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VOORWOORD

LEESWIJZER
In deze rapportage zijn de belangrijkste resultaten van een jaar co-creatie en stadmaken 
geordend. De resultaten vormen de basis voor een aantal doelstellingen en aanbevelingen 
voor de planvorming in Haarlem Zuidwest. De rapportage kan worden gezien als een 
verzameling van wensen en randvoorwaarden zoals de omwonenden die met ons hebben 
gedeeld.

Het rapport is ontwikkeld om online te bekijken. We zullen het rapport ook printen, zodat je 
deze kan komen bekijken in de stookkamer. In het rapport vind je soms een klein icoontje, 
links naast de teksten en afbeeldingen. Sommige icoontjes verwijzen naar een podcast, een 
Mural werkblad, vragenlijsten, een youtube video of een website. Als je het rapport digitaal 
bekijkt kan je hier op klikken om meer te weten te komen. 

In het eerste hoofdstuk zijn alle activiteiten beschreven, dit hoofdstuk geeft inzicht in 
wat we gedaan hebben en waarom. Hoofdstuk twee geeft inzicht in de resultaten uit 
alle activiteiten. Dit hoofdstuk is opgebouwd aan de hand van de drie thema’s Groen & 
gemeenschap, Gebouwen & voorzieningen en Mobiliteit & beweging. Het derde hoofdstuk 
omschrijft de communicatie en in hoofdstuk 4 staan de conclusies en aanbevelingen. De 
bijlage zijn online te vinden via spoorzonezuidwest.nl. 

4

Het co-creatie rapport is het resultaat van een ruim jaar activiteiten in het stadsdeel 
Haarlem Zuidwest.
De ontwikkelzone Zuidwest is één van de acht gebieden in Haarlem waar plaats is voor 
extra woningbouw. Met het co-creatie en stadmakers traject is er heel bewust voor 
gekozen om de wensen en belangen van huidige bewoners en ondernemers een stem 
te geven in de huidige fase van de ontwikkeling. Het doel was om binnen een aantal 
belangrijke thema’s voor Zuidwest meningen en ideeën op te halen die relevant zijn voor 
de ontwikkeling van de Spoorzone. Dit rapport is de verslaglegging daarvan en geeft de 
doelstellingen weer die uit de meningen en ideeën gedestilleerd zijn.

Het co-creatie en stadmakers traject is een initiatief van de ontwikkelcombinatie OSW (een 
samenwerking van Hoorne vastgoed en HBB groep) en er is samenwerkt met gemeente 
Haarlem. Het werkteam bestond uit Rens Hagen en Philip Bruinhard van OSW, Mariska 
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van den Aarsen, Moira Faber en Heske Pohlmann Vonk van de gemeente Haarlem, 
Danielle Gunnewijk en Sanne Botterweg van Urban Sync, Floor Ziegler en Teun Gautier 
van de Stadmakerscooperatie, sociaal ontwerper Lotte de Haan en namens de Haarlemse 
Stadmakers Brigitte Kool. Verschillende activiteiten zijn opgezet met en ontworpen door 
heel veel buurtbewoners. Dit rapport is geschreven door Urban Sync en Lotte de Haan.

Samen zorgen we ervoor dat dit stadsdeel een plek blijft waar mensen fijn wonen, werken 
en recreëren. Dit kan alleen als we met zijn allen samenwerken aan dit doel. Daarom zetten 
we ook in op stadmaken en co-creatie. In het rapport staan een aantal aanbevelingen voor 
de toekomst en we hopen dat alle partijen die hier bij betrokken zijn dit ter harte nemen. 
En dat, als er iets niet mogelijk blijkt, dit ook wordt uitgelegd en gemotiveerd.

“De co-creatie resultaten leveren een betere basis voor de planontwikkeling. De plannen kunnen nu beter 
worden afgestemd op de locatie. Hierdoor ontstaat meer draagvlak en daarmee meerwaarde voor de lange 
termijn. 
Wij nemen de resultaten uit dit rapport zeker mee in onze planontwikkeling. Wat ons betreft vormt dit rapport 
slechts het begin van een samenwerking met de buurt. We hopen dat de resultaten kunnen bijdragen aan de 
besluitvorming door gemeente Haarlem, bijvoorbeeld middels de gebiedsvisie. 
Wij zullen de resultaten vertalen naar een stedenbouwkundige uitwerking door Mecanoo architecten. Met 
hulp van de stedenbouwkundige uitwerking kunnen wij aan de (toekomstige) bewoners, ondernemers en 
overige belanghebbenden laten zien wat er met uw input is gebeurt. Uiteraard krijgen de belanghebbenden 
opnieuw de kans te reageren op de stedenbouwkundige uitwerking.”
Philip Bruinhard – ontwikkelaar bij Hoorne Vastgoed

“De gemeente is op dit moment bezig om de visie en de wensen die de wijk heeft te integreren in een 
programma van eisen. Zoals u zich waarschijnlijk kunt herinneren bestaat de visie uit een zeer breed pallet 
aan onderwerpen. Hoeveel woningen willen we graag als Haarlem realiseren, hoe wikkelen we het verkeer 
goed af, hoe zorgen we dat de piekbuien die we hebben geen overlast op straat en in de wijk geven, hoe 
zorgen we dat kinderen en ouderen een fijn park hebben, hoe zorgen we dat fietsers veilig naar het station 
kunnen etc. etc. Een deel hiervan is wetgeving, daar ontkomen we niet aan, en een gedeelte is door de 
Haarlemse gemeenteraad besloten als zijnde beleid. We luisteren natuurlijk naar u als omwonende, naar 
de zittende ondernemers die hun zaakvoering willen doorzetten en projectontwikkelaars die al geïnvesteerd 
hebben in panden om deze ter zijner tijd te her ontwikkelen.

Al deze zaken samen werken alleen als het integraal past. Anders kan er ook geen passend plan ontstaan. Fijn 
is dat de visie die we hebben, kan rekenen op financiële steun van de stad en het rijk. Deze is op 15 februari 
toegekend, waarbij de gemeente wel moet blijven voldoen aan een aantal subsidiecriteria. Met de criteria 
eraan toegevoegd, worden de transformatiekaders en mogelijkheden onderzocht. Passen alle eisen, ambities 
en wensen in het gebied? Waar geven we prioriteit aan? Hebben we een realistische planning? De wachtlijsten 
in Haarlem zijn enorm hoog; we beginnen liever vandaag dan morgen.

De gemeente Haarlem is blij dat een aantal ondernemende ontwikkelaars alvast vooruit wil denken. Zij 
hebben in delen van het gebied eigendommen aangekocht die tot herontwikkeling kunnen komen. Zij hebben 
het voorstel aan de gemeente gedaan om vooruitlopend op het Masterplan de ideevorming in de wijk verder 
te onderzoeken. Om de juiste verwachtingen bij u als wijkbewoner te wekken, is de co-creatie geen onderdeel 
van een gemeentelijke inspraak of participatieprocedure. Wel geeft het ons extra inzicht. Maar we hopen 
vooral dat de ontwikkelaars meer inzicht krijgen in de plannen die zij willen maken op het moment dat we 
samen zover zijn.”
Mariska van den Aarsen - Ontwikkelmanager bij Gemeente Haarlem
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“Advies van de Wijkraad HoutvaartKwartier naar aanleiding van het co-creatie rapport

De Wijkraad is tevreden met de publicatie van het co-creatierapport. Het geeft een inzicht in wat jullie het 
afgelopen jaar gedaan hebben.

Ondanks de pandemie hebben jullie je ingezet voor een verbindende dialoog tussen de bewoners. Tevens 
hebben jullie op de website een plek gecreëerd waar men zich welkom voelt. Een plek waar bewoners zich 
konden uiten over hun wensen betreffende de inrichting van de wijk.

Daarom adviseren wij om rekening te houden met de genoemde randvoorwaarden en te voorzien in de 
ideeën en wensen van de bewoners. Dit verkleint de kans dat er weerstand ontstaat tegen het project. Een 
veelgehoorde wens van bewoners is meer groen. Het zal niet makkelijk worden om de wijk groener te maken.

Daarom zijn wij blij dat het de gemeente is gelukt om €8,2 miljoen subsidie binnen te halen voor 
voorzieningen in de openbare ruimte. Dit vergroot de kans om het project samen met de projectontwikkelaars 
tot een goed eind te brengen.

Tevens adviseren wij om duurzaam en kostenbewust te gaan ontwerpen zodat het ook ontwerpbewust 
beheerd kan worden. Dit biedt de unieke kans om een hechte gemeenschap te laten ontstaan die er veilig en 
met plezier woont, werkt en recreëert. Wij willen tijdens de duur van het proces actief betrokken worden en 
waar mogelijk een bijdrage leveren.

Wij wensen de vormgevers van de structuur van deze nieuwe woonwijk succes bij het maken van 
hun afwegingen. En hopen dat onze reactie bijdraagt aan het versnellen van de voorbereiding en het 
uitvoeringsproces.”



MANAGEMENTSAMENVATTING
In Spoorzone Zuidwest gaat in de nabije toekomst veel veranderen. Het gaat 
getransformeerd worden van een gemengd gebied met veel bedrijvigheid naar een gebied 
met wonen, werken en alles wat daarbij hoort. Hierbij zullen meer dan 2000 nieuwe 
woningen gerealiseerd worden. 

Hieronder staat een samenvatting van het rapport en de aanbevelingen volgend op het 
co-creatie traject. In het rapport zelf staat een uitgebreide onderbouwing en de context 
waarin deze resultaten zijn verkregen.
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De gemeente heeft een ontwikkelvisie opgesteld, waarin eisen en randvoorwaarden zijn 
opgesteld waaraan de wijk moet gaan voldoen. De ontwikkelcombinatie wil graag een 
stedenbouwkundige visie voor het hele gebied maken. Om tot een stedenbouwkundige 
visie te komen die zo nauw mogelijk aansluit op de behoeftes en wensen van bewoners 
en ondernemers uit de omgeving, hebben we een co-creatietraject opgezet. Co-creatie is 
een manier van samenwerken, waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en 
het resultaat van dit proces. Wij willen de bewoners en ondernemers in de wijk niet alleen 
informeren, maar ook betrekken en uitnodigen mee te denken bij de planvorming.  

Het doel van het co-creatietraject was om binnen een aantal belangrijke thema’s voor 
Zuidwest meningen en ideeën op te halen die relevant zijn voor de ontwikkeling van de 
Spoorzone. Dit rapport is de verslaglegging daarvan en geeft de doelstellingen weer die uit 
de meningen en ideeën gedestilleerd zijn.

Tijdens deze co-creatie zijn we de wijk ingegaan om contact te leggen met bewoners en 
ondernemers, om te weten te komen wat hun voornaamste zorgen, wensen en behoeftes 
zijn. We hebben deze samengebracht in drie hoofdthema’s: Groen & gemeenschap, 
Gebouwen & voorzieningen en Mobiliteit & beweging.
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Deelnemers hebben unaniem aangegeven meer groen in de wijk te willen zien, 
voornamelijk meer bomen. Meningen zijn verdeeld over wat voor soort groen dit precies 
moet zijn, maar over het algemeen kunnen we stellen dat de voorkeur gegeven wordt 
aan groen dat er mooi uitziet, en groen waarin gecreëerd kan worden. Ook zijn de meeste 
deelnemers enthousiast over duurzame oplossingen, mits ze geïnformeerd worden over 
de mogelijke duurzame oplossingen. Uit het thema groen & gemeenschap zijn de volgende 
doelstellingen en aanbevelingen naar voren gekomen

Verreweg de grootste zorg rond dit thema is hoogbouw. Deelnemers maken zich grote 
zorgen dat er veel onpersoonlijke hoogbouw gebouwd gaat worden, die zal functioneren 
als ‘massale woonfabriek.’ In plaats daarvan zou men graag gevarieerde woningblokken 
zien, geplaatst in het groen of aan het water. Ook geven deelnemers aan het leuk te vinden 
als een diverse groep mensen zich in de wijk zou vestigen; een wijk met zowel diversiteit 
aan bewoners als voorzieningen. Ten slotte geven deelnemers aan behoefte te hebben aan 
een ontmoetingsplek in de wijk. 

GROEN & GEMEENSCHAP

GEBOUWEN & VOORZIENINGEN

Zoveel mogelijk bomen behouden en meer groen en bomen 
toevoegen in Zuidwest.

Niet te hoog bouwen.

Een (aaneengesloten) groene route door de wijk, met rustpunten en 
aansluitingen op andere routes in de omgeving.

Een divers en dynamisch beeld met een gevarieerde uitstraling en een 
combinatie van meerdere soorten woonfuncties voor jong en oud.

Op zoek naar een locatie voor de aanleg van een natuurspeelplaats. 

Een voorkeur voor losse blokken in het groen.  

Zorg voor een groene wijk met zoveel mogelijk bomen en een 
(aaneengesloten) groene route door de wijk, met rustpunten en 
aansluitingen op andere routes in de omgeving. Ga ook op zoek 
naar een locatie voor de aanleg van een natuurspeelplaats. 

Er is behoefte aan winkels zoals een bakker en een koffietentje.

Een combinatie van voorzieningen wordt als het meest kansrijk 
gezien. Denk aan een combinatie van horeca, een muziekpodium en 
een plek voor verenigingen.

Doelstelling 

Doelstelling 

Doelstelling

Doelstelling

Doelstelling

Doelstelling

Aanbeveling

Doelstelling

Doelstelling

Aanbeveling Bouw niet te hoog, maar bouw woonblokken in het groen met een 
diverse uitstraling, aantrekkelijk voor diverse doelgroepen. Breng 
ook diversiteit in voorzieningen aan. 
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Veel bewoners maken zich grote zorgen over de huidige verkeersdruk én over het 
verplaatsen van parkeerdruk naar hun huidige woonwijken. Van begin af aan heeft men 
zich boos gemaakt over de genoemde woningaantallen, zonder dat onderzocht is of die 
aantallen haalbaar zijn. Daarom is een mobiliteitsonderzoek aangevraagd, wat zal ingaan 
op mogelijke maatregelen binnen en buiten de zone. 62% van onze deelnemers vindt 
groen belangrijker dan ruimte voor parkeren. Slechts 38% vindt parkeren belangrijker. 

MOBILITEIT & BEWEGING

De gemeente verleent een opdracht voor een volledig onafhankelijk 
mobiliteitsonderzoek.

De omwonenden vinden het belangrijk om een leefbare wijk te 
maken waar ook plek is voor groen, goede wandel- en fietsroutes, 
speelplekken en autoluwe gebieden. Bij het maken van autoluwe 
gebieden moet dan wel verkeer en parkeren goed opgepakt worden.

We gaan kijken of we in de openbare ruimte van de spoorzone 
een aantal ideeën voor gezond bewegen uit kunnen voeren. Deze 
ideeën gaan we samen met de buurt ontwikkelen. Denk hierbij aan 
buitensportvoorzieningen, buurttuinen en/of een kanoroute.

Vind de balans tussen de mogelijkheid tot een goede doorstroom 
van verkeer en ruimte voor groen, recreatie en autoluwe 
gebieden. Mogelijke oplossingen voor dit probleem zullen sterk 
afhangen van de resultaten van het mobiliteitsonderzoek.

Doelstelling 

Doelstelling

Doelstelling

Aanbeveling

Naast de aanbevelingen op de thema’s zijn er ook observaties en meningen gedeeld met 
ons over het proces. Niet alleen het resultaat telt, maar ook de weg er naartoe. 

• Zorg voor continuïteit in het proces 
Continuïteit wekt vertrouwen. Daarom zetten we ons in om zo duidelijk mogelijk uit te 
leggen wat er gebeurt met de wensen van bewoners en ondernemers. Ook proberen 
we zo goed mogelijk uit te leggen wat de redeneringen zijn achter keuzes die we 
maken. 

• Zorg voor een goede gezamenlijke communicatie vanuit gemeente en initiatiefnemers 
We hopen dat we bij het vervolgtraject opnieuw wensen en signalen uit de wijk op 
kunnen halen, zodat deze een vaste plek krijgen in de ontwikkeling. Het vraagt wat lef 
en durf van de gemeente en ontwikkelaar om niet alles zelf op te willen lossen, maar 
ruimte over te laten voor bewoners en gebruikers om ook mee te bepalen. 

