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Jaargang 16 
Nummer 1 April 2017 

Zo zijn we ook, met hulp van Daniël Koomen, 
bezig om onze website te vernieuwen en deze  
goed bij te houden. http://
www.wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl/ 

Uiteraard blijven onze vergaderingen ook het 
moment om informatie te brengen en halen, zie 
voor de vergaderdata de achterpagina. 

Graag attendeer ik u dan ook op onze  
Jaarvergadering op 11 april aanstaande.   
Aanvang 20.00 uur. Locatie: Gebouw van de 
Dagopvang SHDH, Vergierdeweg 50, gelegen 
achter het Rode Kruisgebouw, Vergierdeweg 52 

We blikken kort terug op het afgelopen jaar en 
hebben een aantal gastsprekers. Medewerkers 
van de BAM en Boskalis komen een uitleg geven 
over hun “werken” en wat u van hen mag ver-
wachten gedurende de werkzaamheden.  

Een andere ontwikkeling, waar we u op de jaar-
vergadering over willen informeren, is de komst 
van de snelbus ( Hoogwaardig Openbaar Ver-
voer– De HOV). 
We willen u op die avond graag een simulatie
( een video) laten zien van hoe het  er in de toe-
komst bij het kruispunt Eksterlaan, Tesselscha-
deplein, Rijksstraatweg, Generaal Spoorlaan aan 
toe zal gaan. 
Het zebrapad bij het Marsmanplein is dan weg 
gehaald evenals de stoplichten en zijn dan ver-
vangen door oversteekeilanden.  
Oordeelt u zelf en kom het filmpje bekijken. 

U bent dus van harte uitgenodigd om aanwezig 
te zijn. Graag tot dan!!  

Voorzitter special door Bert-Jan Rip, 

Eindelijk, het voorjaar is begonnen. Met mijn kin-
deren lammetjes bewonderen bij boerderij  Zorgvrij 
en de narcissen en tulpen bij ons in de achtertuin. 
“Je ruikt de lente”, zou mijn oma zeggen. Heerlijk!! 
Tuurlijk, de sneeuw in februari zorgde voor veel lol. 
Onze hele straat deed mee met een sneeuwballen-
gevecht. Een bijzonder ‘burgerinitiatief’ dat ik via de 
buren-app kon volgen, omdat ik zelf in een druilerig 
Bruinisse zat.  
Maar toch, meer zon, hogere temperaturen en  
‘s avonds langer licht heeft meer mijn voorkeur.  

In onze wijk veel bedrijvigheid nu, want de BAM en 
Boskalis  zijn begonnen met de herinrichting van de 
Eksterlaan en de vervanging van het riool in het 
Dietsveld. Ze informeren en  betrekken de omwo-
nenden goed bij de projecten. Ik las in de nieuws-
brief van de Koningin Emmaschool, dat ook de kin-
deren voorlichting hebben gekregen, tijdens een be-
zoek aan de bouwplaats.  Goed initiatief, deze vroe-
ge arbeidsmarkt oriëntatie!!! Vanuit de wijkraad heeft 
Rina samen met Jacqueline Kuiter een brief naar de 
gemeente gestuurd met als boodschap onder ande-
re om de Jan Gijzenkade niet meer toegankelijk te 
maken voor zwaar vrachtverkeer. Een manier om 
overlast te verminderen en de veiligheid te vergro-
ten. Hopelijk deelt de wethouder de zorgen van de 
omwonenden en stemt ze in met het voorstel.  
Wellicht bent u als facebookgebruiker al helemaal 
aangesloten op deze ontwikkelingen via de pagina 
van onze wijkraad. Tijdens een van de vergaderin-
gen merkte een aanwezige terecht op, dat de wijk-
raad en haar activiteiten “vindbaarder” moeten zijn. 
De wijkraad probeert u  daarom ook vaker te infor-
meren en niet alleen afhankelijk te zijn van onze 
wijkkrant.   
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Verzoek om extra verkeersmaatregelen op de Jan Gijzenkade, 
door Jacqueline Kuiter 

Afgelopen februari hebben de Wijkraad en het Aktiecomité van de Jan Gijzenkade nog een tweetal 
verzoeken ingediend bij de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders. 

