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Is dit nu participatie. Inspraak in ieder geval 

niet. 

Waar doe ik het eigenlijk allemaal voor?” 

 

Eenmaal weer thuis, moest ik ook aan de slag 

voor de Braderie van de Vergierdeweg. 

 

Nu in de laatste week van september kan ik 

tevreden terug kijken op de behaalde resulta-

ten. 

De Braderie Vergierdeweg was weer geslaagd 

en heel druk bezocht. 

En er komt geen kale kade. 

 

De Bomen blijven op de Jan Gijzenkade, nadat 

de wethouder haar plan heeft bijgesteld op een 

drukbezochte commissie Beheervergadering 

van afgelopen 15 september. U leest hier meer 

over in het stuk van het actiecomité op de vol-

gende pagina`s. 
                            Groet, Rina Stroo, secretaris  

        Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste Wijkbewoners, 

een drukke en spannende tijd. 

 

Nog in de vakantie, op 5 augustus, werd ik op-

geschrikt door het bericht dat de wethouder 

toch voor de variant met de vrijliggende fiets-

paden heeft gekozen voor het Voorlopig Ont-

werp van de Jan Gijzenkade. i.p.v. de door de 

buurt gewilde variant met fietsstroken. 

Met allerlei vragen en gedachten in mijn hoofd, 

fietste ik die dag over de Utrechtse Heuvelrug: 

“Dan gaan de bomen weg. De bewoners zullen 

hier helemaal niet blij mee zijn. 

Dan heeft de fietsersbond toch weer haar zin 

gekregen. Heb ik het standpunt van de wijk-

raad wel goed omschreven? 

Hoe kan dit nu.? De bewoners van de Jan Gij-

zenkade hebben bijna unaniem voor de fiets-

stroken variant gekozen. 

Waarom gaat de wethouder tegen de uitslag 

van de enquête in? 

 

 

 

 



2 

  
 

Van het actiecomité Jan Gijzenkade 

 
 
Beste bewoners van de wijk Dietsveld/ Vogelbuurt, 
 
Het zal u wellicht niet zijn ontgaan dat er de afgelopen weken volop actie is gevoerd tegen de  
plannen van de gemeente over de toekomst van de Jan Gijzenkade.  
Zoals iedereen wel weet is het wegdek al jaren slecht. Onder andere door financiële problemen 
bij de gemeente is dit project steeds op de lange baan geschoven.  
Nu ook de riolering aangepakt moet worden, ziet de gemeente haar kans om de weg meteen te 
herinrichten.   
Op 12 juli was er een eerste inloopavond bij DVS waarbij, wij als bewoners van de wijk Dietsveld 
konden stemmen op twee opties.: Een met rode fietsstroken op het wegdek, en een variant met 
vrij liggende fietspaden, waardoor minimaal 23 bomen zouden moeten wijken, net als het voetpad 
aan de waterkant.  
Hoewel 96% van de bewoners van de Jan Gijzenkade, als ook de meerderheid van de rest van 
de wijk, voor de stroken variant had gekozen, presenteerde de wethouder een  
Voorlopig Ontwerp (VO) met vrij liggende fietspaden. De Fietsersbond en ook de Haarlemse Bo-
menwachters hebben hierin de belangrijkste doorslag gegeven. 
 
De procedure verliep verre van vlekkeloos. Er werd niet of slecht gecommuniceerd, omdat  
uitnodigingen voor de inloopavond pas na deze avond in de bus vielen.  
Ook werd er na de inloopavond nauwelijks informatie gegeven over consequenties van beide 
opties, noch over de gang van zaken.  
Bovendien viel de hele procedure samen met de zomervakantie.  
Boos over de gehele gang van zaken, hebben wij als bewoners van de Jan Gijzenkade een 
zienswijze geschreven met alle denkbare argumenten tegen het VO.  
Om ons niet tegen elkaar uit te laten spelen, is ervoor gekozen de zienswijze op de kade  
huis aan huis te verspreiden en ook daarbuiten door zoveel mogelijk mensen te laten  
ondertekenen.  
Al doende werd het clubje groter en is er een Actiecomité gevormd van 9 bewoners van de Kade. 
We hebben alle bomen met linten en aanplakbiljetten gemarkeerd, een spandoek op schaal ge-
maakt waar de huidige situatie en de situatie van het VO op was afgebeeld om  de veranderingen 
zichtbaar te maken.  
 