• Schep ruimte voor eigen inbreng door bewoners en ondernemers 
We hebben tijdens co-creatiesessies gemerkt dat het ijs gebroken is. Dat wil zeggen: 
bewoners en ondernemers aarzelen nu minder dan voorheen om mee te doen aan het 
co-creatietraject. We hebben hen dan ook laten zien dat we naar ze luisteren en ze 
serieus nemen. Men is bekend met ons en is ook goed op de hoogte van wat wij willen 
bereiken. In dit rapport vatten we hun inbreng samen.

AANBEVELINGEN
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INLEIDING
De Spoorzone Zuidwest staat aan de vooravond van een ware transformatie van 
gemengd gebied met veel bedrijvigheid naar een woonwijk met verschillende functies. 
In het gehele gebied zullen in fasen meer dan 2000 woningen worden gerealiseerd. Het 
afgelopen halfjaar hebben wij met het Zuidwestival, een podcast, culturele zondagen, 
een tentoonstelling en een co-creatietraject veel waardevolle resultaten opgehaald. In dit 
document beschrijven we hoe de bewoners de toekomst van hun wijk zien.

Parallel aan de spoorlijn Haarlem-Leiden, in Haarlem Zuidwest, is de bouw van meer dan 
2.000 woningen met bijbehorende voorzieningen gepland. Een flink bouwproject. De buurt 
en diens bewoners en ondernemers zijn stakeholders op wie de nieuwbouwplannen het 
meest impact zullen hebben, terwijl ze doorgaans het minste invloed uit kunnen oefenen. 
Dit stuit vaak op weerstand. Verandering is immers niet eenvoudig. Door bewoners in 
een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken, willen we goodwill en positieve energie 
opbouwen. Dit zal op korte en lange termijn positieve uitwerkingen hebben. Met name op 
de voortgang van het project en het bevorderen van de sociale cohesie tussen de nieuwe 
en oude buurt. Samen met de stakeholders hebben wij de belangen verder geïdentificeerd 
en op elkaar afgestemd, met bijzondere aandacht voor de huidige en toekomstige 
bewoners en ondernemers. We willen een netwerk van bewoners, ondernemers en 
projectontwikkelaars creëren waarin samengewerkt wordt en waarin ruimte bestaat voor 
zowel top-down beslissingen als bottom-up initiatieven. In een dergelijk netwerk kan 
door middel van interactie, samenwerking en collectief leren ontstaan. Collectief leren 
is noodzakelijk om de onzekerheden die complexe problemen met zich meebrengen te 
managen.

In 2017 heeft de gemeente Haarlem acht ontwikkelzones aangewezen, kansrijke 
locaties voor de ontwikkeling van woningen en bijbehorende voorzieningen. Eind 
2019 stelde gemeente Haarlem de ontwikkelvisie vast. In dit visiedocument zijn de 
eisen en randvoorwaarden voor de ontwikkeling vastgelegd. Begin 2020 heeft de 
ontwikkelcombinatie een aftrap georganiseerd, het Zuidwestival. Vervolgens zijn er in 
het voorjaar van 2020 drie keer co-creatie sessies georganiseerd. Iedere keer stond 
de bijeenkomst in het teken van een thema: Groen & gemeenschap, Gebouwen & 
voorzieningen en Mobiliteit & beweging. 

SPOORZONE ZUIDWEST

HET PROJECT INHOUDELIJK
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De ontwikkelcombinatie wil graag een stedenbouwkundige visie voor het hele gebied 
maken. Vanaf 2021 zal het plan in deelgebieden worden uitgevoerd. Ieder deelgebied 
doorloopt eerst de bestemmingsplanprocedure, waarna de bouw start. Tijdens dit gehele 
traject wil de ontwikkelcombinatie, liefst in samenwerkinge met de gemeente, bewoners 
betrekken bij hun leefomgeving en verbinden met hun (toekomstige) medebewoners.

DRIE THEMA’S
We zijn sinds begin 2019 actief in deze wijk. Vanaf de start hebben we veel contact met 
de buurtbewoners. Voor de start van het Zuidwestival en de co-creatie bijeenkomsten 
hebben we hun voornaamste zorgen kunnen destilleren tot de volgende thema’s: 
groen & gemeenschap, gebouwen & voorzieningen en mobiliteit & beweging. Dit zijn de 
invalshoeken van waaruit wij het programma hebben opgebouwd, zodat het programma 
antwoord en/of duiding geeft op de meeste vragen en opmerkingen.

Start 
ontwikkelzones

Vaststelling
ontwikkelvisie
Spoorzone 
Zuidwest

Hier zijn we nu

Q3 
2017

Q4 
2019

Ontwikkelcombinatie
start officieel met
Zuidwestival en 
co-creatie sessies

Q1 
2020

Ontwikkelcombinatie
presenteert een
stedenbouwkundige
visie

Q3/Q4 
2020

Stelt de gemeente 
iets vast?

?

Doorlopen 
bestemmingsplanprocedures
per deelgebied 

2021
en verder

Fase 0
Luisteren

Fase 1
Planvorming

Fase 2
Gedurende bouw

Fase 3
Ingebruikname

GROEN & GEMEENSCHAP

GEBOUW & VOORZIENINGEN

MOBILITEIT & BEWEGING
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Tijdens het traject zijn er ruim

Het Zuidwestival, co-creatie bijeenkomsten, 
culturele zondagen en het opzetten van een 
podcast. 

In het eerste halfjaar van 2020 hebben 
wij 35 activiteiten georganiseerd in 
Zuidwest Haarlem. Actieve participanten die input hebben 

geleverd bij de co-creatie themadagen.
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PROGRAMMA
In het kort

mensen bereikt

evenementen georganiseerd

400

35
59

4



Zuidwestival

Bomenspeurtocht

Podcast aflevering 2

Bouwchallenge - Hoe ga jij naar school?
- Meditatiewandeling door de       
 wijk

Verrassings-bloembakjes

Podcast aflevering 3

Podcast aflevering 5

Operatie Steenbreek 
op afstand

Podcast aflevering 4

Groen & gemeenschap

Co
-c

re
at

ie
Cu

ltu
re

le
 z

on
da

ge
n

Culturele zondagen

Zaadbommetjes maken

Podcast aflevering 1

Natuurinclusief bouwen - Yoga in de wijk
- Vlaggenlijn van steun

- Stadsparkbavo
- Vlaggenlijn in de Houtvaart

Fotosafari op de fiets

Deelauto-gesprek en 
proefrijden, Fiets APK, 
in samenwerking met: 
fietsersbond & i-zoof

Freerun workshops

Samen (op 1,5m) bouwen we 
de wijk, gesprekken rond    
de legotafel, cultuur op 
loopafstand

Gebouwen & voorzieningen Mobiliteit & Beweging

07/03/2020

12/04/2020

31/05/2020

03/05/2020 18/06/2020

19/04/2020

14/06/2020

14/06/2020

26/04/2020

28/06/2020

19/04/2020 - 23/04/2020

05/04/2020

17/05/2020

10/05/2020 21/06/2020 

21/06/2020 17/05/2020

05/07/2020

10/07/2020

24/05/2020

25/05/2020 - 28/05/2020 22/06/2020 - 25/06/2020
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In 2019 heeft Urban Sync individuele gesprekken gehouden met een aantal sleutelfiguren. 
Uit deze gesprekken zijn een heel aantal gezamenlijke zorgen en wensen naar voren 
gekomen. Deze onderwerpen vormen de basis van de programmering in 2020.
 
In het eerste halfjaar van 2020 zijn een viertal activiteiten georganiseerd: het Zuidwestival, 
co-creatie bijeenkomsten, culturele zondagen en het opzetten van een podcast. 

PROGRAMMA

CANON PROGRAMMA 
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Het Zuidwestival vond plaats op 7 maart. Dit was een huiskamerfestival met een centrale 
paneldiscussie en afsluitende borrel. 

Tussen 19 april en 25 juni vond de co-creatie plaats. Dit waren themadagen waar 
buurtbewoners aan de hand van een drietal thema’s bevraagd werden, over wat zij graag 
in hun buurt zagen. 
Elke zondag in april, mei en juni was een culturele zondag. Iedere maand stond het co-
creatie thema van die maand centraal. Tijdens deze maanden organiseren buurtbewoners 
zelf een activiteit, zoals zaadbommetjes maken, een freerun-workshop, proefrijden in een 
elektrische deelauto of een speurtocht. 

14 mei is de eerste aflevering van de Spoorzone Zuidwest podcast gepubliceerd. Per 
aflevering komt er een wijk in de zone aan bod. Er wordt uitgelegd wat er allemaal te zien 
en te beleven valt in de desbetreffende wijk en buurtbewoners worden aangesproken. 

Het Zuidwestival vond plaats op 7 maart. Dit evenement vormt de officiële aftrap voor de 
ontwikkelcombinatie. Het doel van het Zuidwestival is:
• Duidelijkheid geven over het aanstaande traject en welke partijen daar een rol in 

spelen
• Open staan voor goede ideeën vanuit de omgeving
• Belanghebbenden betrekken bij plannen voor Spoorzone (bewoners, ondernemers, 

instellingen, omwonenden en gebruikers van de voorzieningen)
• Belanghebbenden inspireren om actief deel te nemen aan het programma 

Het huiskamerfestival liet de bewoners op een andere manier kennis maken met 
hun wijk. Er was een route door de wijk gemaakt, langs verschillende huiskamers, 
bedrijven en organisaties. Door deze dag samen met de bewoners vorm te geven aan 
het huiskamerfestival dat door de wijk heen plaatsvond, werd deze dag een voorbeeld 
van hoe de rest van het proces zal worden ingericht. Met veel ruimte voor bewoners en 
ondernemers. 

ZUIDWESTIVAL 
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Het Zuidwestival opende met een paneldiscussie in de Pelgrimkerk aan de 
Stephensonstraat. De discussie, of eerder het gesprek, werd begeleid door Teun Gautier 
van de Stadmakers Coöperatie. Het panel bestond uit Michiel Heule, voorzitter van de 
lokale wijkraad, Mariska van den Aarsen van de gemeente Haarlem, Philip Bruinhard en 
Rens Hagen van de Ontwikkelcombinatie Spoorzone West, Sanne Botterweg van Urban 
Sync en Floor Ziegler van de Stadmakers coöperatie. De paneldiscussie was bedoeld te 
informeren over het doel van het project, wat co-creatie nou precies behelst en om ons 
team voor te stellen aan de wijk. Bovendien was het een van de vele momenten waar 
reacties van de buurtbewoners opgehaald konden worden. Een van de reacties die naar 
voren kwam was van de voormalige meedenkgroep. Zij hadden het gevoel niet serieus te 
zijn genomen door de gemeente. 

Natuurlijk streven we naar het vertrouwen van de bewoners; zodat 
zij met ons over de ontwikkeling gaan meedenken en samenwerken. Sanne en Floor 
benadrukten daarom dat dat we juist met dit project bezig zijn om zo veel mogelijk mensen 
hun inbreng te laten doen. Niet alleen door formele bijeenkomsten, maar echt door 
middel van een nieuwe aanpak: co-creatie. Door meerdere, ook informele evenementen 
te organiseren, hopen we bezoekers aan te trekken die normaliter niet een vrije avond 
willen opofferen voor een formele inspraakavond. We willen een zo divers mogelijk publiek 
aantrekken, om in beeld te krijgen wat de verschillende doelgroepen in de wijk willen. 
Lang niet alles over de nieuwe wijk ligt al vast. Er moeten nog enorm veel beslissingen 
genomen worden. Wij doen dit het liefst met zo veel mogelijk input van de bewoners en 
ondernemers in de wijk. 

Na de gezamenlijke opening waren er gedurende de hele dag door de gehele wijk allerlei 
activiteiten, workshops en verschillende optredens. Het was ongelofelijk mooi om te 
zien hoeveel acts en locaties zich hadden opgegeven. De mensen die we ontmoet en 
gesproken hebben tijdens de rest van het festival waren een stuk positiever vergeleken 
met het publiek aanwezig bij de openingsdiscussie. We kwamen er achter dat er een 
heleboel enthousiaste en positieve mensen zijn die graag met ons willen samenwerken, 
om iets moois te maken van hun toekomstige wijk. Bovendien lag de opkomst bij de 
rest van het festival een stuk hoger dan bij de aftrap in de Pelgrimskerk. Er was een 
gevarieerd programma ontstaan. Van cabaret tot capoeiralessen, van singersongwriters 
tot jazzoptredens, Naast dit alles was er ook een tentoonstelling om te bezichtigen. Hier 
kon men alles leren over de bouwkundige geschiedenis van de wijk. Bij de tentoonstelling 
kon men reageren met post-its. De opgehaalde informatie van deze post-its gaf ons weer 
nieuwe input en nieuwe inzichten. Het geheel werd tussen 18:00 en 20:00 afgesloten met 
live muziek en een biertje. We hebben het Zuidwestival als een waardevolle dag ervaren 
waarin we op een andere manier met mensen in gesprek zijn geraakt. De dag gaf ons 
handvaten en ideeën over hoe het vervolg van het proces voort te zetten. 
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Het Zuidwestival vormt de officiële aftrap voor de ontwikkelcombinatie. Het programma 
bestond uit een paneldiscussie en een route door de wijk, langs verschillende huiskamers, 
bedrijven en organisaties. Op deze locaties was een gevarieerd cultureel programma. Het 
doel was om bewoners en professionals met elkaar in contact te brengen zodat beide 
partijen informatie en inzichten met elkaar konden delen.

SAMENVATTING ZUIDWESTIVAL
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In een complexe ontwikkelingsopgave is het heel belangrijk om met verschillende partijen 
samen te werken. Co-creatie is een manier van samenwerken, waarbij alle deelnemers 
invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces. Wij zien de buurt als een 
belangrijke samenwerkingspartner. Wij willen de bewoners en ondernemers in de wijk niet 
alleen informeren, maar ook betrekken en uitnodigen mee te denken bij de planvorming. 
De buurt weet vaak het beste wat wel en niet werkt in de wijk. 

De bewoners hadden in eerdere gesprekken hun zorgen en mening over de ontwikkeling 
met ons gedeeld. Op basis van deze eerdere input hebben wij drie belangrijke thema’s 
aangewezen voor de spoorzone Zuidwest. Dat zijn Groen & gemeenschap, Gebouwen & 
voorzieningen en Mobiliteit & beweging. Afgelopen voorjaar hebben wij drie keer een co-
creatie week georganiseerd, waarbij in die week steeds één thema centraal stond.

De co-creatie sessie kon niet doorgaan in zijn oorspronkelijke vorm, omdat bijeenkomsten 
in groepen verboden waren. Daarom hebben wij gekozen voor een digitaal programma. Dit 
was nieuw voor zowel ons als voor alle buurtbewoners die hebben meegedaan. Het grote 
voordeel van een online programma is, dat mensen ook op een later moment hun bijdrage 
kunnen doen. 

Op één centraal platform op de website konden de deelnemers alle informatie en uitleg 
vinden. Iedereen in Zuidwest kon meedoen, zowel ‘live’ als achteraf. Onze aanpak is 
geïnspireerd op sensitizers, waarbij je iedere dag een kleine opgave aanbiedt. Zo staat 
de ene dag in het teken van ontmoetingsplekken, en de andere dag mogen bewoners 
meepraten over duurzaamheid in de wijk.
De resultaten worden meegenomen in de stedenbouwkundige visie welke door de 
ontwikkelcombinatie wordt gemaakt.

CO-CREATIE REEKS
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Het thema groen is belangrijk voor het welzijn van de bewoners. We voelen ons goed 
in een groene omgeving. Dat is logisch omdat een groene omgeving onze gezondheid 
bevordert. Een groene omgeving vermindert stress, nodigt uit tot bewegen en het 
ontmoeten van buurtbewoners.
Een gemeenschap kan alleen bestaan door het onderhouden van contacten met familie, 
vrienden en buren. Onderdeel zijn van een gemeenschap met hechte banden is cruciaal 
voor je welbevinden. Je verbonden voelen met de buurt, is de belangrijkste factor voor 
woontevredenheid.

Met een online programma van 5 dagen hebben deelnemers hun mening met ons kunnen 
delen, meer kunnen leren over het onderwerp, voorstellen kunnen doen voor hun ideale 
inrichting van de openbare ruimte én waren ze in de gelegenheid vragen te stellen tijdens 
een digitale inloopavond. 
We hebben gedurende de week ongeveer 30 actieve deelnemers gezien. Het programma 
heeft daarna nog enkele weken open gestaan. Uiteindelijk hebben circa 47 deelnemers de 
vragenlijst van dag 1 ingevuld, op papier of digitaal.

