Verslag Mobiliteitstafel 6 dd 22 sept ‘22
Thema: hoe werk je aan de toekomst van de stad?
Spreker: Willem Hein Schenk, stadsarchitect Haarlem
Gasten: Leon Segers, Jan Geerts, Jet Beaumont, Liza van Doorn, Marcel Blom + buurman, Maria Elena Bisschop, Mirjam Boxhoorn,
Peter Schouten, Inge de Ruijter Smidt, Ron Schuurman, Ronald Fukken, Ruud van der Pluijm, Ernst van den Broek, Karin
Bodeweges, Louise van Zetten, Hellen Jennissen, onbekende deelnemer
Haarlem Klem: Govert Meijer (gespreksleider), Erik van Dijk, Gerko Vos, Vic van den Broek d’Obrenan, Sybe Huf, Michael Nieweg
(verslag)
De mobiliteitstafels brengen dialoog tot stand tussen belanghebbenden rond het thema mobiliteit. Dit op basis van de ‘Chatham House Rules’. Sprekers wordt
vertrouwelijkheid gegarandeerd. Buiten de vergadering worden geen namen bij specifieke informatie genoemd. De presentaties van de sprekers vormen hierop een
uitzondering.

In dit verslag is de presentatie van Willem Hein in zijn geheel is uitgewerkt, gevolgd door het gesprek met hem, dat hierop volgde.

Willem Hein Schenk, stadsarchitect voor de gemeente Haarlem, neemt
ons mee bij de vragen “wat gebeurt er nu in Haarlem, waar zijn we
mee bezig en hoe wordt dat gedaan?”.
Willem Hein is sinds mei 2019 stadsarchitect en heeft driekwart jaar
kunnen kennismaken met de stad en het bestuur. Jammer genoeg
werd dat beperkt door de coronaperiode. Hij is adviseur van het
college en praat op ambtelijk niveau mee. Hij was van 1992 tot 1
januari 2020 partner van het architectenbureau De Zwarte Hond. Zie
hieronder zijn meest recente werken: het Parkpaviljoen op de Hoge
Veluwe, en Zinder, het Cultureel Centrum in Tiel. Hij was tevens voorzitter van de Branchevereniging van Nederlandse
Architectenbureaus (BNA).
Willem Hein: Haarlem heeft géén afdeling Stadsontwikkeling. Dat is lastig.
Denken vanuit het ontwerp en ruimtelijke kwaliteit vraagt nu eenmaal dat je alle
uitdagingen ‘bij elkaar kan vegen’ en op strategisch niveau plannen maakt. De
afdeling stadsontwikkeling werd afgebouwd in een tijd dat de ruimtelijke
uitdagingen klein waren. Er werd bijvoorbeeld nauwelijks meer gebouwd.
Nu is juist regie hard nodig: Haarlem bouwt veel, er zijn grote klimaat- en
duurzaamheidsopgaven. Maar de werkwijze is versnipperd: per opgave wordt
een project opgesteld, waarop medewerkers van diverse afdelingen en externe
bureaus worden ingezet. Het strategisch denken in de stad is hierdoor
afgenomen. Maar juist nu, met de nieuwe ontwikkelzones, wordt het urgent om
dit te adresseren. Een afdeling stadsontwikkeling wordt bemand door mensen
die kunnen ontwerpen, die verstand hebben van het programma in de stad en
die verstand hebben van de markt, en ‘hoe dit alles werkt’: de relatie met de
markt, hoe ontwikkelaars en beleggers denken. Niet alleen over vastgoed maar
ook over gebiedsontwikkeling. Dit laatste heeft de afgelopen jaren een hoge
vlucht genomen; die hebben we nodig.
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Haarlem is een prachtige stad en helder gecompartimenteerd. Uit de
afbeelding hiernaast blijkt ook dat Haarlem wordt gedomineerd door
mobiliteit. Niet alleen omdat mensen van en naar de stad zelf rijden,
maar ook omdat het ‘doorvoerhaven’ is voor veel verkeer naar de
omliggende gemeenten, en ligt tussen Amsterdam en de duinen, het
strand en het F1-circuit. De kaart laat zien dat er spoor en veel wegen
dwars door de stad lopen. Dit zet de leefbaarheid onder druk.
Voor het denken over de stad is het stedelijk programma belangrijk:
hoe functioneert die, wat is de relatie met de MRA, ten opzichte van
de westelijk gelegen gemeentes, wie zijn je partners in de stad - en
wat kunnen die partners de stad opleveren? Wederkerigheid is een
ondergesneeuwd thema. Niet alleen voor de commerciële partijen
maar ook bewoners. Het moet echter vanzelf spreken om het te
hebben over wat men voor de stad doet. Daar ontbreekt het nog wel
eens aan. Bij de Omgevingsvisie bijvoorbeeld stellen we dat we een
inclusieve stad willen zijn. Welnu, dan moét wederkerigheid
vanzelfsprekend zijn. Dit brengt de toekomstbestendigheid van de
stad op de voorgrond. Mobiliteit is daar een onderdeel van, evenals
energietransitie en klimaatadaptatie. Hoe betrekken wij die in ons
denken over de stadsontwikkeling?
De politieke belangen zijn belangrijk, met name in de verhouding
tussen bestuur en Raad, en de verhouding met de ambtelijk diensten.
Er wordt snel via de politieke belangen gedacht. Het belang van de
ruimtelijke kwaliteit raakt daarbij buiten beeld.
Zoals in elke stad zijn de economische belangen groot en staan daar de
maatschappelijke belangen tegenover.