Bij de 2

e
 inloopavond waren we als groep vertegenwoordigd om buurtgenoten te informeren over 

consequenties en onze zienswijze onder de aandacht te brengen.  
Verder hebben we de media  en de  ‘social media’ ingeschakeld om aandacht te besteden aan de 
situatie.   
Er is een petitie gestart en een fotorapportage op de Kade gemaakt  om de sfeer en het dagelijks 
leven op de Kade in kaart te brengen. 
Ook zijn we in gemeentestukken en andere regelgeving gedoken en hebben we een  2

e
 en 3

e
 

zienswijze op juridische gronden geschreven.   
Op basis van deze stukken hebben we de inspraaktekst geschreven. Die tekst was gebaseerd op 
zoveel mogelijk onweerlegbare feiten en onderbouwd  met de eigen beleidsstukken van de ge-
meente.   
Tenslotte hebben we op de Kade huis aan huis geflyerd om mensen op te roepen aanwezig te 
zijn bij de vergadering van de Commissie Beheer. Ook in de rest van de wijk waren aanplakbiljet-
ten terug te vinden.  
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Dit alles heeft ertoe geleid dat we met ruim 40 personen, jong en oud, gewapend met de fo-
to’s, onze boompjes en borden, bij de vergadering vertegenwoordigd waren.  
Ook de media was weer van de partij.   
Naast 3 leden van ons comité, de secretaris van de wijkraad, 2 tieners van de Kade, een 
mevrouw uit Spaarndam, hebben ook de Fietsersbond en de Haarlemse bomenwachters  
ingesproken. 
 
Deze laatste was gaande het proces als een blad aan de boom gedraaid en pleitte nu voor 
behoud van de bomen en zelfs voor het veranderen van de Kade tot een 30 km/u weg.  
Alle politieke partijen hadden onze zienswijzen van te voren ontvangen en zich goed ingele-
zen. 
Er werden kritische vragen aan de wethouder gesteld. Men was unaniem over het feit dat de 
procedure verre van netjes was verlopen. Daarnaast waren de partijen het erover eens dat 
het belangrijk is dat er draagvlak bij de bewoners is over de plannen en de bomen behouden 
moeten blijven. De wethouder trok uiteindelijk dan ook de conclusie: ”ik moet wel iets heel 
raars gaan doen als ik bij het opstellen van het DO (definitief ontwerp), het VO handhaaf”. 

 
De gemeente zal alle ingestuurde zienswij-
zen gaan beantwoorden en opnemen in een 
inspraaknotitie.  
 
Het commentaar zal worden afgewogen en 
eventueel verwerkt in het 
Definitief Ontwerp (DO) met de fietsstroken. 
 
 

Wordt vervolgd op de volgende pagina→ 
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Op vrijdag 23 september jl. heeft de wethouder en de manager gebiedsontwikkeling  op 
onze uitnodiging, de inmiddels weer opgeschoonde kade bezocht en met een aantal le-
den van het actiecomité gesproken.  
De wethouder heeft uitgelegd, waarom zij in augustus voor het ontwerp met de vrij liggen-
de fietspaden heeft gekozen. Volgens het bomenonderzoek was het niet mogelijk  
om een fietspad tussen de twee bomenrijen te maken, maar als de eerste rij bomen zou 
verdwijnen, was het wel mogelijk. Aan deze variant was nog nooit gedacht.  
 
Met deze kennis paste het ontwerp met de vrij liggende fietspaden wel het beste in het 
beleid dat door de gemeenteraad is vastgesteld. De bomenwacht en de Fietsersbond  
gingen akkoord met dit plan.  
Maar helaas had de wethouder de bewoners niet over dit gewijzigde plan in kennis ge-
steld. Dit betreurt zij nu achteraf ten zeerste. Zij heeft haar fout ingezien en zal het  
definitieve ontwerp nu toch baseren op de variant met de fietsstroken.  
De wethouder geeft aan, dat zij de belangen opnieuw heeft afgewogen en dat het een  
democratisch besluit is. 
 