De introductie bestond uit een virtuele rondleiding door de Spoorzone van stadsecoloog 
Sjoerd Andela en een vragenlijst waar we mensen vroegen naar hun wensen voor groen in 
de wijk. We hebben veel leuke reacties gekregen op de rondleiding.  We zien dat mensen 
graag meer groen, en dan voornamelijk meer bomen willen. Wanneer we vragen naar 
inrichting voor het water of de inrichting van een speeltuin, zien we dat de resultaten laten 
zien dat álle openbare ruimte een zo groen mogelijk karakter mag krijgen. De resultaten uit 
de vragenlijsten vind je terug in hoofdstuk 2.
Er wordt vooral waarde gehecht aan het belevings- en het visuele groen en de manier 
waarop groen de buurt leuker, veiliger en socialer maakt. We merkten echter dat 
deelnemers heel geïnteresseerd waren en enthousiast over de ecologische aspecten van 
hun (nieuwe) wijk, nadat we ze hier wat informatie over geven. Op de digitale rondleiding 
van Sjoerd Andela zijn dan ook veel enthousiaste reacties binnen gekomen. 

GROEN & GEMEENSCHAP
Belang thema groen & gemeenschap

Opzet en opkomst

Introductie, 19 april

https://www.youtube.com/watch?v=7lxyWjjAYmY
https://www.youtube.com/watch?v=7lxyWjjAYmY
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Op dag twee vroegen wij onze deelnemers een ommetje te maken door de wijk en hier 
vervolgens verslag van te doen. We waren benieuwd wat hen tijdens het wandelen zou 
opvallen. Misschien zijn er plekken die als heel mooi worden ervaren of waar de bewoners 
veel overlast ondervinden. Zo konden we in kaart brengen hoe de deelnemers dachten 
over de ruimtelijke indeling van hun wijk en hoe we dat in de toekomst zouden kunnen 
verbeteren. 

We hebben hele diverse verslagen binnen gekregen met plus- en minpunten in de directe 
omgeving en aanbevelingen voor kleine ingrepen, om het groen of de biodiversiteit te 
verbeteren. Wat opvalt is dat veel mensen tijdens een wandeling het gebied uitgaan en het 
liefst in het duingebied wandelen. Als men in de buurt blijft, zijn de grotere groengebieden 
het meest in trek.

Wat opvalt is dat er heel veel behoefte is om de groengebieden met elkaar te verbinden 
door een groene route te maken met rustpunten en aansluiting op andere routes.

Dag drie ging over ontmoetingsplekken in de wijk. Twee vragen stonden deze dag centraal. 
Hoe gaan we alles samen organiseren en hoe houden we deze ontmoetingsplekken samen 
mooi? Om de mensen in staat te stellen hun ideeën overzichtelijk te delen met elkaar, 
hebben we gebruikt gemaakt van het programma Mural. In Mural kan je een soort digitale 
mind map of collage maken. Men kon opmerkingen toevoegen op digitale post-its, foto’s 
plaatsen en schetsen delen. Ook vroegen we alvast of er misschien bepaalde deelnemers 
waren, die in de organisatie hiervan het voortouw wilden nemen. Voor nagenoeg alle 
deelnemers was dit nog een stap te ver.
We hebben gevraagd om te bedenken wat jij zou willen maken of organiseren. De twee 
meest uitgewerkte ideeën zijn een amfitheatertje en een natuurspeeltuin. Daarnaast zien 
we ideeën voorbij komen zoals een crossveldje, een dakpark met openluchttheater en een 
groene route door de wijk. Bekijk de resultaten via Mural hieronder: 

Groen van de wijk, 20 april

Samen in een groene wijk, 21 april

Mural
Co-creatie dag 3

https://app.mural.co/t/urbansync7089/m/urbansync7089/1587233282199/d1e1d8f586d65fdba9a2d5e2bc90efcb40cef271
https://app.mural.co/t/urbansync7089/m/urbansync7089/1587233282199/d1e1d8f586d65fdba9a2d5e2bc90efcb40cef271
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Op de vierde en laatste dag hebben we gevraagd naar inzichten in een duurzame openbare 
ruimte. We vroegen de deelnemers een plan te maken om de duurzaamheid van hun buurt 
te vergroten. Omdat duurzaamheid vaak een nogal vaag begrip is, hebben we dit gedaan 
aan de hand van twee concrete en belangrijke zaken: bestendigheid tegen hoosbuien en 
bestendigheid tegen hitte. Vanwege het veranderende klimaat ondervinden we steeds 
meer hoosbuien en hittegolven. Na een periode van intense regen kunnen straten blank 
komen te staan. Het water heeft dan te weinig plek om goed in de grond te infiltreren. Als 
gevolg hiervan kan de riolering overbelast raken. Er bestaan voor dit probleem meerdere 
oplossingen. Denk daarbij aan minder bestrating of een vorm van bestrating waar tussen 
de stenen genoeg ruimte is voor het water om door te sijpelen. 
Via Mural lieten we deelnemers een hoosbuibestendige wijk ontwerpen. Zij konden kiezen 
uit een aantal mogelijke opties. Met iedere optie konden er een aantal regendruppels 
gescoord worden. Het doel was om een score van tien regendruppels te halen. 

Het tweede duurzame aspect waar we onze deelnemers over lieten nadenken, was de 
hittebestendigheid van de stad. Je hebt het waarschijnlijk wel eens gemerkt; in steden is 
het vaak een paar graden warmer dan in het omliggende gebied. Dit heet het hitte-eiland 
effect. De belangrijkste oorzaken van het hitte-eiland effect zijn de absorptie van zonlicht 
door de, in de stad aanwezige, donkere materialen en relatief lage windsnelheden. Door dit 
effect worden problemen tijdens hittegolven, zoals hittestress, verergerd. 
Hittestress kan je tegengaan door schaduw en groen toe te voegen. Groene oppervlaktes 
verkoelen, omdat hier vocht vanuit de ondergrond kan verdampen. Deze verdamping zorgt 
voor verkoeling. Daarnaast geven bomen in het groen ook schaduw. 

Wij hebben gevraagd om een duurzame straat in te richten voor een hoosbui en eentje 
voor tijdens een hittegolf. Onze deelnemers hebben enthousiast meegedaan met het 
inrichten. Er zijn mooie groene straten gemaakt, meestal heel duurzaam en met veel 
bomen. Wat opvalt in de reacties is dat men enthousiast is over de duurzame maatregelen, 
en voorkeur heeft voor de meest groene of juist de ‘mooiste’ oplossing. We zijn ook 
aangenaam verrast over de technische oplossingen voor duurzaamheid die door bewoners 
worden voorgesteld. 

Groen, de kleur van duurzaamheid, 22 april

Mural
Co-creatie dag 4

Website co-creatie
thema duurzaamheid

https://app.mural.co/t/urbansync7089/m/urbansync7089/1587460629218/3c7f1b6312a0bd21a15a595b5f25caa93aded8e1
https://spoorzonezuidwest.nl/dag-4-groen-en-gemeenschap
https://app.mural.co/t/urbansync7089/m/urbansync7089/1587460629218/3c7f1b6312a0bd21a15a595b5f25caa93aded8e1
https://spoorzonezuidwest.nl/dag-4-groen-en-gemeenschap
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Op de laatste dag hebben wij de voorlopige conclusies gebundeld. Bewoners konden 
online inlopen om vragen te stellen aan het werkteam, en we zouden even de voorlopige 
uitslagen doorlopen. Er was blijkbaar weinig behoefte voor deze manier van samenkomen, 
want we hadden een opkomst van 1 bewoner. 

De virtuele inloopavond, 23 april

De gebouwen bepalen voor een groot deel het karakter van een nieuwe wijk, en worden 
het nieuwe thuis van de toekomstige bewoners. Een duurzame en levensloopbestendige 
wijk bevordert de leefkwaliteit voor bewoners, werkenden en bezoekers.

Voorzieningen, zoals zorg, cultuur, sport en vrije tijd vergroten naast winkels en horeca het 
voorzieningenniveau en de leefbaarheid in de wijk. Tevredenheid over de verschillende 
voorzieningen is een belangrijke indicator voor de leefbaarheid.
Gebouwen kun je niet los zien van de functie die er in komt vandaar dat we er voor 
gekozen hebben om deze onderwerpen gezamenlijk te behandelen.

Met een online programma van 4 dagen konden bewoners en ondernemers opnieuw 
hun mening met ons delen, meer leren over het onderwerp en voorstellen doen voor het 
gewenste aanbod van voorzieningen. De minder succesvolle onderdelen uit de eerste co-
creatie reeks, zoals de virtuele inloopavond, zijn uit het programma geschrapt. 

We hebben gedurende de week bijna 50 actieve deelnemers gezien. Het programma heeft 
daarna nog enkele weken open gestaan. Uiteindelijk hebben 69 deelnemers de vragenlijst 
van dag 1 ingevuld, op papier of digitaal.

Via een vragenlijst konden deelnemers antwoord geven op vragen zoals ‘Voor wie moet er 
gebouwd worden in Haarlem Zuidwest?’ of ‘Welke winkels ontbreken er in Zuidwest?’. Na 
afloop van de vragenlijst konden deelnemers meer te weten komen over de relatie tussen 
het co-creatie traject en de stedenbouwkundige visie.

De resultaten van de vragenlijst laten zien dat de deelnemers een diverse wijk voorstellen. 
Zowel in architectuur, type woningen, samenstelling van doelgroepen, en voorzieningen. In 
hoofdstuk twee zijn de resultaten van de vragenlijst terug te vinden.

GEBOUWEN & VOORZIENINGEN
Belang thema Gebouwen & voorzieningen

Opzet & opkomst

Wonen en werken in het Zuidwest van de toekomst, 25 mei

Website co-creatie
dag 1

https://www.riddle.com/showcase/247231/quiz
https://www.riddle.com/showcase/247231/quiz
https://www.riddle.com/showcase/247231/quiz
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Op de tweede dag geven wij meer inzicht in de complexe puzzel om de verschillende 
(ontwikkel)doelen goed vorm te geven in de wijk. De deelnemers hebben zich weinig 
aangetrokken van de randvoorwaarden, en gewoon hun ideale wijk samengesteld. Een wijk 
met laagbouw, veel groen en veel voorzieningen voor onderwijs en zorg.

De ontwikkelpuzzel: inzicht en uitgangspunten, 26 mei

De ambitie om energieneutraal te bouwen is doordrenkt met vaktermen en berekeningen. 
Maar wat is de waarde van een high-tech energiezuinig gebouw, in een wijk die veel minder 
duurzaam is? In het programma op deze dag verkennen wij maatregelen waar de hele 
wijk duurzamer door kan worden. Bijvoorbeeld door een netwerk van elektrische (deel)
auto’s en zonnepanelen in de wijk als energiesysteem. Of door het collectief aankopen van 
zonnepanelen. 

Duurzaam bouwen, 27 mei

Mural
Co-creatie dag 2

https://app.mural.co/t/urbansync7089/m/urbansync7089/1590413688329
https://urbansyncnl.sharepoint.com/:i:/g/EblKyH5O8ltFsUfPYMk8-6sBJtr34AgVmwwHMDfDyABrkQ?e=hBffUq


Mural
Co-creatie dag 4
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Wat hebben we nodig voor een aangenaam leven in 2035? En welke voorzieningen 
ontbreken er nu al in de wijk? We hebben twee gezinnen centraal gezet, een jong gezin 
met kinderen en een echtpaar op leeftijd, waarvan de man intensieve zorg nodig heeft. 
Deze dag heeft een goudmijn aan reacties opgeleverd over het voorzieningenaanbod 
in de toekomst. Denk aan een wijnbarretje op een van de nieuwe dakterrassen, of aan 
moestuinbakken op poten zodat het echtpaar samen kan blijven tuinieren.

Een dag uit jouw leven in 2035: voorzieningen, 28 mei

Mobiliteit is een breed thema – het ziet op vervoer in alle soorten en maten en met 
verschillende doelen. In Zuidwest is vervoer een belangrijk thema omdat er veel 
verschillende vervoersstromen zijn.  Daarnaast is het gebied ingeklemd tussen de 
Leidsevaart en de Randweg waardoor het in ieder geval voelt alsof er weinig ruimte is.

Mobiliteit is onderhevig aan ingrijpende ontwikkelingen. De overgang van fossiele 
brandstoffen naar uitstootvrij, de opkomst van deelmobiliteit, de elektrische fiets, de 
toename van bezorgingen door online winkelen en zelfsturende auto’s  etc. zullen allemaal 
invloed hebben op de manier waarop ons vervoer in de toekomst geregeld is. Het rekening 
houden met deze ontwikkelingen maakt het vraagstuk nog ingewikkelder.

Beweging ligt in het verlengde van mobiliteit. Om van A naar B te komen moet je je 
voortbewegen. Fysieke beweging is daarnaast een van de manieren om gezond oud te 
worden. Het is inmiddels ruim bekend dat een zittend bestaan en gebrek aan beweging 
allerhande gezondheidsproblemen met zich brengt. Het is in het belang van een gezonde 
samenleving om beweging, in welke vorm dan ook, te stimuleren.

Een gezonde manier van bewegen van A naar B, met fiets, wandelend of anderszins, heeft 
als resultaat dat er minder gebruik wordt gemaakt van de auto en deze auto dus ook 
minder ruimte inneemt.

MOBILITEIT EN BEWEGING
Belang thema mobiliteit en beweging

https://app.mural.co/t/urbansync7089/m/urbansync7089/1590591296895/2a0426797540b91c2c312e03b832a7db3a4f3425
https://app.mural.co/t/urbansync7089/m/urbansync7089/1590591296895/2a0426797540b91c2c312e03b832a7db3a4f3425


Welkom bij dag 2 
co-creatie sessie groen & gemeenschap

Wat vind jij van het groen in je wijk? Is er groen dat je graag wil 
beschermen, of welke plek zou je willen veranderen?

Heb je dag 1 gemist? Klik hier om bij dag 1 te beginnen.

Mural
Co-creatie dag 2
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In een programma van opnieuw vier dagen, hebben we mobiliteit opgeknipt in een 
onderdeel huidige situatie, de toekomst van mobiliteit, en gezond bewegen in de stad. In 
de week zelf hebben we 24 actieve deelnemers gezien. Aan deze reeks hebben in totaal 59 
deelnemers meegedaan.

Met een vragenlijst hebben we de meningen gepeild over een aantal onderwerpen zoals 
parkeren of langzaam verkeer zoals wandelen en fietsen. We hebben mensen gevraagd 
naar de meest onveilige verkeerssituatie, maar ook welke vraag zij zouden stellen aan 
het onderzoeksbureau dat de mobiliteit in de wijk gaat onderzoeken. De resultaten laten 
zien dat de deelnemers zich zorgen maken over de doorstroom van het autoverkeer, de 
verkeersveiligheid en de parkeeroplossing.

Deze dag staat de huidige verkeerssituatie centraal. Met een werkblad hebben de 
bewoners alle onveilige situaties aangewezen op een kaart. Hier is een levendig document 
uit ontstaan waar niet alleen de belangrijkste knelpunten naar voren komen, maar ook 
allerlei andere plekken in de wijk waar de verkeerssituatie onveilig is of veiliger zou kunnen.

Opzet & opkomst

Van A naar B in Zuidwest, 22 juni

De knelpunten voor mobiliteit in de spoorzone, 23 juni

https://app.mural.co/t/urbansync7089/m/urbansync7089/1592570657597/029c2c4e3eaa003436b6196d0b5ea189c1c915c8
https://app.mural.co/t/urbansync7089/m/urbansync7089/1592570657597/029c2c4e3eaa003436b6196d0b5ea189c1c915c8
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Via een stripverhaal laten we zien hoe de toekomstige bewoner zich door de wijk zou 
kunnen verplaatsen. In de reacties zien wij terug dat er veel wantrouwen is tegenover 
de mobiliteit in de toekomst. Op een vraag wat men het liefst ziet bij een wandeling 
van 100 tot 200m van de auto naar de woning: ”Hij ziet gefrustreerde bewoners van 
andere wijken. Daar heeft hij echter schijt aan.” Uit de reacties blijkt dat men eerst wil 
zien dat er een gedegen plan komt op wijkniveau, voor zij bereid zijn na te denken over 
inrichtingsvraagstukken op buurtniveau.