Het eerste verzoek gaat over een inrijverbod voor zwaar vrachtverkeer op de Jan Gijzenkade. 
De bewoners van de Jan Gijzenkade hebben namelijk gemerkt, dat sinds de opening van de  
Schoterbrug in 2009 er een forse toename is van het (zware) vrachtverkeer.  
Dit geeft geluids- en trilling overlast. 
Het blijkt, dat vooral vrachtwagens, die de winkels op het Marsmanplein bevoorraden, via de Jan Gij-
zenkade naar de Rijksstraatweg rijden om zo het Marsmanplein te bereiken. 
Een inrijverbod voor vrachtwagens zou het verkeer op deze weg ontlasten.  
Ook wordt dan op deze manier het kruispunt Jan Gijzenkade/Rijksstraatweg ontzien.  

Het tweede verzoek is, extra snelheid remmende attentiepunten aan te brengen op het nieuwe  
wegdek, omdat de Jan Gijzenkade een drukke weg is geworden. 
Het is duidelijk dat er een verkeersaanzuigende werking van de Schoterbrug uitgaat en voor de  
opening van de Schoterbrug is door de gemeente beloofd, dat bij een verkeerstoename aanvullende 
verkeersmaatregelen zouden worden getroffen, zoals snelheid remmende maatregelen. 
Deze attentiepunten kunnen dan direct na de herinrichting op het nieuwe wegdek aangebracht wor-
den. 

Er komt wel al een attentiepunt bij het voetgangersbruggetje over de Jan Gijzenvaart. 
Maar er zouden ook attentiepunten op drie andere punten aan-
gebracht kunnen worden, m.n. bij de ondergrondse afvalcontai-
ners en/of bij de zijstraten. 
En als extra verkeersremmende maatregel is er verzocht om de 
borden met het verzoek om 30 km per uur te rijden te laten 
staan.  
Dit om de weggebruikers erop attent te maken, dat ze in een 
woonstraat rijden, waar rekening gehouden dient te worden ge-
houden met overstekende voetgangers en fietsers. 

Op deze verzoeken is nog niet inhoudelijk gereageerd.  De brief staat bij de ingekomen stukken 
van de Raadsvergadering van 16 maart jl. En zal geagendeerd worden voor een vergadering  
van Commissie Beheer. 
Nu maar afwachten of de gemeente iets met de verzoeken doet. We houden u op de hoogte. 

Het Aktiecomité Jan Gijzenkade 



3 

Werkzaamheden Eksterlaan 
Door Franke Smidstra  
Omgevingsmanager BAM Infra 

Start werkzaamheden  
Op 6 maart 2017 zijn de werkzaamheden aan de Eksterlaan 
gestart. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren hebben 
wij tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen, dit betreft de extra 
rijplaten in de middenberm ten behoeve van het parkeeraanbod 
en het instellen van éénrichtingsverkeer vanaf de Vondelweg 
richting de Rijkstraatweg. Tevens is er een extra tijdelijke extra 
bushalte ter plaatse van de Vondelweg geplaatst.  

De werkzaamheden aan de Eksterlaan en Jephtastraat verlopen voorspoedig, de tijdelijke verkeerssi-
tuatie echter niet. Vanuit de directe- en indirecte omgeving hebben wij veel bemerkingen gekregen op 
onze tijdelijke verkeerssituatie, waarbij de situatie rondom het plein ter plaatse van de Dekamarkt voor 
gebruikers tot de meeste verwarring leidt.  
De ontstane situatie is van dien aard dat we helaas constateerden dat hiermee de veiligheid ernstig in 
het geding is en aanpassingen noodzakelijk zijn.  
In gezamenlijk overleg met gemeente Haarlem en nood- en hulpdiensten is besloten de verkeerssitua-
tie vanuit veiligheidsoverwegingen in de Eksterlaan op een aantal punten aan te passen;  
 Het weggedeelte voor de Dekamarkt en Cardio fitnes Noord wordt afgesloten voor alle verkeer,

tevens wordt ter plaatse de verharding verwijderd,
 Langs de groenstrook ter hoogte van de winkels wordt een parkeerverbod ingesteld om de ge-

parkeerde auto’s niet langer langs de groenstrook te laten parkeren op de doorgaande rijroute,
 Inrijverbod vanaf Rijkstraatweg richting Eksterlaan, ook het Tesselschadeplein is niet langer van-

af de Rijkstraatweg met de auto bereikbaar. Dit om te voorkomen dat automobilisten in de verlei-
ding komen om tegen de ingestelde rijrichting de Eksterlaan op te rijden.

Met deze maatregelen hopen we een eenduidige verkeerssituatie te creëren, waarbij verkeer, dat  
bewust of onbewust de bebording in de tijdelijke verkeerssituatie negeert, tot het verleden behoort.  
De maatregelen worden de eerste dagen begeleid door verkeersregelaars om de weggebruikers te 
wijzen op de gewijzigde situatie.  
De tijdelijke verkeerssituatie zal tijdens de start van fase 2 (24 april) worden aangepast, hierover zal 
ik u tijdig informeren.  

