemse Havendienst. 

  
Een van de aanlegsteigers die al twee jaar onbezet is. 
 

Recent heeft de wijkraad de huur van 
ligplaatsen weer aangekaart bij de 
gemeentelijke havendienst. Zie website 
(www.haarlem.nl/ligplaatsve.-pleziervaartuig/) 
voor details. De havendienst staat ervoor 
open om met de wijk te delen wat 
mogelijkheden en bijbehorende kosten zijn. 
De wijkraad wil iemand van de havendienst 

uitnodigen om een presentatie te geven 
tijdens de jaarvergadering op 25 februari 
2019. Kom naar de vergadering en mogelijk 
heeft u aanstaande zomer al een ligplaats!?! 
 

Geluidsschermen JP Coenlaan 
Met de gemeente Haarlem wordt overlegd om 
nog dit jaar een stedenbouwkundige visie vast 
te stellen over geen geluidschermen in de 
spoorzone van wijk de Krim. In mei hebben wij 
daar al een bijdrage voor geleverd. De 
wijkraad spreekt proactief met zowel de 
gemeente Haarlem, bewoners van de 
Iepenlaan alsmede met Prorail om bij alle 
beslismomenten betrokken te worden. 
 
Kerstboominzamelactie 
Begin januari doet u de kerstboom de deur uit. 
Spaarnelanden richt hiervoor inzamellocaties 
in op het Santpoorterplein voor de school en 
in het Zaanenpark bij het Posthuis. 
 

Stuyvesanttunneltje 
Een verhaal waar maar geen einde aan komt. 
Voor hen die via het tunneltje naar de COOP 
gaan of naar de bushalte lopen is het een 
continue bron van ergernis. De provincie NH 
(eigenaar van de tunnel) en gemeente 
Haarlem (verantwoordelijk voor de 
leefbaarheid) komen er maar niet uit. 

 
De muurschade na brand 

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  
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Nog enkele sfeerimpressies voor de Kerst 

 
Na vereende berichtgeving richting Spaarnelanden hebben zij 
een aannemer ingeschakeld die met een ouderwetse toewijding 
en precisie het trottoir aan de Lodewijk van Deijssellaan heeft 
herstraat. Een pluim voor Spaarnelanden. 

 

 
Sinterklaascadeautje van Spaarnelanden. Op enkele plaatsen 
zijn, net voor de winter toeslaat, neuwe boompjes geplant. 

 

 
Met twee man in drie dagen tijd werd vakkundig werk geleverd 
waardoor het trottoir weer decennia mee kan. Heeft u ook zo’n 
uitdagende klus voor ze. Meldt het via 14023, optie 1. 

 
Bij het Bloemendaaltunneltje heeft de gemeente nu een 
waarschuwingsbord gezet. Zeker met bladeren en binnenkort 
mogelijke gladheid is het opletten geblazen. 

 
CARSHARING iZOOF 
Het project iZOOF (www.izoof.com) voor “car 
sharing” van elektrische auto’s is 
gepresenteerd door Anna Hannema. De proef 
loopt zeer succesvol in 2 wijken in Haarlem-
Noord. Door het gezamenlijk beschikbaar 
hebben van elektrische auto’s met 
buurtgenoten heb je geen eigen auto meer 
nodig. Heb je belangstelling dan kun je 
contact opnemen via carsharing@izoof.com.  
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(Advertenties) 

  

  

  

 
 