In de laatste bijeenkomst hebben we een praatplaat voorgelegd. Hier zijn een aantal 
plekken in de wijk uitgelicht. Bewoners hebben met digitale post-its hun ideeën gedeeld, 
over gezonde en leuke manieren om te bewegen in de wijk. Hier zitten ideeën tussen 
over buitensport, buurttuinen (op het dak) en het benutten van het water in de buurt. 
Bijvoorbeeld met een kanoroute naar het centrum.

Innovatieve ideeën voor vervoer, 24 juni

Gezonde beweging, 25 juni

Mural
Co-creatie dag 4

https://app.mural.co/t/urbansync7089/m/urbansync7089/1592819369075/312cdac86f60f348629f4cde06bac7df290dfffa
https://app.mural.co/t/urbansync7089/m/urbansync7089/1592819369075/312cdac86f60f348629f4cde06bac7df290dfffa
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De Culturele zondagen zijn dagen waarop er een activiteit in, voor en door de wijk 
georganiseerd wordt. Deze dagen staan in hetzelfde thema als de co-creatie sessies. De 
activiteiten worden georganiseerd door bewoners uit de wijk en Stadmakers. De Culturele 
zondagen zijn niet alleen leuk voor de buurtbewoners, ook is het weer een gelegenheid 
voor ons om met buurtbewoners in contact te komen, anders dan via de officiële wegen. 
Vanuit een positieve insteek van zo’n project of activiteit kan er meer innovatief en 
oplossingsgericht naar de grote doembeelden en obstakels worden gekeken die horen bij 
het ontwikkelen van een nieuwe stad. 

Op Spoorzonezuidwest.nl onder culturele zondagen kan, wie dat wil, een eigen idee voor 
een activiteit insturen. Iedere maand wordt er door de Stadmakers een viertal activiteiten 
gepland. Elke themamaand wordt afgesloten met een panelgesprek waar bewoners, 
betrokkenen bij de programmering en het ontwikkelteam aanwezig zijn om de inzichten 
te delen en nog eens ongedwongen met elkaar in gesprek te gaan. Hieronder volgt een 
selectie van de culturele zondagen met de meest waardevolle resultaten. In de bijlage zijn 
alle culturele zondagen opgenomen.

CULTURELE ZONDAGEN

https://spoorzonezuidwest.nl/
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Op 5 april ging de eerste culturele zondag van start. In samenwerking met Elianne 
van Tuijl van het NME Huisdierencentrum in Haarlem, hebben we met kinderen uit de 
wijk zaadbommetjes gemaakt. Dat zijn bolletjes gemaakt van potgrond, poederklei en 
bloemenzaadjes vermengd met water. De zaadbommetjes werden door heel de wijk 
geplant (uiteraard met toestemming van de eigenaar als het om privéland ging). Na een 
aantal weken ontschoten er vrolijk uitziende bloemen door de hele wijk. 

Laurien is buurtbewoner en is docent voor diverse naschoolse natuur- 
en kookclubs. Laurien ontwikkelt ook educatief materiaal voor kinderen 
over natuur dicht bij huis.  Ook geeft ze gastlessen en excursies over 
natuur, afval en duurzaamheid. Laurien is lid van de volkstuinvereniging 
en heeft veel oog en liefde voor al het groen in en rondom de stad en 
gaat zij op de bres voor meer “rommelgroen” en minder aangeharkte 
stenen tuinen. Laurien greep de thema maand Groen en Gemeenschap aan om erachter te 
komen wat haar buurtgenoten weten over het groen in de wijk en hoe ze erover denken. 

Zaadbommetjes maken

Groen en gemeenschap
Stadmaker: Laurien van der Vaart

Als afsluiter voor de themamaand Groen en gemeenschap hebben we in samenwerking 
met Tim van der Steen, de Kweektuin Haarlem, Stichting Steenbreek en de afdeling Natuur- 
en Milieu Educatie, operatie ‘Steenbreek op afstand’ georganiseerd. Dit was een evenement 
waarbij deelnemers twee stenen voor hun gevel weg konden halen en deze inruilen voor 
een plantje van de kweektuin. Ook konden de deelnemers een plantje krijgen als ze een 
plantenbak op de stoep voor hun gevel neerzetten. Stichting Steenbreek is een organisatie 
die zich inzet voor het vergroenen van Nederlandse wijken. 

Achterliggende gedachte van dit project is dat, zoals in het vorige hoofdstuk al benoemd 
is hebben we steeds vaker hebben te maken met extreme weersomstandigheden in ons 
land. In een snel  tempo verdwijnen veel plant- en diersoorten. Hierdoor raken natuurlijke 
systemen verstoord. Uit diverse onderzoeken blijkt dat vooral de toename van verharding 
van de grond, een negatief effect heeft op het welbevinden van mens, dier en natuur. Niet 
alleen zorgt het planten van meer groen ervoor dat de wijk er leuker uit komt te zien, ook 
kan regenwater beter de grond in zakken. Hierdoor zullen straten bij heftige hoosbuien 
niet zo snel blank komen te staan. 

Operatie Steenbreek op afstand

https://www.youtube.com/watch?v=LlzZSpqJ3Rs


De nieuwbouw op de langgerekte bedrijventerreinen langs het spoor biedt volop kansen 
om bijzondere woningen, winkels, bedrijvigheid en cultuur te maken. Maar hoe kan dat er 
uit zien? Wonen rond een hofje, senioren samen met jonge studenten, een buurtrestaurant 
waar ook kleine wijkactiviteiten plaatsvinden. Bouw het maar!

De laatste culturele zondag van de maand stond in het teken van culturele voorzieningen. 
Bij wijze van experiment organiseerden Reginald de Jonker en Tjarda Winkler  en 
poppentheather kizzebis samen culturele activiteiten. Ook werden de winnaars van de 
bouwchallenge, zeven kinderen uit de buurt, geïnterviewd door de stadsarchitect Willem 
Hein Schenk over wat de behoeften zijn voor kinderen in de wijk. Wat is hun kijk op de 
kansen voor de nieuwbouw? Zij willen vooral een plek waar je kunt ravotten en spelen. Een 
Huttenplein bijvoorbeeld. Willem Hein beloofde dat dit huttenplein er kan komen zodat de 
kinderen uit de buurt continu hun ideeën vorm kunnen geven. 

Er was weer een panelgesprek tussen wijkbewoners, ambtenaren van de gemeente, Moira 
Faber en Mariska van den Aarsen en de stadsarchitect Willem Hein Schenk, er was muziek. 
Ook speelde poppentheater Kizzebis een voorstelling voor de kinderen.

Samen (op 1,5 m) bouwen we de wijk

Cultuur op loopafstand

29

Minouche Besters is partner bij STIPO. Haar werk richt zich op het 
creëren van betere plekken, buurten en steden, met veel aandacht voor 
menselijke maat, de diverse behoeften van mensen en volop ruimte 
voor eigenaarschap. In haar toolbox zitten talloze werkmethodieken 
rond placemaking, participatief onderzoek, tactical urbanism, design 
thinking en strategische visievorming. Minouche is daarnaast ook actief 
bezig om Haarlem een beetje mooier te maken en droeg daarom graag bij aan de thema maand 
gebouwen en voorzieningen voor iedereen! 

De maand startte met het lanceren van een bouwchallenge! Aan de kinderen werd 
gevraagd hun droomhuis te knutselen, tekenen, lego’en of zelfs mine-craften! Aan het 
einde van de maand zou de meest originele bouwchallenge winnen. Via instagram werden 
de resultaten opgehaald. 

Bouwchallenge

Gebouwen en voorzieningen
Stadmaker: Minouche Besters



Op de laatste culturele zondag van de maand ging het ABC Architectuurcentrum in gesprek 
met bewoners over hun inzichten en ideeën voor de wijk. Hierbij werd gebruikt gemaakt 
van lego. In eerste instantie klinkt dat misschien wat kinderlijk, het speelgoed is echter 
uitermate effectief om ideeën over ruimtelijke indeling van de wijk met elkaar te delen. 

Gesprekken rond de legotafel

Door meerdere activiteiten te organiseren konden we inzicht krijgen in wat voor soort 
culturele voorzieningen in de toekomst het meeste publiek zou trekken. 
Activiteiten voor kinderen werken erg goed omdat er gewoon veel kinderen zijn. Het wordt 
gewaardeerd als de ouders gezellig kunnen kletsen als de kids spelen. De activiteiten 
moeten echter niet alleen op kinderen gericht zijn omdat er ook veel bewoners zonder 
kinderen zijn. Er zal dus echt een mix aan activiteiten moeten komen. 
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De maand startte met een vraag aan leerlingen van de Zuidwester: Hoe ga jij naar school. 
De fietsersbond gaf via een video opdracht aan de groepen 6,7 en 8 om in kaart te brengen 
hoe ze naar school gaan, wat de gevaarlijke punten zijn en of ze wel eens met de auto 
gebracht worden. Dit konden de kinderen aangeven op een landkaart van de wijk die ze 
ook weer inleverden. 

Hoe ga jij naar school? 

Mobiliteit en beweging
Stadmaker: Brigitte Kool van Stokkum 

Pionieren, verbinden en innoveren, buiten de lijntjes, probleemoplosser, 
duurzaam, circulair, vernieuwen, samenwerken, visie, integraal en 
daadkracht. Deze kernwoorden zijn allemaal van toepassing op Brigitte 
Kool.  Ze zet zich met volle kracht in voor een meer leefbare stad waarin 
veel gedeeld wordt en mensen gelukkig maakt. Mobiliteit en Beweging 
was voor haar een perfect thema om mensen in te laten zien hoe het ook 
anders kan. Hoe je van het “wat kan er niet” naar het “wat kan er wel en hoe gaan we dat doen- 
denken” kan omswitchen. Zij kon daarmee niet alleen een impact maken op Zuidwest maar ook 
samenwerkingen bewerkstelligen door heel Haarlem.   

https://vimeo.com/429933270
https://vimeo.com/429933270


Als afsluiter verzorgden speeltuin Jeugdland en speeltuin Floragaarde samen met  
freerunclub MunkiMotion, voor gratis freerunworkshops voor de kinderen in de wijk. 
Van 10:00 tot 15:00 konden kinderen vanaf zes jaar zich inschrijven voor een workshop 
van een uur. Samen in beweging zijn is erg verbindend en het is belangrijk dat er genoeg 
mogelijkheden zijn om in de buurt veilig te kunnen sporten. Munkimotion is een club die 
met alle liefde alle kleine en grote kinderen helpt om op een gezonde en creatieve manier 
in beweging te zijn!

Freerun workshops
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Op 5 juli kwamen de initiatiefnemers van het Izoof concept uit het Ramplaankwartier de 
wijk inspireren en informeren over het elektrisch autodelen. Een succesvolle pilot laat 
zien dat autodelen voordeliger is en de wijk leefbaarder maakt zonder dat het een enkel 
probleem oplevert. Er waren daarbij twee elektrische auto’s waar mensen uit Zuidwest 
proefritjes konden maken. Als tweede activiteit hebben we in samenwerking met René 
Rood van de Fietsersbond een fietsparcours opgezet. Hier konden mensen van alle 
leeftijden hun fietsvaardigheid testen. De fietsremmen van de deelnemers werden ook 
gelijk getest.

Deelauto-gesprek en proefrijden (iZoof) en fietsparcours

Als aflsuiter vond er weer een panel gesprek plaats tussen de initiatiefnemers van deze 
en vorige maand, MunkiMotion, speeltuin Jeugdland, Anna Richt van Izoof, bewoners, 
het sociaal wijkteam, Stadmaker Brigitte Kool, en Gebiedsteam manager Mariska van 
den Aarsen, projectontwikkelaar Philip Bruinhart, en Sanne Botterweg van Urban Sync. 
Hierin werden de lessen van de maand besproken en ideeën die we hoorden tijdens de 
porgrammering. Deze discussies zijn erg waardevol gebleken voor zowel het team dat 
werkt aan de ontwikkeling als de betrokken bewoners om dat meningen en vragen uit 
eerste hand gedeeld kunnen worden en ook naar geluisterd worden.

Ook lieten we bewoners beleven hoe het is om minder mobiel te zijn en toch door de wijk 
te moeten bewegen. Dit bleek nog niet zo makkelijk. 

https://www.izoof.com/
https://www.fietsersbond.nl/


PODCAST
Als je iets nieuws maakt moet je eerst onderzoeken wat het oude is. Wat is het karakter van 
de wijk Zuidwest? Wie woont er? Hoe is het om hier te wonen? Welke verhalen zijn er te 
vertellen? Een heleboel vragen die centraal staan in onze RadioZuidwest podcast. 

Een (hopelijk) toekomstige bewoner van Zuidwest, Lotte de Haan en een huidige bewoner, 
Hesje Andersson, kruipen in de haarvaten van de wijk. Lotte is lid van het ontwikkelteam 
Zuidwest en Hesje is kunstenaar. In samenwerking met Haerlems Bodem gaan zij, 
herkenbaar aan hun markante bakfiets, op ontdekking in de wijk. Elke podcastaflevering 
gaat over een ander quadrant van de wijk. In vijf afleveringen wordt onderzocht wat het 
karakter van de wijk is, om zo een idee te vormen over hoe de toekomstige plannen goed 
kunnen aansluiten op de behoeftes van lokale bewoners. Lotte en Hesje vertellen, al 
bakfietsend door de wijk, wat zij zien en wat zij al weten. Ook spreken ze het liefst zo veel 
mogelijk mensen aan om een zo duidelijk mogelijk beeld van de wijk te krijgen en natuurlijk 
van de bewoners zelf.
Aangezien de projectontwikkelaars en de gemeente ook meeluisteren, zorgt deze podcast 
voor een nog betere samenwerking tussen alle betrokken instanties. 

Hesje en Lotte duiken voor Aflevering 1. de Geschiedschrijversbuurt in, op zoek naar het 
karakter van “de buurt bij de Bavo”. Het stenige karakter van dit deel van de wijk  is een 
onderwep waar iedereen over valt.  Groen is het meest genoemde gemis in de wijk,   Groen 
is meer dan een aardigheid, het is zuurstof, filtering uitlaatgassen, hittemanagement en 
leefbaarheid in de wijk en de stad. Het zorgt er ook voor dat mensen elkaar ontmoeten en 
eerder een ommetje maken in de buurt. 

“Er is hier NIKS voor 
honden”

“Het voelt als “mijn wijk” als de 
huizen op elkaar lijken”

“Deze buurt is heel populair bij jonge gezinnen uit Amsterdam, 
je bent zo in het centrum, zo in de duinen en het is hier lekker 
rustig”

- Bewoonster en hondeneigennaar Bloemenbuurtje - Bewoonster Bloemenbuurtje 

- Makelaar uit de wijk

Aflevering 1

Website co-creatie
podcast

Podcast 1
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https://soundcloud.com/spoorzone-zuidwest/aflevering-1-de-geschiedschrijversbuurt
https://soundcloud.com/spoorzone-zuidwest/aflevering-1-de-geschiedschrijversbuurt


Deze aflevering dwalen Hesje en Lotte met de bakfiets door de Natuurkundigenbuurt Oost. 
De buurt van de Stephensonstraat, De Remise en de Geweer- en Boogstraat. Ze komen 
in gesprek met oude en nieuwe bewoners en al hun wensen en angsten en (muzikale) 
bijzonderheden komen aan bod.  De nieuwe Remisebuurt bleek een nieuwbouw eilandje 
binnen de grotere buurt te zijn. Ze kregen privileges (autoluwe straten) ten koste van 
de oude omliggende wijk. Ook de uniforme bouw, eensgezinswoningen in een hoog 
segment,  bleek één doelgroep aan te trekken namelijk tweeverdieners met kinderen. 
Deze segregatie is een valkuil voor de spoorzone nieuwbouw. In de podcast komen ideeën 
voorbij hoe dit beter te mengen omdat op deze manier oude en nieuwe bewoners geen 
‘wij-gevoel’ ontwikkelen maar juist het tegenovergestelde. 