Verder is er bij dit gesprek gesproken over een oversteekplaats bij de Germanenstraat 
tegenover het bruggetje.  
De wethouder heeft toegezegd om te kijken wat hier mogelijk is.  
Als het concept DO wordt besproken, zullen we zien of deze wens is meegenomen.  
Bovendien wordt er gekeken of de lantaarnpalen aan de oeverkant geplaatst kunnen  
worden, zodat zowel het wegdek als het voetpad verlicht worden.  
Het is niet zeker of dit mogelijk is. 
Op 29 september a.s. zal het concept DO met de fietsstroken klaar zijn en wordt dan  
besproken met de wijkraad, een aantal leden van het actiecomité, de Fietsersbond en  
de Haarlemse Bomenwachters. 
Tenslotte willen wij via deze weg een ieder die onze actie op welke manier dan ook heeft  
ondersteund, heel hartelijke danken.   
Want zonder elkaars hulp en steun had de actie nooit tot dit resultaat kunnen leiden.  
Actiecomité Jan Gijzenkadereddebomenopdekade@gmail.com 
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Zaterdag 17 september, zoals elk jaar op de derde zaterdag van september, was de jaarlijk-
se Braderie op de Vergierdeweg en omliggende straten. Het is weer goed verlopen.  
Rond de middag kwam het zonnetje door. Er was van alles te doen:  poppenkast,  
springkussens,  een rondje zwieren in de draaimolen, de Bungee Jump, vrijmarkt, lekker 
eten, muziek en optredens op en rond het podium. 
Hieronder vindt u een selectie van de foto´s die een goed beeld geven van de dag. 



6 

 

Groot onderhoud Schoterbos  
 
Iedereen weet dat er na regen flink veel plassen staan in het Schoterbos. Niet alleen de park-
bezoekers, maar ook de bomen hebben last van het water. Het is belangrijk dat deze situatie 
wordt verbeterd. Daarom laat de gemeente Haarlem op dit moment een plan maken. De in-
spraak is in oktober en november. 
 
In 2012 heeft de gemeenteraad de Gebiedsvisie Schoterbos Jan Gijzenvaart vastgesteld na 
uitgebreide participatie en inspraak. Deze gebiedsvisie wordt nu uitgewerkt voor het parkdeel 
van het Schoterbos. 
Méér open water 
Het drainagesysteem in de parkgrond werkt slecht. Na de aanleg is erbovenop een ondoor-
dringbare laag ontstaan. Het water kan dus moeilijk weg. Het voorstel is nu het waterprobleem 
op te lossen door méér open water in het park te maken. Het regenwater kan dan beter weg-
stromen. Waar dat mogelijk is wordt bovendien de grond omgewoeld, om de ondoordringbare 
laag losser te maken. 
 
Méér biodiversiteit 
Tegelijk met deze aanpak kan de biodiversiteit sterker worden. Bomen die plaats moeten ma-
ken voor het nieuwe water worden elders in het park vervangen. De keuze kan dan vallen op 
duurzame soorten die thuishoren in dit gebied. Dat maakt het bomenbestand ook afwisselen-
der. De nieuwe waterkanten krijgen een ecologische invulling.  
 
De aanpak van het park is een mooie kans om te kijken naar de voorzieningen. Met alleen 
een zandbak en een paar speel- en trimtoestellen is het park op dit moment aan de saaie 
kant.  Denk voor de toekomst bijvoorbeeld aan een waterspeelplaats, visvlonders, een vlinder-
tuin en een speelheuvel. Twee nieuwe functies zouden graag een plek krijgen in het park: een 
kleine stadscamping en scouting Brigitta (zit nu in de Eemstraat ). Zo kan het park een plek 
worden waar voor iedereen iets aantrekkelijks te vinden is. 
 
Het project wordt in fases uitgevoerd. Als eerste zijn de aanpak van het waterprobleem en het 
groenonderhoud aan de beurt. Zodra B&W het voorlopig ontwerp hiervoor vrijgeeft, kan de 
inspraak starten. De planning is oktober en november.  
 