En dan zijn er de juridische (on)mogelijkheden. Haarlem is op dit
moment een honingpot voor vastgoedondernemers. Woningen die je
bouwt ben je gegarandeerd kwijt. Bedrijven willen graag in de
Waarderpolder zitten; een hoogwaardig gebied in de regio. Allemaal
aspecten om rekening mee te houden en te betrekken bij de gesprekken rond bijvoorbeeld bestemmingsplannen. Hier wordt
ruimtelijke kwaliteit gemaakt!
Een grote rol bij de ruimtelijke kwaliteit speelt de aanpak van energietransitie, waterbeheersing,
klimaatadaptatie en toevoegen van natuur. Hiervoor moeten systemen worden ontwikkeld. Hoe wordt dit
ingezet bij invulling van de ruimte, de inpassing in de omgeving, de verdichting van de stad?
Daarbij gaat het niet alleen om de stad an sich. De gemeente Haarlem is relatief klein met een oppervlakte
van 23 m2. De gemeentegrens zit strak om het bebouwde gebied heen. Alleen rond Schalkwijk zit een
groene zône. Denken over stedelijk leven kan niet zonder denken over de omliggende gemeenten, de
aanwezige natuur en het platteland. Energietransitie kan je nooit alleen in de stad oplossen en moet in
samenhang met het land eromheen worden gezien. Hetzelfde geldt voor de water- en klimaatopgave. De
RES, de Regionale Energie Strategie zoekt de oplossing in grotere gebieden.

SYSTEMEN
Energie
Water
Klimaat
Natuur

Gekeken naar de ‘zachtere kant’: waarom willen we zo graag in de
stad wonen? Een aantal kenmerken staan op de slide hiernaast. De
stad moet een zekere mate van stedelijke kwaliteit hebben om deze
sociale en maatschappelijke kwesties te kunnen bieden.
En ook hier geldt dat er een zekere wederkerigheid nodig is waarbij
bedrijven en bewoners elkaar gunnen van dezelfde omgeving gebruik
te maken. Ook de overheid zal hierin een duidelijke positie moeten
innemen.
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Op deze vraagstukken speelt ‘Panorama van Nederland’ in, geschreven door het college van
Rijksadviseurs. Zij doen daarin een goede poging om te verbeelden hoe we Nederland rijker,
hechter en schoner kunnen maken, door de stedelijkheid, de herinrichting van het
boerenland, de wateropgave en de energieopgave als één grote ruimtelijke opgave te zien
en tegelijk herkenbaar als land blijven. Het boekje is compact en aansprekend. Ik heb er veel
aan gehad in mijn denken over de stad. Zie:
https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/projecten/panorama-nederland en ook:
https://www.haarlem.nl/omgevingswet/panorama/

In het rijtje over het belang van ruimtelijke kwaliteit gaat het last but
not least over de verschijningsvorm van de stad. Haarlem is een
gespleten stad. Een groot deel heeft een historische kern die zich in de
afgelopen anderhalve eeuw langzaam heeft uitgebreid. Dit deel van de
stad, dat er stukje bij beetje werd bijgebouwd, functioneert eigenlijk
het beste. Zo is Schalkwijk een voorbeeld van de moderne stad in de
polder; als één geheel en op de tekentafel ontwikkeld op basis van het
scheiden van functies, met de mobiliteit als de basis voor de ordening.
Dit principe heeft echter inmiddels afgedaan. Deze inrichting proberen
we terug te brengen tot vergelijkbare proporties als in de rest van
Haarlem. Het ‘stedelijk weefsel’ bestaat uit private en collectieve gebouwen en ruimtes. Private zijn bijvoorbeeld de woningen en
de hoven. Collectieve zijn de openbare gebouwen en ruimtes, zoals de parken. Er is in heel Haarlem veel grond verloren gegaan
aan de automobiliteit. Die willen we ter discussie stellen en op een andere manier zien te organiseren.

De tekening hiernaast - door de gemeente gemaakt - laat in één oogopslag zien hoe
‘het weefsel van de stad’ zich heeft ontwikkeld. Een dicht bebouwd centrum, de groene
werelden ten zuiden en westen, ten noorden het stratenpatroon met de blokken, ten
oosten de regionaal aantrekkelijke Waarderpolder; grote verschillen, zoals het patroon
in Schalkwijk met het haarvatensysteem elders. Allemaal losse, stempelachtige
structuren.
Een fascinerende tekening omdat ook allerlei historisch gegroeide lijnen zichtbaar zijn.
Maar niet alles ‘werkt’ meer goed. In Schalkwijk functioneren de woongebieden anders
dan toen bedacht. De ligging van het Spaarne Gasthuis is niet meer vanzelfsprekend.
De kantoren en de winkels in het middengebied vormen geen stadshart. Opgaves die
veel energie vragen, omdat de geschiedenis daar ontbreekt.
De Omgevingsvisie speelt
bij al deze ontwikkelingen
een grote rol. Deze is het
afgelopen half jaar
opgesteld en beschrijft de
thema’s waar we in de komende jaren aan werken: de compacte stad,
de systemen goed te laten werken, sociale dimensie, de nabijheid,
combineren van wonen en werken, enz.
Daarbij komt de omgevingswet 1 waarbij een intensievere vorm van participatie wordt geëist - ook al weet bijna niemand nog wat
dat gaat betekenen. Met dit alles gaan we, samen met de MRA, de toekomst in. De MRA is de Metropoolregio Amsterdam, waar
Haarlem deel van uitmaakt2 .
Zie ondermeer de site van de VNG: https://vng.nl/artikelen/participatie
De Metropoolregio Amsterdam is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam.
Elke gemeente en deelregio brengt kwaliteiten in die het totaal versterken. Van hun site: “De kracht van de MRA is de diversiteit, zowel economisch als
stedelijk en landschappelijk”.