Deze aflevering duiken ze het tunneltje onderdoor richting Haarlem Hoog, 
struinen ze door het park met Elisabeth, de groen architect, ontdekken ze het rijke 
verenigingsleven uit de jaren voor 2000 en praten ze met de kinderen uit de buurt over wat 
zij nou eigenlijk vinden van hun buurt. Ook vinden ze bijna een woning voor Lotte en als 
kers op de taart zingt Carst een prachtig lied op de 15e verdieping van HaarlemHoog. Ook
ontdekken ze een illustere huizenhandel-praktijk die de buurt sociaal dreigt uit te hollen: 
Het opkopen van oude huurhuizen door grootgrondbezitters, met name de firma AHAM 
in deze buurt, wordt als een groot probleem ervaren. Op eenvoudige manier worden 
de huizen gemoderniseerd en voor exorbitante huren verhuurd. Het effect is dat deze 
woningen slechts 1-3 jaar worden bewoond voordat een nieuwe huurder er in komt. Het 
holt de buurt sociaal uit. 

“Vroeger was het verenigings leven heel sterk hier, dat kwam 
door het buurthuis HZW. Dat is nu niet meer” 

“Als er veel nieuwe huizen komen wordt het hier zo druk met 
auto’s”

“Er zijn al mensen uit de Remisebuurt die de nieuwe wijk niet 
zien zitten en hun huis nu al in de verkoop zetten, terwijl ze er 
pas een of twee jaar wonen”

- Ervaren bewoonster (94 jaar) Kamerlingh Onnesstraat 

- Bewoner (10 jaar) Stephensonstraat

- Bewoner Boogstraat

Aflevering 2

Aflevering 3

“Ik ben al aan mijn zevende buren toe sinds ik hier woon”
- Bewoonster Edisonstraat 

Website co-creatie
podcast

Podcast 3

Podcast 2
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https://soundcloud.com/spoorzone-zuidwest/aflevering2-natuurkundigenbuurt-oost
https://soundcloud.com/spoorzone-zuidwest/aflevering2-natuurkundigenbuurt-oost


Podcast 4

“De bus gaat hier maar een keer in het uur, als de gemeente 
stimuleert dat de bus vaker gaat dan zou ik hem ook vaker ne-
men.”
- Bewoner Haarlem Hoog 

De laatste buurt komt aan bod. Tussen hondentrimsalon ‘t Hofje en grillroom satébestelle 
bezoeken Lotte en Hesje de kapper en nog vele andere bewoners. Joost en Frank spelen 
muziek, Tilly en Sara vertellen over de expat community, wat een hechte minicommunity 
is binnen de wijk, en Maaike vertelt over hoe ze deze lieflijke buurt wil opschudden. 
Lotte en Hesje bellen ook met de eigenaar van het meest gemiste en helaas verdwenen 
horecazaakje uit de wijk, Due Grappi. In deze aflevering komt weer overduidelijk naar 
boven de roep om een gemeenschappelijke plek, zoals het vroegere vereniging HZW, nu 
Buurthuis Haarlem Zuid West. Een plek waar goedkope, laagdrempelige cursussen kunnen 
plaatsvinden, je een kop koffie kunt drinken en ruimte is voor creativiteit en initiatief. Zo’n 
plek versterkt de de draagkracht en cohesie van de wijk. Ook is dit deel van de wijk zeer 
kinderrijk en de kinderen zorgen ook voor verbinding tussen de bewoners. Mensen komen 
hier wonen omdat de kinderen er veilig en beschermd op kunnen groeien. Toch kun je je 
afvragen of dat ideaal is. Het is immers niet hoe de werkelijkheid in elkaar zit. 

“Everything is perfect here but we miss Due Grappi.”

“I am a lovepat”

“Mijn buurt is tot waar mijn kinderen komen.”

“I would like to meet Dutch people but I just don’t know where 
in this neighborhood.”

“De buurt mist echt een plek voor creativiteit, kunst en waar je 
iets onverwachts kunt beleven. Het is hier te braaf!”

- Franse expat, bewoonster Zeehelden buurt

- Franse expat, bewoonster Zeehelden buurt

- Vader en bewoner Zeehelden buurt

- Engelse expat, bewoonster Zeehelden buurt

- Bewoonster Lorentzkade

Aflevering 4

Website co-creatie
podcast

Website co-creatie
podcast
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https://soundcloud.com/spoorzone-zuidwest/aflevering-4-de-zeeheldenbuurt
https://soundcloud.com/spoorzone-zuidwest/aflevering-4-de-zeeheldenbuurt


Podcast 5

Lotte en Hesje trekken hun conclusies uit het grondige buurtonderzoek dat ze gedaan 
hebben en beantwoorden de vragen: wat is de identiteit van de wijk en hoe kan de nieuwe 
wijk er goed op aansluiten? Ook leggen ze deze conclusies voor aan Francine Houben 
van Mecanoo architecten. Het bureau dat zich op stedenbouwkundige gebied over de 
spoorzone buigt. Tot slot heeft Lotte helaas nog steeds geen huisje gevonden, dus hebben 
ze een andere manier bedacht om eens te ervaren hoe het is om hier in de wijk te slapen! 
Namelijk een tent. Ze zette de tent op in het Van Leeuwenhoekpark en overnachtte in de 
luwte van Haarlem Hoog. De gezellige avondpicknick trok veel mensen nieuwsgierig uit hun 
huizen. Ze kwamen kijken wie die vrolijke muziek maakte en bleven zelfs plakken voor een 
drankje. 

Francine Houben vertelt ze deze wijk als prachtplek ziet en als een enorme kans om er 
een heel mooi stedelijk gebied van te maken. Er wordt bij mecanoo hard nagedacht over 
hoe de wijk van oost naar west meer te verbinden, dus over het spoor heen. Zij vindt 
de spoorzone geen strook van noord naar zuid maar verschillende gebiedjes met heel 
verschillende identiteiten en wil de spoorzone dus ook op die manier verder ontwikkelen. 
Zij is ervan overtuigd dat er in de (nabije?) toekomst veel minder auto’s nodig zijn en dat er 
dus nagedacht wordt over nieuwe en alternatieve soorten van vervoer. Ook ziet zij een heel 
groot belang voor een centrale plek voor de bewoners, waar je elkaar kunt ontmoeten en 
waar ook bijvoorbeeld een bieb functie is. 

Aflevering 5

“Ik kwam even kijken want dit is geen hangjongeren muziek” 

“De wereld is aan het veranderen hoor, echt!”

“Je krijgt gewoon een wat meer compleet deel van Haarlem” 

“Wij hebben nu zo’n diverse samenleving en dat is alleen maar 
heel erg leuk”

- Bewoonster Haarlem Laag

- Francine Houben 

- Francine Houben 

- Francine Houben 

“Wat is dit leuk! Er gebeurt hier anders nooit iets, de volgende 
keer ben ik er weer bij!”
- Bewoner Kamerlingh Onnestraat

Website co-creatie
podcast
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https://soundcloud.com/spoorzone-zuidwest/aflevering-5-de-conclusie
https://soundcloud.com/spoorzone-zuidwest/aflevering-5-de-conclusie


Hoofdstuk 2
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RESULTATEN PER THEMA
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Het afgelopen halfjaar hebben wij een reeks activiteiten georganiseerd, deze vind je terug
in hoofdstuk 1 programma. Tijdens alle activiteiten hebben wij bewoners gericht laten 
cocreëren op de ontwikkeling. Zo hebben we wensen, ideeën en meningen opgehaald over
de ontwikkeling van de spoorzone.
De bewoners zien de ontwikkeling als toekomstig onderdeel van de hele wijk. Het is voor
bewoners belangrijk dat een voorstel in de wijk tot zijn recht komt. Als er een andere plek
in de wijk wordt gevonden voor een voorstel, is het ook goed.

De activiteiten tijdens de co-creatie en culturele zondagen zijn ingedeeld in drie
themamaanden. De eerste maand stond Groen & gemeenschap centraal, daarna
Gebouwen & voorzieningen en tot slot Mobiliteit & beweging. Aan het eind van een
themamaand hebben wij doelstellingen geformuleerd aan de hand van de voorlopige
resultaten.

Dit hoofdstuk is ingedeeld in 3 paragrafen, aan de hand van de drie thema’s. De resultaten
zijn aan de hand van de doelstellingen opgebouwd. 
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GROEN & GEMEENSCHAP
In het kort

2.1

wordt genoemd als verrijking voor 
de buurt. Dit zorgt ervoor dat ook de 
kinderen een plek in de buurt hebben 
om te spelen en elkaar te ontmoeten.

planten zijn door bewoners in de wijk 
bijgeplant tijdens het traject

Een natuurspeeltuin75+

Help ons, plant 
bomen!” 
- Gens Wiersma, bewoner bloemenbuurt

“   
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28% 52%

2% 13%

3% 19%

22% 15%

26%

19%

[Bron: co-creatie dag 1]

Veel bloemen Straat met bomen

Weinig bloemen Straat met groene gevels

Formeel park Straat met bloembakken

Weelderig park
Straat met zichtbaar water, 

zoals een sloot of wadi

Plantsoen met bomen

Plantsoen met water
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Op het moment dat wij aan de opdracht in Haarlem begonnen, draaide een tentoonstelling
over de wijk in het ABC architectuurcentrum. Hier gaven Haarlemmers met post-its hun
mening weer over de wijk, waaruit al heel duidelijk werd dat groen een belangrijk thema is. 

[Bron: foto’s en post its van de ‘Wonen en werken langs de lijn’ tentoonstelling over Zuidwest Haarlem in het ABC 
Architectuurcentrum.]

De vragenlijst heeft duidelijk gemaakt dat er een heel sterke wens is om de wijk te 
vergroenen. De antwoorden laten een wens zien voor een gevarieerde en weelderige 
beplanting met een afwisseling van bomen, bloemen en water.

Met name bomen zijn een cruciaal onderwerp, waarbij we zien dat vrijwel alle 
respondenten vragen om bomen. De vraag om meer bomen, zagen we terug bij vragen 
over de parken, straten, speeltuinen, ontmoetingsplekken en langs het water.

ZOVEEL MOGELIJK BOMEN BEHOUDEN EN MEER BOMEN 
TOEVOEGEN IN ZUIDWEST

Doelstelling 

Wat voor soort groene inrichting vind je het mooist? Wat voor soort groene straat heeft jouw voorkeur?



Podcast 1

Waar mogelijk extra bomen 
en m2 groen toevoegen”
- Wijkraadslid en wijkbewoner

“   
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[Bron: mailreactie op ‘Groen van de wijk’ dag 2]

Het succes van de culturele zondag: “Operatie steenbreek op afstand” illustreerde de wens 
voor een groenere wijk. Meer dan 60 mensen kwamen een steen inleveren in ruil voor een 
stekje. 
Het bleek uit verschillende gesprekken dat veel mensen een groenere wijk willen en ook 
best bereid zijn om zich daarvoor in te zetten. 

In de verschillende delen van de wijk komt het thema groen op een andere manier naar 
boven. 
In het noordoostelijke deel van de wijk, de Geschiedschrijversbuurt, wordt groen het meest 
gemist. Dit is ook de wijk met het minste publieke en openbare groen. Er zijn ook minder 
huizen met voortuintjes waardoor de straat meteen minder groen oogt. In aflevering 1 van 
de podcast luister je naar de verhalen uit de Geschiedschrijversbuurt, waar veel over het 
groen in de wijk wordt gezegd. 

Bomen in de buurt zijn niet alleen goed voor de verkoeling maar geven volgens de 
bewoners ook meteen een heel andere en prettigere sfeer aan het straatbeeld. Volgens de 
kinderen zouden er meer klimbomen moeten komen.

Mural
‘Werkblad hoosbui’

https://soundcloud.com/spoorzone-zuidwest/aflevering-1-de-geschiedschrijversbuurt
https://app.mural.co/t/urbansync7089/m/urbansync7089/1587460629218/3c7f1b6312a0bd21a15a595b5f25caa93aded8e1
https://app.mural.co/t/urbansync7089/m/urbansync7089/1587460629218/3c7f1b6312a0bd21a15a595b5f25caa93aded8e1


Het zou mooi zijn als er bij de 
bouwplannen een groen ommetje door 
de wijk wordt aangelegd. Ik zie wel wat 
in [...] speels aangelegde wandelpaden, 
bomen, struiken, wilde planten als 
ondergroei en banken.”

Een groene veilige wandelroute die 
noord en zuid verbindt met zitplekken, 
natuurgroen en bomen”

- Bewoonster Pijlslaan

- Wijkraadslid en wijkbewoner

“   

“   

[Bron: mailreactie op ‘Groen van de wijk’ dag 2]

[Bron: mailreactie op ‘Groen van de wijk’ dag 2]
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AANEENGESLOTEN GROENE ROUTE VOOR WANDELAARS, 
FIETSERS EN ANDERE RECREATIE

Doelstelling 

Een hele duidelijke wens uit de buurt is een groene wandelroute. Niet alleen om vanuit de
wijk door het groen naar de duinen en de stad te lopen, maar ook om veilig en ongestoord
door de wijk te kunnen gaan.

Wat opvalt is dat er heel veel behoefte is om de groengebieden met elkaar te verbinden
door een groene route te maken met rustpunten en aansluiting op andere routes. Zo
hebben wij bij de reacties van mensen op ommetjes in de wijk het volgende ontvangen:



[Bron: Mural “De groene ontmoetingsplek” dag 3]

Mural
Co-creatie dag 3
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Groene doorgangen onder of over het spoor, worden door bewoners gezien als een
mooie kans om dit voor elkaar te krijgen. Wel zou die groene route langs verschillende
aantrekkelijke punten moeten lopen om mensen te verleiden deze te gebruiken en
een natuurlijke beweging te stimuleren. Denk daarbij aan een route waar vandaan je
bijvoorbeeld een afslag kunt nemen naar de school of de supermarkt.

Op dit moment gaan veel mensen richting de duinen, of naar een van de grotere 
groengebieden in de wijk. Veel bewoners zouden echter graag hun eigen wijk groener zien. 
Vaak wordt namelijk een tekort aan groen benoemd.

[Bron: vragenlijst dag 1]

https://app.mural.co/t/urbansync7089/m/urbansync7089/1587233282199/d1e1d8f586d65fdba9a2d5e2bc90efcb40cef271
https://app.mural.co/t/urbansync7089/m/urbansync7089/1587233282199/d1e1d8f586d65fdba9a2d5e2bc90efcb40cef271


Een speelplek (stuk grond) voor kinderen 
ZONDER  speeltoestellen. Laat ze maar 
zelf creatief zijn.”
- Wijkbewoonster

“   
[Bron: mailreactie op ‘Groen van de wijk’ dag 2]

[Bron: Vragenlijst dag 1] 
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Tijdens de co-creatie reeksen heeft er één bewoner gebeld. Zij wilde zó graag een
natuurspeeltuin voor de kinderen, en vroeg zich af hoe ze dit idee met ons kon delen. De
wens voor een natuurspeeltuin is breed gedragen, blijkt uit de reacties die we de afgelopen
maanden hebben gehoord.

We hebben in de vragenlijst aan de deelnemers gevraagd wat voor soort speeltuin hun 
voorkeur heeft. Hier zien we dat de wens voor een groene omgeving heel sterk is.  Maar 
liefst 70% van de deelnemers wil graag een natuurspeeltuin.

EEN NATUURSPEELTUIN
Doelstelling 

0%

66%

17%

17%

Speelobject

Natuurspeeltuin

Speeltuin met toestellen

Waterspeelplek

Wat voor soort groene straat heeft jouw voorkeur?



[Bron: Mural ‘De groene ontmoetingsplek’ dag 3]

Mural
Co-creatie dag 3

“Als je hier kind bent is het heel leuk en kun je gewoon spelen 
maar als je iets ouder wordt is er niks meer te doen”
- Bewoner (19 jaar) Teslastraat
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We hebben gevraagd om met ons te delen wat de bewoners zelf zouden willen maken 
of organiseren. De twee meest uitgewerkte ideeën zijn een amfitheatertje en een 
natuurspeeltuin. Daarnaast zien wij ideeën voorbij komen zoals een crossveldje. 

