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NIEUWSBRIEF DE KRIM 
Zomer 2019 

 

DE KRIM WARMT OP 

 

Visie op de Noord-Krim als onderdeel van de Orionzone, voorgesteld door het visieontwikkelteam van de gemeente. 

Wie zijn we? Wat zijn Krimmers? Net als die andere Krim geannexeerd, maar dan door de 
gemeente Haarlem in tijden dat er woningnood heerste en de stad ruimte nodig had. Die 
vond ze tussen de Delft en de spoorbaan. Geen oorlog, referendum of bewonersparticipatie. 
Een pennenstreek van hogerhand was voldoende. 

Tijden zijn veranderd, maar de problematiek is hetzelfde. Haarlem zoekt binnenstedelijk 
ruimte om 10.000 extra woningen te bouwen. Noodzaak is niet bewezen. De coalitie, die de 
gemeente Haarlem bestuurt, geeft toe aan de druk van de MRA (Groot Amsterdam) en heeft 
haar ambitie tot 2025 met 30% opgeschroefd. 

Tegenwoordig kunnen we invloed uitoefenen en de wijkraad, die onderbemand is en 
schreeuwt om versterking, laat u in deze editie zien op welke wijze dat kan. We hebben 
geleerd van de ‘gevangenis’-ontwikkeling op Sportpark Pim Mulier en proberen al voor het 
opstellen van een startnotitie door een ambtenaar betrokken te raken. 

Niet voor niets stellen we dat de Krim opwarmt, niet zozeer door de in de ontwikkelvisie 
gememoreerde toename van hittestress waar klimaatadaptatie voor nodig zou zijn. Nee, we 
mogen meedenken en beslissen over het opzetten van een buurtenergiecentrale en andere 
initiatieven die de Krim duurzamer maken en een aangename buurt om in te wonen. 

Maar eerst wordt het weer tijd voor een buurtfeest. De details leest u in dit nummer, maar we 
zijn ervan overtuigd dat het zomerfeest op het Rijklof van Goensplein bijdraagt aan de 
saamhorigheid in de wijk. Er zijn ook dit jaar weer nieuwe gezinnen in de wijk komen wonen 
en die kunnen onder het genot van een hapje en drankje kennis maken met de rest van ons 
Krimmers. Komt allen tezamen!!  

(Hans Pos, voorzitter) 
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Duurzame stedelijke ontwikkeling; het proces 

Al in november 2018 werden de bewoners van de Orionzone betrokken bij de verwezenlijking van de 
Orionzonevisieontwikkeling. Acht ontwikkelzones in de stad Haarlem hebben als doelstelling om 
10.000 binnenstedelijke woningen op te leveren voor het einde van 2025. Een hoge en waarschijnlijk 
onrealistische doelstelling. In november 2018 begon het participatieproces om 650+ woningen in de 
Orionzone te realiseren. Echter een maand later, op 9 december 2018 (nummer 2018/702054), 
informeerde wethouder Roduner namens het college de commissie ontwikkeling over planning en 
procesgang van het programmabeleid duurzame stedelijke ontwikkeling. Op de bijgevoegde kaart 
staat duidelijk dat de ontwikkelzone Planetenlaan/Orionweg 560 woningen bevat, waarvan 50% 
sociale huur. De gezamenlijke visies omvatten 10.010 nieuwe woningen voor heel Haarlem. 

Concept ontwikkelvisie Orionweg/Planetenlaan ter inzage 

Afgelopen mei werden jullie uitgenodigd aanwezig te zijn bij de presentatie van het ontwikkelscenario 
dat uit het participatieproces was ontwikkeld. Meer dan 500 belangstellenden woonden de drie 
presentatiesessies in de Nieuw Apostolische Kerk aan de Plesmanlaan bij, waaronder velen uit de 
Krim. Te zien was dat opmerkingen en ideeën van de bewoners deels waren overgenomen in de 
presentatie. Toch leidde de presentatie tot nog meer vragen, en uiteindelijk is de ontwikkelvisie op 
minstens twee punten aangepast alvorens hij werd aangeboden aan het college. Op 9 mei werd het 
collegebesluit met bijbehorende conceptvisie vastgesteld en ter inzage gelegd. Dit betekent dat het 
naar de commissie ontwikkeling wordt gestuurd ter informatie en dat ‘Haarlem’ vanaf 26 augustus tot 
begin oktober zienswijzen mag indienen, waarna een mogelijk gewijzigd document door de 
gemeenteraad zal worden vastgesteld ergens rond de Kerst. Frappant is dat het college vijf maanden 
na vaststelling van bovengenoemd document nu een Orionzone ontwikkelvisie vaststelt dat spreekt 
over 650+ woningen. Dat het document nog verfijning behoeft zal hieronder blijken. 