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Ik ben door een paar zaken gefascineerd. Als eerste: er wonen veel
tevreden mensen, die verandering kunnen zien als afpakken. Maar
zien ze ook kansen om het léuker te maken in de stad? De onderste
twee foto’s hiernaast zijn in zuidwest gemaakt, en de bovenste twee in
Schalkwijk. In Zuidwest hebben veel mensen moeite met de daar op
handen zijnde ontwikkelingen, en men heeft moeite met het kijken
door de bril van de transities waar we nu eenmaal doorheen moeten3.
Stel, de gemeente zet zich in voor een serieus gesprek over het
volgende: de auto’s worden niet op 5 maar op 100 meter van de
voordeur geparkeerd, waardoor je deze stenige straten kan
vergroenen. Men krijgt dus een soort gemeenschappelijke tuin voor hun huis, waarin men kan klussen, spelen, recreëren, én die
helpt bij de klimaatadaptatie… Men zou dan mensen krijgen die mee- in plaats van tegen denken, en met allerlei inbreng komen
om de inrichting vorm te geven. Dit dan niet alleen in Zuidwest, maar bijvoorbeeld ook in de Leidsebuurt en in Schalkwijk. Dit
geeft saamhorigheid en de wederkerigheid waarover ik het eerder had.
De foto rechtsboven nam ik van de week in Meerwijk. Het oogt op het eerste gezicht groen, maar het is ook schraal en anoniem;
er komen allerlei paden van woningen op uit. Wat zou er nou mooier zijn dan mensen de ruimte te geven op dit soort plekken
gemeenschappelijke voorzieningen te maken. De bewoners komen ongetwijfeld met goede ideeën - een jeux de boules baan, een
barbecue gelegenheid, noem maar op - en de gemeente zou haar beperkende regels hier moeten loslaten. Bij de foto linksboven
begrijp je gewoon niet waarom het zo steenachtig is. Dit kán veel leuker, en het moét ook vergroenen.
Een andere leuke ontwikkeling is ‘Panorama
Lokaal’, een prijsvraag die door het college
van Rijksadviseurs is uitgeschreven en waar
Haarlem aan meedeed. De landelijke opdracht
was een plan te ontwikkelen voor die grote
buitenwijken en de groenzônes er omheen. Er
zijn veel anonieme ruimtes, de groenzônes
zijn vaak de achterkanten van de
woonruimtes en een relatie tussen beiden
ontbreekt veelal.

Een duidelijk voorbeeld hiervan zijn de parken achter de
enorme flats aan de Engelandlaan in Schalkwijk.
De winnaars stelden voor om integraler te kijken; één
ecosysteem met meerdere functies: verblijf,
wijkactiviteiten, natuur, recreatie enz. Een mooi
voorbeeld is het plaatje hieronder. Er wordt in dat plan
niets meer gesloopt, maar uitsluitend verbeterd. In de
afbeelding is een woongebouw omgebouwd door een
‘commons college’, naar een oud Engels concept, waar men woonde rond de gemeenschappelijke meent (waar later de gemeente uit is voortgekomen) waar iedereen bij elkaar komt. Anno nu gaat het om plekken waar ondernemerschap, alles rond
onderwijs, wonen en activiteiten voor de wijk en ouderen bij elkaar komen. Dit plan is trouwens ontwikkeld samen met de Waag
Society in Amsterdam. Ons project is geplaatst in de Waddenbuurt, Schalkwijk; waar al die partijen aanwezig zijn. Allen blijken een
grote behoefte te hebben aan veel meer integratie. Het ‘commons college’ zou daarvan een uiting kunnen zijn. Er zijn in
Schalkwijk en in Oost plannen in ontwikkeling op scholen samen te voegen en te koppelen aan de huizen van de wijk. We

De projectpagina van Ontwikkelzone Zuidwest van de gemeente Haarlem vind u hier: link
De site van Spoorzone Zuidwest, waar de co-creatie van ontwerpers, bouwers en bewoners wordt benoemd, vind u hier: link
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onderzoeken welke randvoorwaarden er zijn om dit succesvol te doen. De Waag Society ontwikkelt een niet-commerciële app
waar mensen in die wijk elkaar veel sneller kunnen bereiken, wat de sociale verhoudingen zou moeten verbeteren.

Foto links: in Schalkwijk staan ongeveer 1500 van dit soort garageboxen. Vast heel nuttig maar ruimtelijk waardeloos. De weg is
van gevel tot gevel bestraat, met slechts een paar armoedige bomen. Men onderzoekt of er op de manier als bij de foto rechts,
een nieuwe straat gemaakt kan worden. Hoe kunnen we bijvoorbeeld die auto’s om een comfortabele manier bij elkaar zetten en
die straat veel meer kwaliteit te geven. Dit soort ontwikkelingen worden gedragen. ‘Panorama Lokaal’ is zowel door de gemeente
als Pré Wonen omarmd. IJmere is zeer geïnteresseerd. Met bouwen kun je de omgeving een enorme boost geven.
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Een - even belangrijke maar commerciëlere - ontwikkeling is de
situatie bij de kop van de Schipholweg bij de kruising met de
Europaweg en de Buitenrustbrug over het Spaarne. Midden-rechts
de sportvelden, boven-rechts de Kruidenwijk en in de punt bovenaan
het Van der Valk hotel.
Bij 1 bij de hoogbouw wordt een grote OV-hub gerealiseerd. Er zijn
momenteel meerdere zaken gaande, waarvan er een is dat er diverse
gebouwen worden gesloopt en waar Elan Wonen een wand van
woningen bouwt, zoals die verderop ook al zijn gerealiseerd.