In de wijk zijn er wel verschillende speeltuinen ingericht, maar deze voldoen niet aan 
de behoeften van de verschillende leeftijdsgroepen. Vooral kleine kinderen spelen op 
de kleine veldjes tussen de huizen. De wat oudere kinderen spelen op de aanwezige 
klimrekken. Nadat de kinderen de leeftijd 8 gepasseerd zijn, kunnen ze niet meer terecht in 
de wijk. Ze vinden de speeltuinen saai en niet uitdagend genoeg. Er is een grote behoefte 
aan wilde speelplekken en plekken waar je echt vies kunt worden.  Speeltuin Jeugdland op 
het Theemsplein is officiëel een natuurspeeltuin, maar deze barst al bijna uit zijn voegen 
qua bezoekers en heeft daarom de officieuze leeftijdsgrens tot 12 jaar ingesteld. Zij kunnen 
niet meer voorzien in de behoefte van oudere kinderen

Er zijn wel voorzieningen voor oudere kinderen; bijvoorbeeld het basketbalveld bij de
Floragaarde, of de skatebaan en het voetbalkooitje in het Van Leeuwenhoekpark. Maar
deze zijn overgenomen door pubers, waardoor kinderen in de leeftijdscategorie 12 t/m 15
het eng vinden om daar te spelen en de plekken liever mijden.

Het ongebruikte handbalveldje naast de voetbalvelden van voetbalclub Geel-Wit, was
ooit openbaar toegankelijk door een opening in het hek. Daar kwamen kinderen met de
leeftijd 12 t/m 15 graag voetballen en hockeyen, of gewoon spelen. Maar door klachten van
omwonenden over hangjeugd en troep, is er indertijd besloten om het hek te sluiten en
daarmee ook de mogelijkheid ontzegd om gebruik te maken van het veldje. Een goede 
manier om dit soort plekken te maken in de wijk is door de gebruikers ervan zelf de regie 
te geven voor zover dat mogelijk is. Hoe meer mensen betrokken zijn bij het maken van dit 
soort plekken hoe eerder mensen geneigd zijn om voor deze plekken te zorgen door de 
plek mooi en netjes te houden.

https://app.mural.co/t/urbansync7089/m/urbansync7089/1587233282199/d1e1d8f586d65fdba9a2d5e2bc90efcb40cef271
https://app.mural.co/t/urbansync7089/m/urbansync7089/1587233282199/d1e1d8f586d65fdba9a2d5e2bc90efcb40cef271


Operatie 
steenbreek
zie p. 26

Zaadbommen
zie p. 26
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RUIMTE LATEN VOOR EIGEN INITIATIEF
Doelstelling 

Er leven veel ideeën om de wijk meer eigen te maken. Bijvoorbeeld door de wijk verder 
te vergroenen, en ideeën om op een leuke manier te bewegen of spelen in de openbare 
ruimte. 

Andere bewoners doen een voorstel voor het stimuleren van bewegen in de openbare 
ruimte. Zij stellen voor een kanosteiger te maken, met kanoroutes door de buurt en naar 
het centrum. In het werkblad zien we ook andere voorstellen voor gezond bewegen, zoals 
buitensport mogelijkheden met toestellen in de openbare ruimte, en een collectieve 
pluktuin en moestuin.

Met een plek voor intiatieven vanuit de buurt, kan je grote successen behalen. Deze vrije 
ruimte wordt enorm gewaardeerd. Je bevordert sociale cohesie, de bewoners ervaren 
eigenaarschap, en de openbare ruimte wordt goed gebruikt omdat deze aansluit op de 
wensen. Een belangrijke aanjager is het realiseren van deze initiatieven in eigen beheer, 
dus door de bewoners uit de wijk.

Ideeën die we voor Zuidwest al hebben gehoord zijn: een natuurspeelplaats, een openlucht 
amphitheater of een huttenbouw plek.

Het succes van de culturele zondag: “operatie steenbreek op afstand” illustreerde de wens 
voor een groenere wijk. Meer dan 60 mensen kwamen een steen inleveren in ruil voor een 
stekje. 
Het bleek uit verschillende gesprekken dat veel mensen een groenere wijk willen en ook 
best bereid zijn om zich daarvoor in te zetten. Alleen de kar trekken daarin is voor veel 
bewoners nog wel een stap te ver. Daarom zou het goed zijn een community te vormen 
rond dit thema, zodat mensen dit onderwerp samen kunnen oppakken. 

Echter blijkt dat het moeilijk kan zijn om op eigen initiatief de buurt te vergroenen. 
Soms is het bureaucratisch stroperig om iets voor elkaar te krijgen en soms worden 
bewonersinitiatieven om zeep geholpen door iets te enthousiast maaien tijdens 
groenonderhoud. 
Tijdens de culturele zondag; “zaadbommetjes maken” vroegen sommige  mensen zich af 
of het wel zin had om zaadbommetjes te gaan planten, want met eerdere pogingen om 
zaadjes voor wilde bloemen in de bermen te verspreiden, werd het meteen weggemaaid. 

Om de goede initiatieven en ideeën niet te verliezen in het proces, is het belangrijk dat 
er een aanspreekpunt is waar initiatiefnemers geholpen worden in het doorlopen van de 
soms bureaucratische processen.

[Bron: Mural co-creatie dag 3]

Mural
Co-creatie dag 3

https://app.mural.co/t/urbansync7089/m/urbansync7089/1592819369075/312cdac86f60f348629f4cde06bac7df290dfffa
https://app.mural.co/t/urbansync7089/m/urbansync7089/1592819369075/312cdac86f60f348629f4cde06bac7df290dfffa


Podcast 1

Ik loop al heel lang rond met het idee om 
een gezamenlijke moestuin te starten 
maar ik wil dat niet alleen doen. 
Doordat ik de hele maand met bewoners 
deze activiteiten heb georganiseerd merk 
ik nu dat er veel meer mensen zijn die 
dat ook willen dus dan durf ik dat wel te 
doen.”
-  Laurien van der Vaart, bewoner Kinsbergenstraat, ecoloog en Stadmaker van de maand Groen en Gemeenschap

“   
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Tijdens het maken van de Podcast kwamen we er achter dat de enige plek waar je je hond 
uit kan laten, het veldje helemaal in het zuiden van de wijk is in het Van Leeuwenhoekpark. 
En dan nog is dit park niet erg aantrekkelijk voor veel wijkbewoners. Deze gaan dan ook 
liever de wijk uit, naar de Hout of de duinen, om hun hond uit te laten. Hondeneigenaren 
hebben toch wel behoefte aan een plek dichterbij waar ze hun hond dicht bij huis even 
kunnen uitlaten. De vraag is wel om de speelplekken en hondenuitlaatplekken gescheiden 
te houden vanwege de hondenpoep. Dit zou dan ook gefaciliteerd moeten worden met 
prullenbakken waar de hondenpoep weggegooid zou kunnen worden.

Honden uitlaatplek

https://soundcloud.com/spoorzone-zuidwest/aflevering-1-de-geschiedschrijversbuurt


Het zou leuk zijn als mensen in hun tuin 
ook rekening houden met het planten 
van ecologische begroeiing maar ik snap 
het ook als je er stenen neerzet om je 
fietsen kwijt te kunnen.” 
- Laurien van der Vaart, stadmaker, bewoner kinsbergenstraat

“   
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Duurzaamheid en ecologie zijn thema’s die veel bewoners wel belangrijk vinden, maar 
waar zij snel de neiging hebben het onderwerp aan de experts over te laten. 

Wij hebben gevraagd om een duurzame straat in te richten voor een hoosbui en eentje 
voor tijdens een hittegolf. Er zijn mooie groene straten gemaakt, meestal heel duurzaam 
en met veel bomen. Wat opvalt in de reacties is dat men enthousiast is over de duurzame 
maatregelen, en voorkeur heeft voor de meest duurzame of juist de ‘groenste’ oplossing. 
Bekijk hieronder de reacties op het werkblad hoosbui:

Tijdens operatie steenbreek hebben we aandacht gevraagd voor de voordelen van een wijk 
met veel groen. Door een steen om te ruilen voor planten kunnen mensen hun tuin verder 
vergroenen. 
Wel merken we dat er een vrij grote groep bewoners is die veel aandacht schenkt aan 
ecologie. In de vragenlijst zien we dat 52% van de bewoners het belangrijker vindt dat 
groen bijdraagt aan de ecologie, tegenover 48% die het belangrijker vindt dat het groen 
goed gebruikt kan worden. Ook zagen we heel veel positieve reacties op de virtuele 
rondleiding door de wijk van stadsecoloog Sjoerd Andela.

Duurzaamheid

[Bron: Mural co-creatie dag 4]

Mural
‘Werkblad hoosbui’

https://app.mural.co/t/urbansync7089/m/urbansync7089/1587460629218/3c7f1b6312a0bd21a15a595b5f25caa93aded8e1
https://app.mural.co/t/urbansync7089/m/urbansync7089/1587460629218/3c7f1b6312a0bd21a15a595b5f25caa93aded8e1
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Liever iets hoger en 
meer groen, dan laag 
en geen groen” 

“   

GEBOUWEN & VOORZIENINGEN
In het kort

2.2

Diversiteit is een duidelijke wens. Men wil een 
omgeving waar een variatie van architectuur en 

voorzieningen is, en waar verschillende leeftijds-
groepen van starters tot senioren zich thuisvoe-

len.

mensen zeggen dat zij een koffietentje 
missen in de wijk

Diversiteit

21
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De gebouwen gaan zo spiegelen”
- Wijkbewoonster“   

Aan het begin van het traject hebben de woningaantallen en de uitgangspunten voor de 
ontwikkelvisie een angst aangewakkerd die inmiddels behoorlijk diep geworteld is in de 
wijk. De actiegroep Plus2100 heeft een vergelijking gemaakt over het aantal Haarlem Hoog 
flats dat nodig is voor de woningaantallen. 

Veel bewoners willen niets meer weten van woningen op hoogte. Zij zetten in op 
grondgebonden eengezinswoningen van 2 verdiepingen en een schuin dak. Andere 
bewoners begrijpen wel dat er ook appartementen gebouwd worden. Op de afbeelding 
hiernaast is te zien dat een bewoner pleit voor een maximum van 5 bouwlagen. 
De bewoner schreef boven de enquêtevraag: “Geen zin, is allemaal al besloten. De 
voorbeelden zijn allemaal blokken. Jammer, terwijl er zulke leuke mogelijkheden zijn.” 

In de programmering die we organiseerden tijdens de maand van de gebouwen en 
voorzieningen blijkt vooral de angst voor hoogbouw. Veel mensen denken niet meer na 
over de kansen en mogelijkheden en eventuele verbeteringen van het gebied doordat 
die gedachte geblokkeerd worden door doembeelden van 11 verdiepingen flats en 
spiegelende kantoorgebouwen.

Het is soms al zo erg dat er mensen zijn die hun net gekochte huis (nog maar 2 jaar oud) 
al in de verkoop hebben gedaan omdat ze bang zijn voor de nieuwbouw die natuurlijk 
“verschrikkelijk” wordt. Deze angst is het meest voelbaar in de Natuurkundigenbuurt-Oost.

De bewoners van de vooroorlogse woningen die direct grenzen aan de ontwikkeling, 
zijn vaak bang dat hun privacy geschonden wordt omdat er straks mensen vanuit een 
flat in hun tuin zouden kunnen kijken. Daarnaast geven ze aan dat hun zon zal worden 
weggenomen. 

Deze angst en zorgen zien wij veel terug, er is een grote bezorgdheid over de 
woningaantallen, en daaruit voortvloeiende gevolgen. Het is belangrijk dat wij bij de 
communicatie van de concept stedenbouwkundige visie, veel aandacht besteden aan de 
keuzes die zijn gemaakt. Waarom kiezen wij hier voor? Kan het ook anders, en wat zijn daar 
de gevolgen van?

NIET TE HOOG BOUWEN
Doelstelling 
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Wat is mijn buurt? De huizen die op elkaar 
lijken, dat voelt als mijn buurt.”

Maak er alsjeblieft geen massale 
woonfabriek van.”

- Bewoonster Bloemenbuurtje 

“   

“   
De resultaten van de vragenlijst laten zien dat de deelnemers een diverse wijk voorstellen. 
Dit komt het duidelijkst naar voren bij de vraag over het uiterlijk van de gebouwen. De 
meest gekozen antwoorden laten een diverse architectuur zien. De rode draad is dat de 
bouwblokken zijn geplaatst in een groene omgeving of aan het water met veel ruimte voor 
spelen, wandelen en fietsen. Het is belangrijk dat er voldoende ruimte is voor leefbaarheid. 
Een van de bewoners wist de minder populaire beelden treffend samen te vatten:

Uit de meeste gesprekken blijkt dat het gewaardeerd wordt als de bouwstijl van de 
nieuwe gebouwen aansluiten op de omliggende gebouwen. Dit geeft een gevoel van 
samenhorigheid en zal daarom ook het buurtgevoel versterken. 

EEN DIVERSE EN DYNAMISCHE UITSTRALING
Doelstelling 

Een gevarieerde uitstraling en een combinatie van meerdere 
soorten woonfuncties voor jong & oud.

26% 7%

18% 4%

17% 3%

13% 2%

9% 1%

Referentie Referentie

Referentie Referentie

Referentie Referentie

Referentie Referentie

Referentie Referentie

Hoe moeten de gebouwen er uit zien in Zuidwest?
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Als ik de wijk zou moeten fotograferen 
dan zou ik een iconisch beeld zoeken 
zoals de Dam in Amsterdam ofzo, maarja 
dat heb je hier niet.”
- Bewoner (19 jaar) Teslastraat

“   

[Bron: quiz dag 1] 

De relatief rustige sfeer van de wijk wordt vooral heel erg gewaardeerd. Ook omdat veel 
mensen ervoor kiezen om hier te wonen vanwege hun kinderen. Toch vragen er wel 
mensen om wat reuring in de wijk. Het mag iets levendiger en sprankelender met wat 
ruimte voor creativiteit. 

Sommigen zouden het echter ook erg leuk vinden om wat meer iconische plekken in de 
wijk te krijgen. Plekken waar je een identiteit aan kunt afleiden en aan kunt ontlenen. 
Daaraan ontbreekt het nu wel heel erg. 

Ook bij de vraag over toekomstige doelgroepen zien wij de diversiteit terug. Men wil 
graag een wijk waar jong en oud terecht kan, en geven het belang aan van betaalbare 
starterswoningen, seniorenappartementen en woningen voor gezinnen met modale 
inkomens.

Waar nu de wijk nogal eenkennig is wat de bewoners betreft ( vooral eensgezinswoningen 
en ouderen) zouden veel mensen het heel leuk vinden als er een meer gemixte groep aan 
bewoners komt wonen. En dan niet een blok voor ouderen naast een blok voor jongeren, 
naast een blok starters maar meer door elkaar. Wat mensen leuk zouden vinden is een 
soort patchwork aan verschillende mensen. 

26%
15%

18%
14%

17% 11%

Jonge gezinnen
(Beneden) modale 

senioren (60+)

(Beneden) modale 
medioren (45 - 60)

welvarende empty 
nesters en gezinnen

Jonge alleenstaande 
starters

Jonge stellen

Voor wie moet er gebouwd worden in Haarlem Zuidwest?
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Welke wnkels ontbreken er in Zuidwest?
5x of vaker genoemd
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Horeca Levensmiddelen Overige winkels

Lunchroom
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Bio-winkel

Cadeauwinkel 5x

Kapper 5x

Boekenwinkel 5x

Huishoudartikelen

De vraag om een diverser aanbod van winkels is sterk. Er zijn slechts twee respondenten 
die geen winkels missen in Zuidwest. De meest genoemde winkels vallen bijna allemaal in 
de twee categorieën horeca en levensmiddelen. Een bakker wordt het vaakst genoemd als 
ontbrekende winkel. Bij horeca valt op dat een koffietentje nog vaker wordt genoemd dan 
horeca in het algemeen.
Naast recreatie wordt er straks ook gewerkt in de spoorzone. Veel mensen geven aan 
dat zij graag een (flexibele) werkplek willen in de wijk. Dus geen bedrijfsruimte, maar een 
plek waar werknemers en zelfstandigen kunnen werken of vergaderen. Wij hebben deze 
behoefte van meerdere bewoners gehoord, en ook een initiatiefnemer gesproken die 
kansen ziet om dit op te zetten in Haarlem Zuidwest.

Een oudere dame in de bloemenbuurt inspireerde ons met haar verhaal over haar start in 
de wijk en hoe graag ze dat ook andere jonge ouders gunt. Zij kwam als gescheiden jonge 
moeder met haar dochter aan een gedeelde binnentuin wonen. Een heerlijke plek waar ze 
haar dochter vrij kon laten spelen en zelf contact met de andere bewoners had: beschut, 
veilig en gezellig. Ze zou graag verhuizen naar een andere geschikte woning in het groen in 
de wijk. Kan ik straks in de nieuwbouw terecht? Zou ik me daar thuis voelen? Blijft er plek 
voor mij in deze wijk? Dit is een vraag die breed speelt onder ouderen. 