 Verwijderen huidige constructie  
Inmiddels is de asfalt- en fundering laag binnen fase 1 verwijderd en deels afgevoerd, en zijn de graaf-
werkzaamheden begonnen om de huidige riolering te verwijderen. Om deze werkzaamheden beheerst 
uit te kunnen voeren is er in het gehele werkvak bemaling aangebracht om het grondwater af te kun-
nen voeren.  

 Riolering  
De rioleringswerkzaamheden zijn gestart vanaf het diepste punt aan de Vondelweg en zal zich uitbrei-
den richting de Jephtastraat en de kruising Eksterlaan/ Vergierdeweg.  Door het relatief goede weer 
(Weinig langdurige neerslag), vorderen de werkzaamheden goed en vallen de werkzaamheden binnen 
de planning. Tijdens de rioleringswerkzaamheden in de straat vernieuwen wij tevens de huisaansluitin-
gen onder de trottoirs.  

 Herinrichting 
Na het plaatsen en stellen van de nieuwe riolering, vullen wij de sleuf aan met zand, brengen wij een 
fundering laag,  onder- en tussenlaag van asfalt aan. Wij her-straten de nieuwe parkeervakken, trot-
toirs en maken voorzieningen t.b.v. de huidige en nieuw te planten groenvoorzieningen. Tevens ver-
nieuwen wij de lichtmasten in de Eksterlaan.  

  Asfaltwerkzaamheden 
Na gereedkomen van alle vier fases (begin september) brengen wij de definitieve deklaag aan in de 
gehele Eksterlaan, dit houdt praktisch in dat wij de straat 2 dagen volledig moeten afsluiten. Vooraf-
gaand aan deze werkzaamheden, ontvangt u bericht omtrent de exacte datum en tijdstip van de asfalt-
werkzaamheden en behorende afsluiting. 
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Op woensdag 1 maart is Boskalis in opdracht 
van de gemeente Haarlem gestart met de 
uitvoering van fase 1: 

Om uitvoeringstechnische redenen is de 
volgorde van de sub-fasen als volgt gewijzigd 
ten opzichte van eerdere berichtgeving: 

1A:  Roerdompstraat, van Vondelweg tot Clo-
visstraat; 
1C:  Roerdompstraat, van Clovisstraat tot 
Batavierenplantsoen; 
1D:  Roerdompplein, van Roerdompstraat tot 
Kievitstraat; 

1E:  Batavierenplantsoen, van Roerdompstraat 
tot Romeinenstraat; 
1B:  Clovisstraat, van Roerdompstraat tot Ro-
meinenstraat; 
1F:  Romeinenstraat, van Clovisstraat tot Bata-
vierenplantsoen. 
De werkzaamheden aan fase 1A en 1C zijn 
afgerond, op 27 maart start Boskalis met fase 
1D. 

KONINGIN EMMASCHOOL 

Op 8,9 en 10 maart hebben twee medewerkers 
van Boskalis de Koningin Emmaschool be-
zocht.  
De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 werden 
eerst in de aula voorgelicht over hun eigen vei-
ligheid in relatie tot de werkzaamheden in de 
wijk. Daarna zijn de kinderen in groepen rond-
geleid over de bouwplaats, om uitleg te krijgen 
over de werkzaamheden die worden verricht 
en het materiaal en materieel dat hiervoor ge-
bruikt wordt. 
FASERING 

Voor de uitvoering van het project geldt de vol-
gende globale planning: 

Tijdens de uitvoering van het project bent u in de gelegenheid 
vragen te stellen tijdens het wekelijkse inloopspreekuur: 

Locatie: Bouwkeet Boskalis, nabij de kruising Jan Gijzenkade 
- Vondelweg.

Datum: Iedere dinsdagochtend om 9.00 uur.
Mocht u nog vragen en / of opmerkingen hebben, kunt u Boskalis 
bereiken via onderstaande contactgegevens: 

E-mail: huub.schipper@boskalis.com 

Telefoon: 06-53143250 

Fase 1: Maart / 
april 2017 

Fase 4: Juni / juli 2017 

Fase 2: April / mei 
2017 

Fase 5: Juli/augustus 
2017 

Fase 3: Mei / juni 
2017 

Fase 6: September 2017 

Groot Onderhoud Riolering Dietsveld 
door Huub Schipper van Boskalis 
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Braderie Vergierdeweg 16 september , 
door Rina Stroo, lid werkgroep Braderie Vergierdeweg . 