Consequenties voor de Krim 

De wijkraad en de participerende bewoners uit de Krim hebben een belangrijke invloed gehad op het 
nu vastgestelde document. Belangrijkste punten: 

- Er worden geen woningen toegevoegd ten westen van de Randweg 

- Ruimte voor een buurtinitiatief voor opwekking van groene energie 

Naast de NH-hal, waar we onze jaarvergaderingen organiseren, komt een tweede sporthal, 
voornamelijk om een gymvereniging te huisvesten en ruimte te geven voor een extra sportzaal voor 
het Mendelcollege. De woontoren, de extra sportfaciliteiten en de energiecentrale zullen 
consequenties hebben voor de verkeersafhandelingen op de Orionbrugkruising. Dat is nu nog niet 
meegenomen in de visieontwikkeling. 

Vragen en opmerkingen tijdens de participatierondes hebben ertoe geleid dat in de visie de 
mogelijkheid voor een fietsbrug over het Orionweg/Randwegkruispunt wordt overwogen. Daar is 
weinig ruimte voor en het is een erg dure oplossing. Een alternatieve oplossing moet nog worden 
gevonden. Het projectteam heeft een eerste aanzet gegeven van een mogelijke brug. Op de 
volgende bladzijde staan schetstekeningen zoals ze in het rapport staan. 

In de herfstnieuwsbrief laten we u zien dat de gemeente, als het aan haar ligt, ook een 80-tal sociale 
woningen wil toevoegen op het parkeerterrein voor het Kennemer Sport Center. 

Fietstunnel of fietsbrug bij de Orionbrugkruising 

Enkele jaren geleden hebben we in een nieuwsbrief de resultaten van een uitgevoerde 
verkeersstudie laten zien. De Orionbrugkruising levert al jaren problemen op en dat zal alleen maar 
toenemen met het bewoond raken van de woontoren en de geplande ontwikkelingen. In eerste 
instantie werd door het projectteam gedacht aan een fietstunnel, maar met de aanwezigheid van de 
Delft is dat praktisch onmogelijk. Toch zien we hieronder, zoals gepresenteerd in het 
visieontwikkelingsrapport, een mogelijke route met daarin een T-splitsing in de fietstunnel. Naast de 
ruimtelijke beperkingen voor de helling richting tunnel en/of brug gaan oplossingen ook ten koste van 
het groen tussen de Lodewijk van Deijssellaan en de Delft. 

http://www.dekrimhaarlem.nl/
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Onderstaande en vele andere tekeningen uit het rapport zijn niet gepresenteerd tijdens de 
scenariopresentatie en hebben nog geen commentaren opgeleverd. Dat kan en zal alsnog gebeuren 
tijdens de zienswijzefase van eind augustus tot begin oktober. 

 

 Een onpraktische ‘lintworm‘-vormige brug   Een onmogelijke fietstunnel compleet met T-splitsing 

Noodzaak van een extra supermarkt? 

Terecht concludeert het projectteam dat een supermarkt (met extra winkels en woningen) op de 
plaats waar de Bison Bowling nu staat onwenselijk is gezien de nabijheid van Orionweg/Randweg en 
de onmogelijkheid om daar te parkeren/toeleveren, etc. Echter in het door het projectteam 
gepresenteerde document staan de volgende opmerkingen:  

1. Ondanks dat bewoners nut en noodzaak van een extra supermarkt niet inzien wijst het projectteam de 

locatie waar nu verpleeghuis Delftweide staat aan als mogelijke optie voor een extra supermarkt;  

2. De supermarktdichtheid/inwoner in Haarlem-Noord is vergelijkbaar met die voor heel Haarlem; 

3. Het zwaartepunt van de nieuwe woningen (2/3 van het totaal) zal zijn bij de Rijksstraatweg (waar nu een 

grote Dekamarkt staat).  

De Orionzone concept ontwikkelvisie in kaart 

Wat opvalt, is dat het zwaartepunt van de woningbouw in de Planetenbuurt ligt. De Planetenlaan zelf 
wordt een geïdealiseerde groene zone met een 30 km/h-regime. Er staat een parkeergarage gepland 
voor zo’n 300 auto’s, maar dan nog kan er daar een verkeersinfarct ontstaan zoals uit de nog uit te 
voeren verkeers- en parkeerstudie (mobiliteit) moet gaan blijken. De gemeente heeft toegezegd dat 
een aantal bewoners, waaronder wijkraadsleden, in een klankbordgroep plaats mogen nemen om de 
studie te begeleiden en van ‘ervaringsdeskundige’ informatie te voorzien.  

Kijk voor het detail op www.haarlem.nl/orionzone 
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Ontwikkeling IJsbaanlaan 

De gemeente Haarlem is naast het ontwikkelen 
van de Orionzone ook bezig plekken in de stad 
te ontdekken die ze vervolgens nog vol kan 
laten bouwen. In het kader van die duurzame 
stedelijke ontwikkeling is een ambtenaar 
gevraagd een startnotitie te schrijven over het 
ontwikkelen van 80 sociale huurwoningen op 
de parkeerplaats naast het Kennemer Sport 
Center. De wijkraad, het bestuur van CIOS, 
Sportcenter en de IJsbaan en enkele bewoners 
van de van Riebeecklaan die er het dichtstbij 
wonen zijn in gesprek met die ambtenaar over 
de plannen. Voor de zomer wordt er niets 
besloten, maar in het laatste kwartaal van 2019 
zal B&W zich buigen over de startnotitie en die 
willen vaststellen. 