DOORGROEIEN IN DE WIJK
Case voorbeeld

Meest opvallende reacties:

• Een spa
• Een speelgoedwinkel om voor 

om te fietsen
• Winkels die plaatselijke leefgenot 

vergroten en sociale buurtgevoel 
stimuleren

• 16 mensen willen kleine 
ondernemers stimuleren
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Uit de conclusies over groen & gemeenschap hebben we al kunnen zien dat er veel
behoefte is aan groen in de wijk. We zien dat het thema groen ook naar voren komt bij
vragen over de uitstraling van het gebouw. De afbeeldingen waar ook groen, of water, op
te zien is, scoren beter dan de afbeeldingen van enkel een gebouw.

Bij een vraag naar het ontbreken van sportvoorzieningen, zien we dat veel mensen kiezen 
voor een hardloopronde. Ons vermoeden is, dat mensen niet zozeer kozen voor de 
hardloopronde, maar voor de groene uitstraling op de foto.

EEN VOORKEUR VOOR LOSSE BLOKKEN IN HET GROEN
Doelstelling 

Liever (iets) hoger en meer groen dan laag en geen groen

26% 7%

18% 4%

17% 3%

13% 2%

9% 1%

Referentie Referentie

Referentie Referentie

Referentie Referentie

Referentie Referentie

Referentie Referentie

Hoe moeten de gebouwen er uit zien in Zuidwest?
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Wanneer we deze antwoorden bij elkaar leggen, vermoeden wij dat een opzet zoals 
de binnentuin van het Funenpark in Amsterdam heel goed zou passen. Een ruim en 
groen park zonder autoverkeer, waarin een aantal woonblokken met heel verschillende 
uitstraling zijn geplaatst.

In de programmering horen we vaak terug dat mensen de voorkeur gaven aan iets hoger 
en meer ruimte voor groen dan lager en minder/geen ruimte voor groen. Maar nog steeds 
voert de wens niet te hoog de hoofdtoon. 

UITBREIDING VAN HET VOORZIENINGENAANBOD
Doelstelling 

Er is niet echt behoefte aan restaurants of uitgebreide eetgelegenheden in de wijk. Voor 
restaurants ligt de wijk dicht genoeg bij het centrum zodat mensen liever daar de reuring 
van de stad op zoeken. Maar de vraag voor een koffietentje met terrasje of gezellig barretje 
is enorm groot. Mensen hebben veel behoefte aan een plek waar je even een goede 
koffie kunt drinken na het wegbrengen van de kinderen of waar de allerkleinsten veilig 
kunnen spelen terwijl de ouders rustig kunnen zitten en praten. Er zijn mensen die heel 
veel behoefte hebben aan een goede koffie maar er zijn ook mensen, waaronder ouderen 
die het waarderen als je er naast een Latte Macchiato van 4 euro ook gewoon een bakkie 
filter kan komen drinken voor een eurootje. Dit is nu wel mogelijk in het kleine buurthuisje 
HZW in het zuiden van de wijk maar zoals eerder gezegd is er een behoefte voor het meer 
mixen van mensen. Dus zou het een koffie plekje moeten zijn waar iedereen aan zijn koffie 
behoeften komt. 

De grootste vraag uit de wijk is een plek voor ontmoeting. Er is nu geen plek waar je 
ongedwongen je buurtbewoners kunt ontmoeten, waar je leuke initiatieven uit en in 
de wijk tegen kunt komen. Voorheen werd deze functie vervuld door Due-Grappi (een 
koffieplek) aan het Theemsplein. Zij worden erg gemist in de wijk. Een heleboel bewoners 
smachten naar zo’n plek maar iedereen op zijn eigen manier. De plek zal dus de vele 
smaken van activiteiten, wensen en interesses moeten kunnen ondersteunen. Het vraagt 
om flexibiliteit en modulariteit zodat de plek ook meegroeit met de omgeving. 

Horeca

Buurtfunctie
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Eigenlijk zou er een “Vergeet Winkel” 
moeten komen, waar je allerlei handige 
dingetjes kunt kopen, zoals kneipers en 
spijkers, en die moet dan ook ‘s avonds 
open zijn” 

Bretels, die moet ik kopen voor mijn man 
maar waar?”

- Buurtbewoner

- Buurtbewoner, 87 jaar

“   

“   

Mensen uit de wijk zouden het heel leuk vinden als er wat kleine ondernemers zouden 
komen in de wijk. Zoals een bakker op de hoek en een keurslager naast de supermarkt. 
Ook de Vomar wordt door sommigen nu al te klein gevonden om prettig te kunnen 
winkelen. Er is veel behoefte aan praktische winkeltjes waar je dingen kunt kopen die je 
bent vergeten in de stad. Ook winkels met services zoals een schoen- en/of kledingmaker 
zou goed kunnen landen in de wijk. 

Het winkelaanbod moet kunnen voorzien in de basis levensbehoeften. Sommige ouderen 
die in de wijk wonen zullen niet zo makkelijk naar het centrum kunnen gaan om dingen te 
kopen. 

Buurtbewoners noemen de Karwei en Zolder 023 ook als winkels die ze niet kwijt zouden 
willen. En onverwachts genoeg noemen veel bewoners ijzerwarenhandel van de Boogaard 
ook als een onderneming die in de wijk zou moeten blijven. 

De jeugd van begin middelbare school-leeftijd geeft aan dat er in de wijk niets te doen is. 
Voor alles wat ze willen doen, moeten ze naar het centrum. Meiden hebben het over een 
kattencafe en de New Yorker (een kledingketen). 

Winkelaanbod
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Veel mensen zouden graag een klein muziek podiumpje in de wijk willen waar je zelf op zou 
kunnen programmeren en iets op zou kunnen organiseren. 
Ook gaan er stemmen op om een extra bibliotheek te openen in de wijk. En er is 
ontzettend veel behoefte aan een plek voor creativiteit. Er zijn veel mensen in de wijk die 
culturele activiteiten beoefenen en op zoek zijn naar ruimte om dat te kunnen doen. 

We hebben de deelnemers aan de vragenlijst gevraagd, wat voor culturele plek zij graag
willen. Veel bewoners geven aan dat zij graag een plek voor kunst en cultuur in de
wijk willen. Zo noemen veel bewoners muzikale voorzieningen zoals een oefenruimte,
muziekschool of podium. Ook een museum of cultureel centrum worden regelmatig
genoemd. Veel mensen maken een koppeling met bijvoorbeeld horeca, of geven aan dat
deze plek ook buiten kan zijn. Zodat de culturele plek ook op een meer laagdrempelige
manier gerealiseerd kan worden.

Vooral kinderen in de leeftijd 8 t/m 14 missen plekken om te spelen in de wijk. Zij zouden 
graag plekken zien waar ze zouden kunnen klimmen, in de modder kunnen ravotten en in 
bomen kunnen klimmen en echt vies kunnen worden (zie rommelplekken)
Water wordt daarbij genoemd als essentiële toevoeging. Niet alleen voor spelen maar ook 
als esthetische toevoeging. 

Sinds het begin van de participatie voor de visie is de wens geuit voor trapveldjes in 
de buurt. Tijdens deze bouw en voorzieningen maand kwam deze vraag opnieuw en 
veelvuldig naar voren. Ouders geven aan dat zij daar een rol in willen pakken: beheer, 
wedstrijdjes begeleiden. 
Iets wat kinderen  leuk zouden vinden is een arcade, een ouderwetse gamehall en een bios. 
Zoiets kan ook op lichtvoetige manier worden opgevat, zoals op de camping in Frankrijk. 
Vrijdagavond filmavond in de buitenlucht of in het koffietentje. Ook de flipperkast, 
schietspelletje ect kunnen ergens bijgeplaatst worden. Dit alles kan ook prima in de 
tijdelijkheid. 

Cultuur

Recreatie

Is er (een) plek voor kunst en cultuur in Zuidwest?0
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Soms ga ik badmintonnen en soms ga ik 
voetballen op straat  dat kan niet meer 
als de gebouwen er zijn.” 
- Bewoner (10 jaar) Stephensonstraat

“   

Naast ons kantoor op de Stephensonstraat is een privé parkeerterrein wat hoort bij het 
pand. Kinderen uit de Remise wijk die direct aan de parkeerplaats grenst hadden een 
manier gevonden om door het hek te glippen en de stukken resthout die er lagen mee 
te nemen voor de hut die zij aan het bouwen waren. Uit nieuwsgierigheid ging ik ( Lotte) 
kijken bij de hut die gebouwd was tussen de vuilcontainers achter het shell tankstation.  
Ik was verrast door het enthousiasme waarmee de kinderen aan de slag waren gegaan 
om de hut te bouwen. Maar zij vertelden mij dat de hut steeds werd weggehaald door de 
gemeente en dat omwonenden de hut ook niet echt waardeerden. Daarom besloot ik dat 
de kinderen wel een hut mochten bouwen op de parkeerplaats op de Stephensonstraat.

Ik denk dat dit de allermooiste hut is geworden die ik ooit gezien heb inclusief ramen, 
kozijnen en geschilderde muurtjes. Het trok gelijk andere kinderen en ouders aan. Na een 
gesprek met de bouwers van de hut bleek het dat er niet genoeg plekken in de wijk zijn 
waar ze dit soort dingen kunnen doen. De speeltuintjes zijn te braaf, op het basketbalveld 
“spelen alleen gemene pubers” en op de skatebaan ben je alleen welkom als je goed kunt 
skaten. 

De winnaars van de bouwchallenge, zeven kinderen uit de Remise Rockers zeiden in het 
interview met stadsarchitect Willem Hein Schenk wat zij graag willen in de nieuwe wijk. Zij 
willen vooral een plek waar je kunt ravotten en spelen. Een huttenplein bijvoorbeeld. De 
stadsarchitect Willem Hein beloofde dat dit huttenplein er kan komen zodat de kinderen 

HUTTENPLEIN
Case voorbeeld

Daarnaast worden natuurplekjes waar de hond uitgelaten kan worden ook erg gemist. De 
honden worden nu uitgelaten in de Hout of in de duinen maar een lekker rondje in het 
groen door de wijk is er nu niet bij. En honden kunnen nauwlijks losgelaten worden in de 
wijk. Daarvoor moet men de wijk uit.

Het is belangrijk dat er gebieden blijven in de ontwikkelzone waar bewoners zelf invulling 
aan kunnen geven. Dit betekent dat deze plekken geen duidelijke en eenduidige functie 
moeten hebben maar aan zo veel mogelijk verschillende activiteiten een plek moet kunnen 
bieden. Dit betekent dat je niet hoeft te investeren in het aanleggen van een voetbalveld 
(want dan kun je er niet meer badmintonnen) of een basketbalveld. Eigenlijk zou het een zo 
leeg mogelijke, beschutte plek moeten zijn waar iedereen zelf gebruik van kan maken. 

NOG NIET ALLE FUNCTIES VASTLEGGEN
Doelstelling 
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uit de buurt continu hun ideeën vorm kunnen geven. 
[bron: culturele zondag: Cultuur op loopafstand]

De wijk vraagt dus om een open plek waar iedereen welkom is en zijn creativiteit kan 
uiten. Mits daar wel enige vorm van toezicht is. Het voorbeeld van het oude niet gebruikte 
handbalveld laat zien dat het ook mis kan gaan. Het oude handbalveld achter Geel-Wit 
wordt al lange tijd niet gebruikt. Eerst was het voor iedereen toegankelijk zodat mensen 
daar zelf gebruik van konden maken om te sporten of spelen. Nadat er vaak troep werd 
gevonden hebben omwonenden ervoor gezorgd dat het veld afgesloten werd en is nu 
alleen toegankelijk op afspraak. 
Er zou een manier gevonden moeten worden waardoor dit niet gebeurt. 

De podcast Radio Zuidwest sloten we af met een kampeer sessie in het Van 
Leeuwenhoekpark in het zuiden van de wijk.  Eerst kwamen mensen voornamelijk langs 
om te vragen wat hier aan de hand was. Al snel trok de gezellige boel aandacht. Bewoners 
kwamen zelfs hun huis uit toen de muzikanten die we hadden uitgenodigd begonnen 
te spelen. Nogmaals werd benadrukt dat de ruimte voor dit soort spontane acties 
gevoelsmatig mist in de wijk en dat het erg gewaardeerd zou worden als dat meer terug te 
vinden zou zijn. 

Wat er in de Remise in het klein is gebeurd (een nieuwe wijk bouwen in een oude wijk) is 
een miniatuurversie van wat er gaat gebeuren in het groot in de spoorzone. We kunnen 
dus veel leren van het proces van de Remise. 

Een aspect wat nu als storend wordt ervaren door de mensen uit de oude buurt rondom 
de Remise is het enclavegevoel. Doordat er in een keer een blok aan eenzijdige huizen 
zijn neergezet (moderne eengezinswoningen) zijn er opeens een heleboel mensen komen 
wonen in dezelfde levensfase (tweeverdieners met kleine kinderen). Dit veroorzaakte dat 
de bewoners die de Remise betrokken meteen een soort community vormden die
met elkaar optrokken en sociale contacten met de oude buurt niet nodig hadden. Hierdoor 
voelden de oude bewoners zich niet gehoord en voelde de nieuwe wijk als een indringer 
waar zij “uitgenodigd” moeten worden in plaats van dat zij de nieuwe bewoners konden 
verwelkomen.

Ook het feit dat de parkeerplaats van de Remise nu wordt afgesloten door een slagboom 
voelt voor de omliggende wijken nogal vijandig. Het voelt alsof de Remise zijn kont naar 
de oude wijk keert en dit komt mede door de afgesloten manier van het positioneren 
van huizen. Voor de nieuwe wijk is het dus van belang dat deze op een zachte natuurlijke 
manier overgaat in de oude wijk zodat er niet een harde grens tussen oud en nieuw 
ontstaat. Dit helpt een wij / zij gevoel tussen de bewoners van de oude en de nieuwe wijk te 
voorkomen. 

LESSEN UIT DE REMISE
Doelstelling 
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MOBILITEIT & BEWEGING
In het kort

2.3

kiest de fiets als favoriet vervoersmiddel

Er zijn nu zorgen over zowel de 
verkeersdruk als parkeerdruk, maar 
met de nieuwe ontwikkeling komen er 
bewoners bij.
Men is bang dat bij de komst van veel 
nieuwe woningen, het autoverkeer ook 
drastisch zal
toenemen.

50%

Druk

Ouderen gebruiken voor mijn raam het 
elektriciteitskastje als bankje om even op 
uit te rusten.”
- Wouter, ondernemer in de wijk

“   
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KNELPUNTEN VOOR MOBILITEIT IN DE SPOORZONE 

De grootste zorg onder wijkbewoners omtrent mobiliteit en beweging, is het autoverkeer
in de wijk. De ontsluitingswegen; Westergracht, Lorentzkade en Pijlslaan worden vaak
genoemd als onveilig. Ook hebben veel mensen niet wegen, maar kruispunten genoemd.
Het valt op hoe vaak de individuele kruispunten van de Pijlslaan worden genoemd als
gevaarlijk of onveilig. De oude wijk rond de spoorzone is nooit ontworpen voor de grote
hoeveelheid auto’s die er nu doorheen komen. In de nieuwe wijk ligt er nu een kans om
heel goed na te denken over de mobiliteit. Veel bewoners vragen om nu de kans te pakken.

Op het werkblad Mobiliteit & beweging hebben we deelnemers uitgebreid hun 
bezorgdheden en opmerkingen laten delen over plekken in de wijk die zij gevaarlijk vinden.

Mural
Co-creatie dag 2

https://app.mural.co/t/urbansync7089/m/urbansync7089/1592570657597/029c2c4e3eaa003436b6196d0b5ea189c1c915c8
https://app.mural.co/t/urbansync7089/m/urbansync7089/1592570657597/029c2c4e3eaa003436b6196d0b5ea189c1c915c8


Soms komt je iemand in het midden 
tegen en dan moet je de hele straat 
achteruit uitrijden om er langs te 
kunnen”
- Bewoner, Kamerlingh Onnesstraat 

“   
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Ontsluiting is een groot struikelblok voor veel bewoners. Veel mensen vinden de 
ontsluitingswegen en de kruispunten gevaarlijk, en volgens anderen is het vaak te druk. 
Met name op de Pijlslaan zijn een aantal onveilige situaties. Dit komt waarschijnlijk doordat 
de weg op een gekke manier van een tweebaans naar eenbaansweg over gaat, vlak voor 
snackbar Linda’s. Op de rotonde geven veel mensen aan dat (vracht)verkeer hen als fietser 
of voetganger niet/slecht zien. Het is een gevaarlijke plek om lopend of fietsend over te 
steken, maar ook een plek waar veel mensen en kinderen moeten oversteken.
Ook in de woonstraten is de auto soms dominant.