Bij 2, op de hoek van de Slachthuisbuurt, waar de schaal heel klein is
en er allerlei historische hofjes zijn, wordt [bij de Dekamarkt aan de
Spaarnezijde] getracht een overgangsgebied te maken naar het
gebouw bij 1, waar nu het Bruynzeelgebouw staat.
Bij 3: de Schipholpoort en het Schoonevaertgebouw worden
gesloopt. Op die plaats komen forse woongebouwen. Momenteel
ontwikkelen commerciële partijen plannen. Overigens ben ik naast
mijn rol als stadsarchitect ook supervisor van dit gebied. Als
voorbode van de Welstand ben en met alle partijen in gesprek over
welke ruimtelijke kwaliteit deze bebouwing kan genereren.
Bij 4 - nu het zicht vanaf de oostkant - is helemaal onderin nog een
stukje van het Van der Valk hotel zichtbaar. Daarboven een ‘wokkel’vormig gebouw en daar weer boven de gebouwen die bij 3 werden
besproken. Door de bocht van de Schipholweg staan rechts weer de
torens die bij 1 zijn besproken. Een voor een:

Schipholweg 1, pal naast de Rustenburgerbrug, is in ontwikkeling door de HBB-groep met de
architecten van Dam & Partners. De torens krijgen 1800 woningen en kantoren onder, aan de
Spaarnezijde. Op de transparante laag boven die kantoren komt een restaurant. In de
woontorens wordt veel groen in de gevels opgenomen; wat momenteel technisch wordt
uitgewerkt. Niet zo goed te zien want achter de bomen, komt een mooie en royale plint, met
gemeenschappelijke voorzieningen. Grote kans dat de OV-hub hiervoor komt te staan.
Ook wordt het sportpark bij 5 vanaf de Schipholweg toegankelijk; tot enthousiasme van de
sportverenigingen. Het ‘veldencomplex’ moet een (deels) openbaar sport- en recreatiecomplex
worden.
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Het plan van New Cheese Development en Greystar/Egeria (een Amerikaanse belegger) en de architecten van OZ, gaat uit van
een stedelijk blok, dat de overgang begeleid van de erboven gelegen Schipholweg naar de Europaweg (links en onder). Het witte
complex midden-boven en rechts is het Van der Valk hotel, inclusief parkeerplaats. Bouwdeel D is een wens om de rooilijn langs
de Europaweg te sluiten. Van der Valk is dat vooralsnog niet van plan.
Met het oog op de waterberging is een vijver gepland rechts van het wokkelvormige gebouw. Via de poort linksonder kan men het
- openbare - binnengebied in. Dit is te zien op onderstaande afbeelding links. Een fors gebouw en erdoor lopend kom je eerst bij

een restaurant en daarna bij Van der Valk. Bij de middelste afbeelding is het restaurant te zien bij het water, met op het dak het
binnenhof. Dit is te zien op de afbeelding rechts, dat door landschapsarchitecten wordt ontworpen. Zo hebben de bewoners, die
in relatief kleine appartementen wonen, ondanks een groot balkon, toch een grote collectieve binnentuin hebben.
Het laatste project, van Being Development met de architecten van
Barcode, gaat om forse torens. Er komt een grote groene plint met
dakterrassen, en ook de andere daken zijn groen en toegankelijk,
met goed bereikbare fietsenstallingen - er zullen hier veel jongeren
komen te wonen - en bescheiden parkeergarages. De OV-hub is
immers om de hoek. Ook het toegankelijke sportparkcomplex is voor
dit gebouw een mooie
voorziening. Hiernaast het
schetsontwerp met de plint
met de stedelijke voorzieningen en daarboven
woningen in verschillende
volumes, met het grootste
volume aan de kant van het
Spaarne.
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Hier is de OV-hub midden in de stad, die we willen ontlasten met de OVhub aan de Schipholpoort, en het stationsplein verdichten met woningen.
Dit zal Haarlem ten goede komen en niet tot meer mobiliteit leiden,
omdat ze dicht op de bussen en trein zitten, en hopelijk op termijn ook
een tram. Het plein moet ook aantrekkelijker worden. Het Berensteyn is
een gedateerd complex, dat nooit door iemand echt omarmd lijkt te zijn.
Het in bezit van Vastint - niet van de hoge toren erachter want dat is een
woningblok. Maar wel van de sporthal, het kantorencomplex ervoor en
het kantorencomplex rechts. We onderzoeken nu hoe dit anders kan. Een
dankbare klus omdat de structuur van deze plek volkomen helder is. Het station ligt pal tegen de binnenstad aan - heel bijzonder,
Haarlem is de enige stad die zijn station binnen de stadswallen heeft - en er zijn twee onderdoorgangen, ten oosten en ten
westen van het complex. Zowel de Kruisstraat en de
Jansstraat, voeren direct naar de stad. Dit maakt
interessante ontwerpen mogelijk. Mijn wens is om
naast voorzieningen en woningen van deze plek iets
bijzonders te maken voor de stad. Omdat we aan wat
forsere volumes zijn gewend zou je hier bijvoorbeeld
een bibliotheek kunnen plaatsen, die een prominente
plek speelt in de stad. In de historische binnenstad lukt
dit niet meer zo makkelijk. Een soort Forum-achtig
gebouw zoals in Groningen (link), vlak naast de Marinitoren is neergezet, zou je voor Haarlem ook willen.
Het zou veel élan geven aan die plek en noord
verbinden met de stad, en omgekeerd.