Uitje met de Oudjes 

Net als afgelopen jaar, toen we een gezellig 
uitje met de oudjes organiseerden naar De 
Krim in Hoenderloo, waren we van plan dat dit 
jaar te doen naar de Krim op Texel. Helaas zijn 
gemeentelijke richtlijnen voor subsidie weer 
gewijzigd waardoor de aanvraag werd 
afgewezen. We beraden ons nog over een 
alternatief om toch deze zomer met een aantal 
oudjes op stap te gaan. 

Koffiecirkel 
Op 18 juni is iedereen van harte welkom op de 
Jan Pieterszoon Coenlaan 21 om het 4-jarig 
bestaan te vieren. Proficiat!! 
 

2019  
 

 Dinsdag 18 juni om 11.00 

 Woensdag 17 juli om 16.00 

 Dinsdag 17 september om 11.00 

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

 

 2019 
 

Vergeet de datum niet: 
 

van 
 
Rijklof van Goensplein 

Buurtenergiecentrale 

Met vereende krachten is het gelukt om sociale 
woningbouw naast de NH-hal te ontmoedigen. 
We kwamen met het duurzame energie-
alternatief dat ook in het Ramplaankwartier 
werkt en op andere plaatsen in de stad en in 
Nederland. Het idee is nu opgenomen in het 
concept ontwikkelplan voor de Orionzone. 

Het plan is nog niet uitgewerkt, maar we willen 
de gemeente steunen met het zoeken naar een 
breed gedragen invulling van de energie-
transitie voor de Krim. Daarvoor hebben vijf 
initiatiefnemers in de wijk een voorstel 
ingediend bij de gemeente om het draagvlak 
voor het idee te onderzoeken en eerste 
contouren te schetsen. Het resultaat gaat dan 
integraal deel uitmaken van de door de 
gemeenteraad vast te stellen ontwikkelvisie. 

Omdat de technologie snel ontwikkelt is het 
misschien zelfs mogelijk om energie op te 
slaan in de vorm van waterstof, om zo minder 
afhankelijk te zijn van de netwerkbeheerder. 

Als eerste gaan we praten met de VVE’s van 
de 7 flats langs de Reaellaan. Zij kunnen direct 
contact met de wijkraad opnemen als ze deel 
willen uitmaken van dit lucratieve initiatief. 

 

 

De energiecentrale waar ook een overdekte fietsenstalling 
van het Mendelcollege deel van uitmaakt, naast het dak 
van de NH-hal en daken van het Mendelcollege zelf. 

 
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 

http://www.dekrimhaarlem.nl/
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SAMEN WANDELEN in en om Haarlem-Noord 
Samen wandelen is gezond voor iedereen, met weinig kans op blessures. Het is gezellig en een stimulans 
om erop uit te gaan. Je geniet van het groen en leert je omgeving beter kennen. Alle wandelingen zijn gratis 
en duren een uur. Je wandelt op eigen tempo. Na afloop kun je koffie, thee of fris drinken op eigen kosten.  

Maandag 10.30 u. Buurtsportcentrum HKC, 
’T Hoenstraat 1, bij de Kleverlaan 

Jessica Frans, Sportsupport,  
023-5250302, jfrans@sportsupport.nl 

Maandag 11.00 u. 
met ev. lunch erna 

Wijkcentrum de Fjord,  
Paul Krugerkade 6, vlakbij Cronjestraat) 

Wilma Warmerdam, De Fjord,  
06-1289731, wwarmerdam@haarlemeffect.nl 

Maandag 14.00 u. Marsmanplein-winkelcentrum,  
De passage (Delftwijk) 

Mevr. te Boekhorst, 06-10806463, 
marianneteboekhorst@gmail.com 

Woensdag 10.30 u. Rijklof van Goensplein, De Krim 
(woonwijk achter Mendelcollege) 

Rob van Looveren, wijkraad,  
023-5253988, robvanlooveren@hotmail.com 

Woensdag 19.00 u.      
Maandelijks! 

Buurtwinkel Marsmanplein,  
Generaal Spoorlaan 140, Delftwijk 

Moniek de Graaf, SIG,  
023-5370142, sigsportief@sig.nu 

Donderdag 10.00 u.; 
Migrantenvrouwen 

Wijkcentrum de Horizon,  
Ambon-straat 2, Nieuw-Guineaplein 

Touria Slimane, DOCK,  
06-38828286, tslimane@dock.nl 

Donderdag 10.30 u. 
Ook in zomerperiode 

Wijkcentrum de Horizon,  
Ambon-straat 2, Nieuw-Guineaplein 

Marcel Smeenk, DOCK,  
06- 38828285, msmeenk@dock.nl 

Dit overzicht is een product van DOCK-Noord, de activiteiten zijn van diverse organisaties (mei 2019). 

(Advertenties) 

 

 

MENDELCOLLEGE HAARLEM 

TTO, Gymnasium, Atheneum, Havo en Mavo 

Pim Mulierlaan 4, 2024 BT Haarlem 

023-525 8421, info@mendelcollege.nl 

http://www.dekrimhaarlem.nl/
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(Advertenties) 
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