We zijn weer begonnen met de voorbereiding.  
Wat en wie komen er dit jaar op het podium?  
Vergunningen moeten worden aangevraagd en we 
vragen ook voor dit jaar een financiële bijdrage aan 
de gem. Haarlem voor het organiseren van dit groot-
se buurtevenement 
Nieuwe ideeën worden uitgewerkt en u kan er alvast 
over nadenken of u dit jaar een kraam gaat huren.  
U kan natuurlijk ook meedenken en meepraten. 

Voor de dag zelf hebben we nog hulp nodig, 
vooral ‘s ochtends vroeg, op de dag zelf, om 
de drukte in goede banen te leiden. 
Wilt u lid worden van de werkgroep Braderie 
Vergierdeweg of wilt u zich opgeven als hulp 
voor de dag zelf, mail Carla Zandvliet:  
carla@zantvliet.com 

Beste vrienden en omwonenden van speeltuin D.V.S, Clovisstraat 56. 
door Marianne Paap 

Er is mij met het nieuwe seizoen in het vooruitzicht gevraagd of ik een berichtje wilde schrijven. 
Mijn naam is Marianne Paap en wellicht is het u al opgevallen (of niet) maar ik heb zo’n beetje  
de activiteiten van Truus in het speeltuinwerk overgenomen. 

De speeltuin zal vanaf April weer 
dagelijks het winkeltje openen.  
Wij zullen open zijn op Dinsdag, 
Donderdag en Vrijdag van 15:00 
tot 17:00 en op Woensdag,  
Zaterdag en Zondag is er iemand 
aanwezig van 13:00 tot 17:00.  
Mist u de Maandag? Dat klopt, 
dan zijn wij gesloten, net als de 
dagen waarop het regent of  
als er plotseling een vrijwilligster 
uit valt.  
Natuurlijk kunt u als u gezellig sa-
men met uw kind in de speeltuin 
bent bij ons ook een kopje  
koffie of thee kopen (we zijn er 
niet alleen voor de kinderen).  

Misschien vraagt u zich af wat er nu eigenlijk verder nog op de speeltuin te doen is.  
Wij hebben verschillende activiteiten zoals Tekenen & Schilderen, Linedance, darten/biljarten 
of de oh zo gezellige klaverjasclub.  

Bent u nieuwsgierig geworden? U kunt alles nalezen op onze website http://www.speeltuin-dvs.nl/ 
of komt u anders gewoon eens gezellig binnenwandelen op de tijden dat er vrijwilligers aanwezig 
zijn, zij staan u graag te woord.  

Mocht u nu bedenken, ik weet nog wel wat leuks te doen met kinderen of met de bewoners uit de 
buurt, wij staan open voor suggesties en misschien kunnen we dan ook samen wel wat leuks op-
zetten. 
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Duurzaam Wonen 
De gemeente Haarlem organiseert in samenwerking met Het Duurzaam Bouwloket een aantal inloop-
avonden in Parochiegemeente Schoten, Lingestraat 1 van 20.30 uur tot 21.30 uur. 
Deze avonden zijn voor huiseigenaren uit Dietsveld en Vogelbuurt, die hun huis willen verduurzamen. 
U krijgt op deze avonden informatie over de diverse maatregelen.  
De derde en laatste avond is op 10 april.  
O.a.is er een aanbod collectieve inkoop duurzame maatregelen door ondernemers,
informatie over subsidiemogelijkheden en duurzaamheidslening.
Ruimte voor vragen over maatregelen etc.
Ed Woolthuis, een bewoner uit onze wijk, komt op 10 april ook langs om  u alles te vertellen over Ton-
Zon vloerisolatie.

 In april opent hij een zaak, gelegen net over de Jan Gijzenbrug, waar u met al uw vragen terecht kan 
over mogelijkheden om uw huis te verduurzamen. Zie advertentie. 