Inspraakwandeling 
Op zaterdag 22 oktober kunnen omwonenden en andere bezoekers meedoen met een in-

spraakwandeling. De ontwerpers geven dan in het park een toelichting op het plan.   
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Er is ook genoeg ruimte om vragen te stellen. Houd voor de tijden en de locatie de spandoeken 
in het park in de gaten.  
Na het vrijgeven voor inspraak staat het plan op de website van het project: www.haarlem.nl/
schoterbos. Hier vindt u alle informatie over het project. 
Het plan is besproken met de organisaties in het park, de omliggende wijkraden, de  
Haarlemse Bomenwachters en de Fietsersbond Haarlem. 
 
Karen Voors 
Projectteam Schoterbos van Buro Sant en Co landschapsarchitectuur 

Stichting Ecologisch Beheer Haarlem 
Een groep die niet zoveel op de voorgrond treedt is de SEB, de Stichting Ecologisch Beheer 
Haarlem. Zij werken in de natuur op een wijze die de natuur wat meer in takt laat. Wilgen wor-
den niet met de kettingzaag compleet ontdaan van al het bovenblad, de SEB werkt met hand-
gereedschap en laat enkele takken staan voor de vogels en insecten.  
Een rietveld wordt niet met grote machines gemaaid en daardoor omgeploegd. Nee, het riet 
wordt met een lichte machine gemaaid en daarna wordt het maaisel verzameld en met berries 
naar een hoop gebracht. De grond, mos en veen, blijft in goede staat en planten als mint en 
orchidee krijgen weer kans, de dieren kunnen toch in het gebied terecht doordat er gedeelten 
niet gemaaid worden. 
Zaterdag 17 september was het rietveld tussen de ijsbaan Nova Zembla en de weg naar Villa 
Westend aan de beurt. Een groep vrijwilligers ging met berries, rieken en harken het middenge-
bied ontdoen van het riet. In de middag rond 15.00 uur waren we er mee klaar. Het is leuk en 
ontspannen werken in de natuur en je spaart een sportschool uit. Op de site www.seb-
haarlem.nl kunt u zien wat het SEB doet en ook wat er in het gebied rond onze wijk, zoals in 
 de Hekslootpolder, gedaan wordt. U bent altijd welkom om mee te werken. 
           Martin van de Pavert 

Stichting Ecologisch Beheer aan het rietmaaien bij de 
verdolven landen. 
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Wijkraadleden 
 
 Voorzitter   Bert-Jan Rip   
       info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl 
 
 Secretaris   Rina Stroo  Raafstraat 33 2025 ZE Haarlem     023 -5271523  
      Secretariswijkraad.dietsveld-vogelbuurt@xs4all.nl 
     
Penningmeester Manuel Wassink 
      

Notulist   Kees Verhoeven    
 

Overige Wijkraadleden: 
 

Willie Kemper    
Martin van de Pavert 
Pauline Landwehr Johann  
 

Wijkraad Internet: www.wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl 
 
Facebookpagina:   www.facebook.com/  
 dietsveldvogelbuurt      
 

Gebiedsagenten:  Ronald Kales en Leo Burggraeve 
Marnixplein 11  2023 RL Haarlem   0900 – 8844  
 

Melding openbare ruimte :  
Voor losliggende stoeptegels, defecte lantaarnpalen 
www.haarlem.nl/ klacht-over-de-gemeente. 
 

Of  bel gemeente Haarlem: T  14 023  of meld het op de app  
          Buiten Beter. 

Colofon  
 
 
 

 
 
De nieuwsbrief is een uitgave 
van: 
Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt 
 
Redactie: Rina Stroo  
info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl 

 
Drukker:  
De Lithografen uit Haarlem B.V. 
 
N.B. redactieleden gezocht! 
         aanmelden bij Rina Stroo  

Vergaderdata  
Wijkraad Dietsveld-
Vogelbuurt 
 
Onze vergaderingen 
zijn op de volgende da-
ta: 
Elke tweede dinsdag-
avond van de maand. 
In het gebouw van de 
Dagopvang van de 
SHDH, gelegen achter 
het Schoterrechthuis, 
Vergierdeweg 50.  
Aanvang:20.00 uur. 
 11 oktober 
  8 november 
 13 december 

U bent van harte wel-
kom! 
U kunt altijd een  
agendapunt inbrengen. 

 
 