Tenslotte de Oostpoort, het derde OV-knooppunt, waar heel veel gebeurt. Hat afgelopen half jaar is er hard gewerkt aan de visie,
samen met een architecten- en stedenbouwkundig bureau. Onderzocht wordt wat er mogelijk is op de gronden direct rondom
station Spaarnwoude. Dit ligt er nu nog eenzaam en verlaten bij. Er is echter veel mogelijk en het plaatsen van woningbouw zou
op korte termijn zomaar kunnen. Maar je moet het
ook bekijken in relatie tot de zuidrand van de
Waarderpolder. Startend bij het station (de gele
hoekige vorm op de afbeelding) in relatie tot de
plekken die met stippellijnen zijn aangegeven. Op het
gebied van werken, wonen, onderwijs en een
maakindustrie is een vernieuwde visie nodig. De
Waarderpolder als hoogwaardig bedrijventerrein in
tact laten en tegelijk het hele gebied verduurzamen.
De industrie in Haarlem wil hier gelukkig hard aan
meewerken. Ook met de Ikea die vlak bij het station
ligt en daarmee beperkingen oplevert, is op termijn
vast wel na te denken over andere winkelconcepten,
die passen in zo’n stedelijke knoop. Daarover zijn we
nu in gesprek.
En er is nog veel meer te vertellen over deze stad… maar ik ben over mijn tijd heen en wil het hierbij laten. Dank jullie wel.
Ik ben benieuwd naar waar jullie de kansen zien om deze stad verder te brengen. Als stadsarchitect heb ik niet voor van alles een
oplossing. Er ligt een veelheid aan maatschappelijke vraagstukken. De mobiliteit zal anders moeten - we kunnen niet op dezelfde
voet doorgaan en antwoorden als ‘minder auto’s’ of ‘meer ov’ is niet genoeg. Er zijn scenario’s nodig voor buurten, wijken en
stadsdelen. Er moet gesprek ontstaan over hoe men aankijkt tegen wat men inlevert en ervoor terugkrijgt: is men dan bereid om
de stap te maken? Dit is een van de belangrijkste vraagstukken. Zien jullie [de deelnemers aan deze tafel] daartoe kansen?

7

Verslag van het gesprek
Reagerend op de afbeeldingen van Haarlem Zuid West, een paar van de vele straten met hetzelfde beeld: hoe kan daar ander
ruimtegebruik ontstaan, in het licht van de benodigde omslag in mobiliteit, in het denken, van technologische ontwikkelingen, ook
op een termijn van 30 jaar, als er zelfrijdende auto’s zijn. Hoe ga je die transitie bereiken?
WHS: dit is precies waar het om gaat. In Zuid-West is er nu een situatie dat in de bedrijvenstrook ruimte wordt gemaakt.
De voetbalvelden kunnen slimmer worden gebouwd, bijvoorbeeld bovenop een waterbuffer en een parkeergarage.
Enzovoorts; áls je daar een grote transformatie kan maken, kijk dan hoe je de rest van de buurt kan meekrijgen, ook al
zullen er veel verschillende belangen en meningen zijn. Maar als een landschapsarchitect kan tekenen hoe dit er uit zou
kunnen zien, zijn hopelijk de bewoners bereid om mee te denken en praten over een andere opzet van die wijk.
In de chats spreken mensen hun zorgen uit over het verkeer dóór de wijk, maar ook er vandaan en er naartoe. Hoe gaat lopen; is
daar een visie op? Straten, parkeren ondergronds…?
WHS: Voor de duidelijkheid: er is nog niet een echte visie. We maakten eerst een masterplan voor het bedrijventerrein
en kwamen er toen achter dat er wel heel veel verkeersknooppunten met congesties zijn. Als je het idee uitwerkt van
makkelijk bereikbare parkeerhubs in die wijk, zou de congesties misschien wel zijn opgelost. Maar dit is nu nog alleen
maar een suggestie, meer nog niet. Hopelijk leidt die discussie tot een oplossing; hopelijk niet te veel ondergronds. Daar
ben ik niet zo’n fan van: het vraagt heel veel constructies die op termijn misschien helemaal niet meer nodig zijn. Ik voel
meer voor op- en afschaalbare parkeervoorzieningen, zoals dat nu in Schalkwijk-midden door Dura Vermeer nu wordt
gemaakt. Bij de appartementencomplexen komt een minimum aan ondergrondse parkeervoorzieningen, en er zijn
parkeerhubs waarin in de plint diverse voorzieningen zitten, zoals een wasserij, en er bovenop een volledig vergroende
parkeergarage. Dit soort circulaire oplossingen zijn heel aantrekkelijk - maar elders in de stad minder vanzelfsprekend.
Fascinerend om een keertje door jouw ogen naar de stadsontwikkeling te mogen kijken. Jij denkt al na over overmorgen, terwijl wij
nog maar net zijn begonnen over morgen na te denken en daar het liefste al concrete oplossingen voor zien.
Wat opvalt is dat ook de politieke partijen focussen op korte termijn en specifieke aandachtspunten. Dit werd pijnlijk duidelijk bij de
behandeling van het nieuwe mobiliteitsbeleid in de commissie beheer. De ging veel over gereguleerd parkeren in plaats van op
vergezichten gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de stad. Hoe kan je politici en raadslieden meekrijgen in dit soort
denken?
WHS: Ook ik stuit hierop en benoemde dit al aan het begin: er is geen dienst stadsontwikkeling, dus er zijn geen mensen
die op een strategische manier nadenken over de kwaliteit van de stad. Een mooie visie heeft weinig zin als er geen pad
naartoe is, dat morgen al begint. Want dán neem je raadsleden mee, stap voor stap. We waren met o.a. de wethouder
recent in Groningen en lieten ons door de wethouder en de directeur stadsontwikkeling voorlichten. Daar wordt al
decennia heel zorgvuldig aan de transformatie van de stad gewerkt - en de politiek wordt hierbij betrokken. Dit ontbreekt
in Haarlem en dus worden zaken vaak - met de beste bedoelingen - teruggebracht tot concreetheden. Groningen is
hiertegenover een aansprekend voorbeeld, waar multidisciplinair wordt gewerkt. Ook moet je investeren in het praten
met lastige bewoners, zoals dat in Zuid-West nu steeds beter lukt.