Kanovereniging De Trekvogels 
door Jan-Willem Doornenbal 
Net naast de uiterste punt van onze wijk over de Jan Gijzenkade bevindt 
zich het onderkomen van kanovereniging De Trekvogels. Vorig jaar op de 
open dag ging ik daar kennis maken met het kanoën, met de vereniging en 
de mensen daar. Direct vond ik het heerlijk tochtjes te kunnen maken over 
Het Spaarne naar het centrum, over de Mooie Nel naar Spaarndam en 
over de Binnenliede.  
Naast de toertochten in de omgeving kan je bij de vereniging ook kanopolo 
doen, wedstrijden kanoën of de zee op. Voor ieder wat wils: man en vrouw, 
jong en oud, op zoek naar ontspanning of juist naar inspanning.  
Als je ook zin krijgt in kanoën en nieuwsgierig bent naar De Trekvogels ben je welkom op de *open 
dag op 10 juni* of op de clubdinsdagavonden tegen 8 uur.  Tot ziens! 
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Binnenkort zult u merken ,dat er werkzaamheden worden uitgevoerd op het pleintje bij Visee/
IJsparadijs. Dit in het kader van het vergroenen van versteende plekken.  
Langs het bestaande hekwerk  wordt er Hedera (klimop) geplant, zodat er een mooie groene afschei-
ding ontstaat. Daarbij worden er twee redelijk grote groenvakken gemaakt ;de grootste komt om de be-
staande boom heen, zonder dat er objecten verplaatst hoeven te worden. De fietsmolen en de spring-
poeven kunnen gewoon blijven staan, alleen de bankjes en prullenbakken worden verplaatst. 

Tussen de twee groenvakken ontstaat er dan een klein, knus 
pleintje met bankjes en de bestaande fietsmolen. 
De groenvakken worden ingeplant met diverse soorten vaste, 
bloeiende planten. 

Eind april komt de wethouder, die gaat over het groen, het 
pleintje feestelijk openen. 

Let u op de Facebookpagina , onze website en de etalages 
van de winkels voor meer informatie  
over de opening. 

Extra Buurtgroen op het pleintje bij bakker Visee en het IJsparadijs. 

Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR). 
Heeft u hier al over gelezen in een van de kranten, die bij u door de brievenbus 
worden gegooid? 
Of zegt het u nog niets? 
Haarlem anno 2040 ligt al op de tekentafel.  

Prioriteiten en keuzes worden op dit moment al gemaakt. 
De Kennemertunnel, de tunnel onder de Jan Gijzenvaart, de Velserboog worden 
erin genoemd. Er ontstaat zo een cirkel om de stad heen, zodat  het autoverkeer, 
dat niet in de stad heen hoeft te zijn, om de stad heen wordt geleid.  
Op die manier komt er meer ruimte voor groen, voetgangers en fietsers. 
Op dinsdag 4 april is er een eerste bijeenkomst voor Haarlemmers over de  
Structuurvisie Openbare Ruimte in het Seinwezen, Kinderhuissingel 1, aanvang 
20.00 uur. 
Iedereen die het wil, kan tot en met 17 april een reactie geven via de website 
www.sorhaarlem.nl of via sor@haarlem.nl 

Op zondag 9 april is er een themabijeenkomst in het ABC Architectuurmuseum, 
Groot Heiligland 47, aanvang 16.00 uur. 

L I T H   G R A F E N
D E  

U I T  H A A R L E M

P R I N T  |  M E D I A  |  D E S I G N

www.printservicenederland.nl
023 - 5386 444
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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  
 
Website Wijkraad: www.wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl 
 
Facebookpagina:  www.facebook.com/  
     dietsveldvogelbuurt   
   
Gebiedsagenten:  Ronald Kales en Leo Burggraeve 
     0900 – 8844  
 
Melding openbare ruimte :  
Voor losliggende stoeptegels, defecte lantaarnpalen 
https://www.haarlem.nl/melding-doen-of-vraag-stellen/ 
Of  bel gemeente Haarlem: T  14 023 of meld het op de app  
Buiten Beter. 
Overlastmeldingen via website: www.haarlem.nl, Klant Contact Centrum 14 023 of  
Meldkamer Veiligheid&Handhaving: 023-5114950 

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 
 
Elke tweede dinsdagavond van de maand vergadert 
de wijkraad. 
De vergaderingen zijn openbaar en u bent altijd 
welkom. U kunt ook altijd een agendapunt ter  
plekke toevoegen 
Plaats: 
In het gebouw van de Dagopvang van de SHDH, 
gelegen achter het Schoterrechthuis,  
Vergierdeweg 50.  
Aanvang:20.00 uur.  
 
Data:       
      
11 april Jaarvergadering             
 9  mei 
13 juni 
11 juli      
     
 
 
 
 

 

 

 

 Tuinontwerp 
 Tuinaanleg 
 Tuinonderhoud 

 
 

We zijn pas klaar, 
als u tevreden bent! 

 

 
Tuin Totaal Hoveniersbedrijf BV, Oudeweg 30 in Haarlem 
Bel: 023-537 02 35 of mail: hovenier@tuin-totaal.nl 

www.tuin-totaal.nl 
www.facebook.com/tuintotaalhaarlem 