In de gesprekken naar aanleiding van de SOR stelden we dat je het principe moet hanteren dat niet-bestemmingsverkeer
óm een bestemming heen geleid moet worden. Dat leidde er na heel veel moeite toe, dat de gedachte werd geformuleerd dat
doorgaand verkeer niet door, maar óm Haarlem moet worden geleid. Dit leidde tot de kwestie van de A9 en de Velserboog, evenals
de Kennemertunnel, die alweer is afgeschoten. Ook werd bij het vorige college bepleit om de twee wegen die dwars door Haarlem
gaan, ‘op slot’ te zetten, zodat het regionale verkeer wordt gestimuleerd om óm de stad heen te rijden.
Ditzelfde principe kan ook op een wijk worden toegepast. In Zuid-West zou dat betekenen dat de Westelijke Randweg en
de Leidsevaart de ontsluitingswegen om de wijk heen zouden worden, en bijvoorbeeld de Pijlslaan vanaf de rotonde een stop krijgt.
Als nu bij de ingang van die wijk een grote parkeervoorziening staat, en er tegelijk voor zorgt dat parkeren in de wijk kort en duur
wordt, zou dat de kwaliteit van de wijk sterk verhogen.
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Hetzelfde geldt voor de Oostpoort: de auto’s op het maaiveld en daar boven woningen, winkels en het ov in hoge
dichtheid. Parkeren in de binnenstad, als dit nodig is, blijft mogelijk, maar tegen relatief hoge kosten en korte duur. De bewoners
kunnen zelfs tegen een nultarief parkeren. De projectleider van het project Oostpoort stelt dan dat het parkeertarief zelfs nog
hoger dan in Amsterdam zou moeten zijn, om de prikkel te krijgen dat men in de garage parkeert en met het ov de stad ingaat.
WHS: in Groningen werkt het: als je langs de ring parkeert, kost dat bijna niets; dichterbij de stad meer en als je in de
binnenstad parkeert betaal je de hoofdprijs.
Terug naar het eerdere statement van Willem Hein rond inspraak en activeren van bewoners en bedrijven, en de aansturing van
deze processen vanuit een strategische dienst.
WHS: binnen de omgevingswet die volgend jaar van kracht is, moét er worden gepraat met alle stakeholders. We moeten
een manier vinden om met die mensen in gesprek te gaan en niet alleen maar te vragen: “vind je het goed of vind je het
slecht?”. We moeten ze arrangementen kunnen voorschotelen waar écht iets te kiezen valt. Dit moet je op buurtniveau
doen, want daar voelen mensen zich mee verbonden. Dan is er een grotere kans op wederkerigheid en zullen mensen
eerder bereid zijn een soort conciërge van die buurt te zijn. Dit zal zich in Oost en Schalkwijk op een heel andere manier
manifesteren dan in Zuid-West en West.
Voor de nieuwe projecten vraagt dit wel heel wat van de projectontwikkelaars. Als die na het maken van afspraken simpelweg kan
zeggen “dát initiatief gaan we dus niet meer doen”, dan hebben we ergens de boot gemist.
WHS: ja, maar over het algemeen hebben die projectontwikkelaars wel belang bij die ‘conciërges’ in de wijk. Zij voelen
ook wel aan dat ze er langer bezig zullen zijn dan voorheen. De stad moet dit ook veel nadrukkelijker verlangen! Niet
alleen maar strijd voeren, maar de bouwers en ontwikkelaars bevragen.
Vraag: is WHS ook betrokken bij de ontwikkelplannen van Nieuw-Zuid West? Daar worden bewoners door stadsmakers bij het
maken van de plannen betrokken, maar niettemin ervaart men daar nog steeds die muur. Voor veel mensen is er nog steeds een
grote informatieachterstand.
WHS: ik zou het liefst volmondig ‘ja’ zeggen maar de eerlijkheid gebied dat ik ‘nee’ zeg. Ik kijk wel mee en ben op de
hoogte, maar speel geen rol in de dagelijkse ontwikkeling van dat gebied. Er wordt beter dan voorheen gekeken naar wat
er in die zone moet gebeuren, en breder: ook de aansluiting met de omgeving van de wijk. Ik ben er bijna zeker van dat
deze mensen binnenkort bij het maken van de plannen worden betrokken.
Er moet nu goed gekeken worden of bepaalde profielen en openbare ruimtes wel passen, gezien de nieuwe inzichten
over klimaatadaptatie, verkeersbewegingen, eigendomskwesties zoals het stuk grond dat Vos heeft aangekocht en in de
wijk prikt; er is een probleem met de school daar… Plaza-West is bestemmingsplan-technisch een klein debacle. Dat leidt
niet tot een mooie kop aan die zone bij de Westergracht, dat ik oprecht jammer vind. We zijn nu met een heel team
bezig om dat op te lossen.
Jullie hebben met behulp van de stadsmakers een goed beeld van wat jullie nu willen, en moeten weer gekoppeld
worden aan het proces.
We hebben nu de vergezichten leren kennen, maar wat zijn de prioriteiten van de gemeente Haarlem? Naast de plannen bij de
Schipholweg zijn er ook oudere wijken die zelf kijken naar hoe het groener en socialer kan, hoe de doorstroming kan gaan, hoe
deze wijken zicht tot het centrum verhouden. Waar zitten de strategische kaders, zodat binnen de wijkraden gerichter kan worden
gediscussieerd?
WHS: een goede vraag! Dit mist binnen de gemeente. Gaan we als stad handvaten aanbieden? De Leidsebuurt is een
prachtig voorbeeld: er moet veel gebeuren - duurzaamheid, inrichting van de straten - om stapsgewijs de buurt te
ontwikkelen. Maar dit doe je niet in een vacuüm; dit moet binnen een groter kader. En dit vereist strategie. Die moet
echt het komende jaar op gang komen. In het licht van de omgevingsvisie en van de grotere opgaven waar Haarlem voor
staat.
Er worden discussies gevoerd over auto’s en parkeren, maar we hebben ook gezien dat de Formule 1 in Zandvoort een
enorm evenement kan organiseren zonder dat er auto’s door de stad kruisten en daar parkeerden. Het kán dus wel. Maar
kaders zijn inderdaad heel belangrijk. En de problemen zijn talrijk. Ook zitten regels in de weg, zoals huiseigenaren die
willen verduurzamen maar niet mogen, omdat zij in een monument wonen.
Daar heb je groot gelijk in. Die dingen moeten niet allemaal apart worden aangepakt, maar via een integraal plan, waar
ook voor de bewoners de nodige winst in zit. Banken moeten ook meedoen… een heel complex.
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De behoefte aan participatie vanuit de wijk kan beantwoord worden door een juiste benadering van de wijkraden.
Vanuit de omgevingsvisie zullen pilots worden gedraaid met dit integrale te werken, samen met de bewoners. Het
Rozenprieel en de Leidsebuurt worden als mogelijke pilots genoemd.
WHS: in het kernteam Omgevingsvisie komt de Leidsebuurt regelmatig naar voren als exemplarische casus: compacte
wijk, helder stratenpatroon, grote technische woningproblematiek, ook nog eens veel eigen woningbezit… voor dit stukje
stad zou een arrangement moeten worden gemaakt in plaats van de bestaande inkadering steeds maar de
ontwikkelingen te laten remmen. En de puzzel wordt ondertussen alleen maar groter.
Het hierboven benoemde probleem - monumentale huizen, kleine straatjes, overal geparkeerde auto’s, komt in veel oudere wijken
voor. Prioritering zou geweldig helpen.
Iets anders. Aan de Dreef ter hoogte van de Hout staan kantoorpanden uit jaren ’70, ’80 die inmiddels gedateerd zijn en in bezit
van vastgoedbeheerders: het IJmere-gebouw, de Rabobank en een kantorencomplex. Per gebouw zijn er plannen om hier hoge
kwaliteit appartementen van te maken. Ook wordt er gedacht aan hoogbouw voor een hotel. Ook al gezien de ligging, zou je de
gevels graag vergroenen. Hoe kan je als wijkraden aan de tafels komen te zitten waar dit wordt besproken?
WHS: ik heb een vrij concreet antwoord, want we zijn momenteel in gesprek met de gemeente en de eigenaren van de
Rabobank en het pand ernaast - het gebied tussen de Hazepaterslaan, de Meester Lottelaan en de Dreef. Beide
eigenaren willen een deel van die panden ombouwen tot woningen in combinatie met werken. Ik heb ze uitgenodigd
samen te werken, omdat dit ook een kans biedt om de binnentuin - die nu op de parkeergarage ligt - te verbeteren en
beter bij de Dreef te betrekken. Beide plannen gaan binnenkort naar de Wijkraad. Het biedt een kans om dit gebied bij de
stad te betrekken: verschillende soorten woningen, werken en vergroenen. Op de eerste twee etages kunnen dan
kantoren komen - bijv. voor de Rabobank - en daarbovenop woningen. Dit past goed bij waar we het eerder over hadden.
Hetzelfde wil ik bespreken met de eigenaar van het andere gebouw, naast La Place.
Inmiddels is de wijkraad zelf actief geworden. We praten met de projectontwikkelaar van het Rabo-gebouw en stuiten dan
automatisch op die binnentuin. Hoort die bij het project of bij de VVE van de woningen aan de Hazepaterslaan? Die zijn
gehecht aan hun tuin. Er is een kennisverschil tussen deze bewoners en de projectontwikkelaars. Hoe krijgen we ze meer
geïnformeerd?
Nogmaals, ik ben hier relatief nauw bij betrokken en wil graag dat dit gesprek op gang komt. Hopelijk staan de bewoners
er open voor dat enerzijds, in een stad die compacter wordt, het wat drukker wordt en dat zij anderzijds een kans krijgen
om een nóg mooiere tuin en interessantere omgeving te krijgen. We pakken ze geen kwaliteit af, maar willen die
toevoegen. En laten we eerlijk zijn, deze kantoorgebouwen zijn rare dissonanten in de omgeving. Bewoners die de
huidige status quo willen behouden, zal ik bezoeken en uitleggen dat het wonen in een stad ook wederkerigheid vraagt.
Je mag met alle partijen meepraten, maar alleen de hakken in het zand, dat gaat niet.
Er wordt op veel plekken in de stad bijgebouwd. De SOR spreekt over het belang van een goede bereikbaarheid vàn de stad, zonder
overbelasting van de wegen bínnen de stad. Ook moeten er goede hubs komen. Maar zolang alles binnen van elkaar losgekoppelde
budgetten wordt uitgevoerd, komt er geen goede en strategische regie. Er zijn historische voorbeelden waar dit wel gebeurde.
Haarlem bouwt woningen, zonder de knelpunten rond bereikbaarheid en mobiliteit op te lossen. Zit meer strategische regie in de
nieuwe plannen? En, ten tweede, komt er meer werk van Amsterdam naar Haarlem, zodat het forensenverkeer afneemt?
WHS: beide dingen kloppen. We moeten 40 tot 50% sociale huur maken volgens het coalitieakkoord. En er moet veel
werkgelegenheid naar de stad komen - alleen plinten in de hoogbouw ontwikkelen en dan wachten of er bedrijvigheid
komt, is niet voldoende. Het oplossen van de mobiliteit on zo’n wijk - bijvoorbeeld ondergronds - kan door de
ontwikkelaars nooit worden bekostigd, dus blijft het op straatniveau en je moet over parkeerregimes gaan nadenken.
Voor je het weet zit je in een vicieuze cirkel: de bewoners willen dat niet, dan wil de raad het niet, en op deze manier
gaan we er niet uitkomen. Kern is dat men zich moet realiseren dat verdichting betekent dat je nieuwe buren krijgt, en
meer buren, en dat je moet meedenken in het oplossen van het mobiliteitsprobleem. Dit is de kern van mijn boodschap.
En het gaat niet alleen om mobiliteit, het gaat ook om klimaatadaptatie, energietransitie, dus moeten we allemaal
nadenken over de voorzieningen in die wijk. Ook het aantal auto’s per huishouden, als eenmaal die bus regelmatig
langskomt. Je komt uiteindelijk terecht bij de ontwerpers van die wijk, die moeten laten zien wat er aan winst te boeken
is voor de ruimtelijke kwaliteit, waardoor mensen o.a. hun mobiliteitsgedrag willen aanpassen. Deze beweging moet er
echt inkomen.
Twee vragen. Ten eerste: wordt er in de gesprekken met de wethouders gepleit voor een dienst Stadsontwikkeling? Dit zou de
oplossing voor alle hier besproken problemen, soepeler kunnen laten lopen.
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Ten tweede: genoemde problemen spelen in vele wijken maar worden door de bewoners ‘voor de deur’ ervaren. Bij de oplossing
helpt een visie en beleid van de gemeente, overeenkomstig de uitspraken van WHS. M.b.t. wederkerigheid: ontwikkelaars willen
alleen met bewoners spreken als er voor hen voordeel in zit. De gemeente kan echter in bestemmingsplannen vastleggen wat er
moet gebeuren. Pas als Haarlem regie voert, is wederkerigheid mogelijk. Die regie ontbreekt nu en als wijkraad lopen wij van het
kastje naar de muur. De gemeente stuurt niet aan op communicatie met de buurten. Dit zijn kansen voor de oude buurten om
problemen op te lossen.
WHS: in de wijk rond - in dit geval de Zijlweg - liggen op een paar vierkante meter geweldige kansen om financieel en
programmatisch tot een oplossing te komen voor de verkeerskwestie waar de wijkraad tegenaan loopt. Deze wijk heeft
constructief meegedacht en mooie oplossingen aangeboden, maar de gemeente ziet de verkeersproblemen niet. Hier
wreekt zich dat er bijna geen mensen meer met een strategisch overzicht en marktkennis, en die deze problematiek
koppelen aan oplossingen elders, en geld kunnen genereren om de knelpunten wèl op te lossen. Haarlem is niet sterk
genoeg meer in het aanpakken van complexe binnenstedelijke ontwikkelingen.
Haarlem gaat prat op inspraak - wij hebben niet de indruk dat inspreken helpt…
WHS: dat is het wrange ervan. In vele wijken wonen hoogopgeleide mensen met constructieve ideeën én die kunnen
meedenken. Maar de gemeente ontbreekt het aan het vermogen om regie over dit proces te nemen en deze mensen te
koppelen aan het overleg met de afdelingen en externe partijen. Op een slimme manier werken aan stadsontwikkeling is
in Haarlem slecht belegd. Inmiddels is er een nieuwe directeur voor het fysiek domein en die heeft hier veel aandacht
voor. En er zijn veel meer mensen binnen de gemeente.
HaarlemKlem doet zijn best om een constructieve rol te spelen in de dialoog tussen meerdere partijen.
WHS: ik wil graag vaker meedoen - hopelijk een keer live, zodat we elkaar in de ogen kunnen kijken - en laten we dat dan
eens in een workshop doen met als inzet hoe we dan problemen zouden kunnen aanpakken. Desnoods per buurt, want
mensen zien in hun eigen leefomgevingen oplossingen.
M.b.t. de kleine straatjes is de vraag hoe je die ‘omturnt’ en hoe meer straten autovrij kunnen worden, en die vervolgens door de
bewoners worden geadopteerd en vergroend. Het zou helpen als de gemeente de bewoners aanwijst dat hun straat over x jaren
ook aan de beurt is, zodat ze kunnen besluiten of ze er willen (blijven) wonen en er aan willen gaan werken. Dit is een eenvoudige
manier om strategische regie te voeren. Enerzijds duwt de gemeente en anderzijds moeten de bewoners dus keuzes maken. In de
binnenstad is dat in meerdere straten al gelukt.
WHS: dit is een interessante suggestie - er komen ook buiten de binnenstad straten voor dit soort aanpakken in
aanmerking. We zouden de ervaringen van de binnenstad kunnen delen en er een strategie voor te bedenken. Als een
olievlek.
HLMKLM: deze avond levert naast een boeiend gesprek ook een concrete take out op, én een wijk die als rolmodel kan dienen.
Iedereen wordt hartelijk bedankt voor deze - ‘verlengde’ - avond. Willem Hein, van harte bedankt voor je inzet en hopelijk tot een
volgende keer!
WHS: ik vond het erg leuk om dit gesprek te voeren. Jullie brengen mij op ideeën en ik schuif graag nog een keer aan. Schroom
niet om me te bellen of te mailen als je een idee hebt.
============
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