Zoals hierboven al even benoemd, zijn parkeren en de doorstroom van verkeer de 
belangrijkste onderwerpen als het gaat om mobiliteit en beweging. Mensen storen zich aan 
de grote hoeveelheid auto’s die in de wijk geparkeerd staan en veel ruimte innemen. De 
gedachte heerst dat de gemeente ervan overtuigd is dat mensen in sociale huurwoningen 
over het algemeen geen auto hebben, waardoor er dus ook geen rekening gehouden 
wordt met meer parkeerruimte in het ontwerp. Er heerst veel angst voor opstoppingen en 
volgeparkeerde straten. 

Een mogelijke oplossing is het aanleggen van parkeerplaatsen, op en onder de gebouwen. 
Bij de Vomar kunnen de bewoners van de Remise bijvoorbeeld al op het dak parkeren. Dit 
hek gaat nu nog dicht bij sluitingstijd. Buurtbewoners opperen het idee om het dak open 
te laten, zodat de hele wijk er ook na sluitingstijd kan parkeren. De mensen die er immers 
overdag staan, zijn zij die gaan winkelen. In de avond zouden andere bewoners de auto 
daar neer kunnen zetten. 
Ook in de woonstraten is de auto soms dominant.

In een deel van de wijk is betaald parkeren ingevoerd. In het merendeel van de wijk kun je
gratis parkeren. Dit verhoogt de parkeerdruk op de rand van het betaald parkeergebied.
We horen van bewoners verschillende redenen voor een toename van de parkeerdruk.
Bewoners in het betaald parkeergebied met een 2e of 3e auto parkeren die auto waar je
gratis kan parkeren. Ook bezoekers aan het centrum parkeren vaak gratis, waarna zij het
centrum in gaan. Een aantal mensen is bereid te betalen voor parkeren om dit probleem
op te lossen.

Ontsluiting 

Parkeren

Betaald parkeren



Ik wil best betalen voor parkeren als die 
auto’s maar voor de deur weg zijn”
- Buurtbewoner 

“   
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Betaald parkeren of parkeren met vergunning heeft echter ook nadelige gevolgen. Neem 
bijvoorbeeld de Westergracht. Hier zijn nu een aantal parkeerplaatsen waar men moet 
betalen. Het gevolg is dat er veel mensen hun auto gratis parkeren in de Van ‘t Hoffstraat. 
Mocht betaald parkeren ingevoerd worden, dan moet er dus voor gezorgd worden dat 
mensen niet gratis kunnen parkeren in een nabijgelegen gebied. Dit zou de overlast slechts 
opschuiven, niet oplossen. 

Er zijn ook veel mensen die bereid zijn het mobiliteitsvraagstuk op een andere manier op te 
lossen. Zij staan bijvoorbeeld open voor een deelauto-oplossing, of zij zijn bereid vaker met 
het OV of de fiets te reizen. Dit soort oplossingen hebben een veel grotere kans van slagen 
als zij vanuit de gemeente gefaciliteerd worden, door bijvoorbeeld het OV beter bereikbaar 
te maken en bussen regelmatiger te laten rijden. 

Tijdens de Co-creatie sessies hebben we geleerd dat de fiets het meeste wordt gebruikt 
als vervoermiddel, gevolgd door de auto en daarna lopen. De overige vervoersmiddelen 
worden minder vaak gebruikt. Met name het lage gebruik van OV is opvallend. Als we 
kijken naar het favoriete vervoersmiddel, dan stijgt de fiets van 33% naar 50%. 

Fietsers en autodelen
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Mensen vinden een weelderige tuin mooi 
maar dan raak ik daarin verknoopt met 
mijn rollator, dan moet ik duwen en dat 
kost mij moeite.”
- Ervaren bewoonster (94 jaar) Kamerlingh van Onnesstraat

“   
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Een gevolg van de hoeveelheid autoverkeer in de wijk is dat kinderen niet veilig op de stoep 
kunnen spelen. Ook kunnen mensen die een hulpmiddel gebruiken tijdens het lopen, zoals 
een rolstoel of rollator, zich moeilijker over straat bewegen. 

In de papieren enquêteresultaten, ingevuld door een aantal ouderen in de wijk, zien we dat 
zij vaak aangeven dat stoepen onbegaanbaar zijn door scheve tegels, overhangend groen, 
of foutparkeerders. Ook zijn zij bang dat voetpaden in de nieuwbouw te smal of afwezig 
zullen zijn. Vaak staan auto’s te ver op de stoep geparkeerd. Het is dan lastig voor een 
rolstoel of rollator om er nog tussen te passen. Onze aanbeveling is dus om een ontwerp te 
maken waarbij stoepen & wandelpaden worden gescheiden van parkeergebieden.

Dat betekent dat de fiets een belangrijk vervoersmiddel is, waar nog heel wat winst valt te 
behalen. De meeste Zuidwesters zijn namelijk bereid om 20 minuten of langer te fietsen 
naar hun werk. Om het autoverkeer te kunnen laten afnemen, is het dus ook van belang 
dat er voldoende (juiste) werkgelegenheid is binnen deze reistijd.

Voetgangers

[Bron: quiz dag 1] 
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Welk vervoersmiddel gebruik jij het meest?
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29%

18% 14%

16% 8%

16%

Wat is de beste fietsroute door de wijk 
richting Heemstede?

Een andere vraag (mogelijk bij de volgende 
enquête vraag)

Wat is de beste parkeeroplossing voor het 
aantal auto’s in de wijk in 2035?

Op welke manier kan de Pijlslaan ontlast 
worden van autoverkeer?

Hoe kunnen we autoluwe, veilige straten 
creëren in de nieuwe spoorzone?

Welke verkeersmaatregelen dragen bij aan 
de doorstroming van het autoverkeer als de 

gebiedsontwikkeling in Zuidwest gerealiseerd wordt?

De gemeente wil onderzoek doen naar mobiliteit in de wijk. Welke 
vraag moet er volgens jou worden gesteld aan de onderzoekers?
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DE GEMEENTE VERLEENT EEN OPDRACHT VOOR EEN
VOLLEDIG ONAFHANKELIJK MOBILITEITSONDERZOEK

Doelstelling 

Men is bang dat bij de komst van veel nieuwe woningen, het autoverkeer ook drastisch
zal toenemen. Het allergrootste probleem door mensen ondervonden is hierbij het
parkeren. De doorstroom van autoverkeer in de wijk wordt onderzocht door een extern
onderzoeksbureau. Dit onderzoek zal ingaan op de mogelijke maatregelen binnen de zone
en buiten de zone, om de verkeersdruk in het gebied te reguleren.

We hebben de deelnemers gevraagd om met ons te delen welke onderzoeksvraag zij 
zouden stellen aan de onderzoekers. Maar liefst 1/3e van de deelnemers wil graag een 
antwoord op de vraag: ‘welke verkeersmaatregelen dragen bij aan de doorstroming van 
het autoverkeer als de gebiedsontwikkeling in Zuidwest gerealiseerd wordt?’ 
Wat ook opvalt is dat maar liefst 80% van de deelnemers een vraag stelt met betrekking 
tot autoverkeer. De resultaten van de co-creatie over Mobiliteit & Beweging zullen wij 
verzenden naar het onderzoeksbureau en naar gemeente Haarlem. 

Mariska van den Aarsen, ontwikkelmanager bij gemeente Haarlem, zegt hierover het 
volgende:
 
“We zullen nog in de zomer van 2020 een uitvraag versturen voor een mobiliteitsonderzoek 
door een extern onderzoeksbureau. Dit onderzoek zal ingaan op de mogelijke maatregelen 
binnen de zone en buiten de zone, om de verkeersdruk in het gebied te reguleren.

Wij vinden het belangrijk om voldoende ruimte te maken voor leefbaarheid in de 
ontwikkelzone. Dit betekent dat we langzaam verkeer zoals fietsers en voetgangers 
voldoende ruimte willen bieden, maar ook groen, ontmoeting en spelen op straat. Dit heeft 
gevolgen voor de manier waarop de zone en haar omgeving zich zullen ontsluiten en de 
wijze waarop de bewoners zich zullen kunnen verplaatsen.

Dit doel willen we bereiken met zowel infrastructurele als beleidsmatige maatregelen. Een 
infrastructurele maatregel is bijvoorbeeld, het realiseren van een volwaardige langzaam 
verkeersroute door de zone heen, welke de verbinding met het centrum en het station 
Heemstede-Aerdenhout zal verbeteren. Een beleidsmatige maatregel is bijvoorbeeld het 
aanpassen van het huidige parkeerbeleid.

In het gebied zijn een aantal knelpunten bekend, waar de verkeersdruk relatief hoog is. 
Onderzocht zal worden welke maatregelen, zowel fysiek als beleidsmatig, nodig zijn om het 
voor de zone en haar omgeving een fijne omgeving blijft om te wonen en te verblijven.”
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We hebben de mensen ook gevraagd om zelf een vraag aan te dragen, welke zij willen 
stellen aan de onderzoekers. Deze vragen zijn grofweg in te delen in 5 categorieën: effect 
op de omgeving, parkeren, veiligheid, alternatieven voor autoverkeer en autoluw. De 
meeste vragen zijn echt goed:
• Hoe kan er een veilige woonomgeving zonder overlast aan parkeer en verkeersdrukte 

gecreëerd worden?
• Hoe zorg je dat kinderen de komende 15 jaar veilig van en naar school kunnen als de 

wijk vergeven wordt?
• Hoe zorg je dat jouw parkeerprobleem niet verplaatst wordt naar andere delen van de 

wijk?
• Wordt er betaald parkeren ingevoerd in de hele wijk?
• Welke alternatieven zijn er voor autoverkeer in de wijk en wat levert het ons als 

bewoner op? ik wil graag vergezichten van alternatieven zien.
• Hoe kunt u toekomstige bewoners ontmoedigen om een auto te hebben?

Het is ons tijdens gesprekken met wijkbewoners duidelijk geworden dat het onderzoek dat
de gemeente uitvoert niet echt vertrouwd wordt. Er heerst het idee dat onderzoek wordt
uitgevoerd op momenten dat het de gemeente uitkomt. Metingen zouden gedaan worden
tijdens de zomervakantie of op andere rustige momenten. Het is dus zeer belangrijk om,
op het moment dat het onderzoek gepubliceerd gaat worden, duidelijk aan te geven dat
er weldegelijk rekening gehouden wordt met fluctuaties door vakanties, mooi of juist
slecht weer, etc. Er bestaat onder bewoners ook het idee dat verkeerslichten worden
gemanipuleerd om onderzoeksresultaten gunstiger uit te laten komen. Onze aanbeveling
aan de gemeente en de ontwikkelaars is dan ook om het verkeersonderzoek zo
transparant mogelijk te maken. Het lijkt ons ook heel goed om iets te organiseren waarbij
bewoners vragen kunnen stellen aan de onderzoekers.

Wantrouwen jegens onderzoek
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WE MAKEN EEN LEEFBARE WIJK MET RUIMTE VOOR SPELEN,
GROEN, AUTOLUWE GEBIEDEN EN GOEDE WANDEL +
FIETSROUTES

Doelstelling 

Wij vinden het belangrijk om naast een passende oplossing voor het autoverkeer, ook 
voldoende ruimte te maken voor leefbaarheid in de nieuwe wijk. Een wijk waar kinderen 
spelen en zelfstandig naar school kunnen lopen, waar senioren met een rolstoel of rollator 
zelfstandig de dagelijkse boodschap kunnen doen, en waar je een boek kan lezen in het 
park.

Aansluitend op de wens voor aaneengesloten wandelroutes in het groen, uit hoofdstuk 2.1, 
is er ook een grote vraag om het gebied waar auto’s mogen rijden te beperken. Men wil 
graag een leefbare wijk met veel plek voor groen, wandel- en fietsroutes, speelplekken en 
andere zaken die passen bij autoluwe gebieden. 62% van onze respondenten vindt groen 
belangrijker dan ruimte voor parkeren. Slechts 38% vindt parkeren belangrijker.

Wanneer langzaamverkeer, groen, ontmoeting en spelen op straat de ruimte krijgen in de 
spoorzone, dan heeft dat gevolgen voor het parkeren. Dit betekent dat parkeren binnen de 
zone niet altijd in de buurt kan. De parkeerplaatsen kunnen bijvoorbeeld aan het begin of 
eind van een nieuwe straat liggen. De meeste respondenten vinden het geen probleem om 
50, 100 of zelfs 200 meter te lopen naar de auto.

Autoluwe gebieden 

De Remise is een prachtig autoluw gebied geworden waar kinderen perfect op straat 
kunnen spelen. Parkeervakken zijn strategisch rondom het buurtje gepland en auto’s staan 
niet in de weg. Het bouwen van de Remise had echter wel als gevolg dat andere straten 
die eerst autoluw waren, doorgaand gemaakt moesten worden. Bovendien werd het er 
drukker. Kinderen konden daar minder makkelijk op straat spelen. Ook wordt er nu harder 
gereden door de straten richting het autoluwe gebied. Dit had voorkomen kunnen worden 
door de straten rondom het autoluwe gebied, woonerf-gebieden te maken, zodat mensen 
stapvoets moeten rijden. Dit is een belangrijk inzicht om mee te nemen voor spoorzone 
Zuidwest. Zorg ervoor dat de bestaande wijken ook profiteren van eventuele nieuwe 
autoluwe gebieden, bijvoorbeeld door langzaamverkeerzones te maken en de maximaal 
toegestane snelheid aan te passen.

DE REMISE
Case voorbeeld

62% 31%

36%

2%

25%

22%

22%

Dichtbij parkeren

Beide

50 meter

Meer groen 
in de wijk 200 meter

10 meter

100 meter

Wat is belangrijker? Hoe ver ben jij maximaal bereid om naar je auto te lopen? 



Het is de Kip of het Ei, als je de bus 
verbetert dan nemen er ook meer 
mensen de bus.”
- Bewoner Haarlem Hoog

“   

“Ik wil dit wel maar vind Greenwheels niets. Zo’n buurtauto 
idee past veel beter bij mij.”
- Wijkbewoonster (47 jaar)
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Mensen vragen om makkelijkere toegang tot het ov. De bushaltes zijn vanuit sommige
plekken die in de wijk moeilijker te bereiken zijn. Vooral als je ouder bent is het soms ver 
lopen, en de dienstregeling verandert nog wel eens. 

Bussen gaan ook niet vaak genoeg om er makkelijk gebruik van te kunnen maken. De bus 
gaat bijvoorbeeld maar één keer in het uur richting het station. Dit zou veel vaker moeten 
zijn als je bewoners wil stimuleren om de bus te pakken. Station Heemstede is dichtbij 
maar de bus heeft een heel slechte aansluiting op de trein in Heemstede. Een laatste 
aandachtspunt is ruimte om je fiets veilig te kunnen parkeren bij de bushalte.

Kortom: wil je alternatieven dan de auto stimuleren dan moet je die alterntieven veel voordeel 
geven. Fijne fietspaden, groene zones van verkeerslichten, bus of alternatief binnen bereik.

Tijdens een van de culturele zondagen hielp het initiatief iZoof ons met het bespreken 
van een deelauto-concept. iZoof heeft in 2 wijken pilots met een buurt-deelauto waar je per 
rit betaald. Zij willen nu uitbreiden naar andere wijken met een ruil: zoveel auto’s eruit voor 
1 deelauto en groen terug voor de vrije parkeerplaatsen. 
Wat zijn de voor- en nadelen van deelauto’s en hoe maakt het 
jouw wijk mooier en leuker? 

Na de aankondigingen hadden we weinig aanmeldingen voor proefritjes maar tijdens de 
dag zelf waar we mensen op straat aanspraken was de animo verrassend goed. 
Veel mensen hebben informatie ingewonnen en gaven aan dat ze minder blik op straat 
een prima plan vinden (mits er groen en geen stenen voor terug komt). De drempel om 
te starten is vaak het gebrek aan beschikbaarheid in de buurt of het meteen af moeten 
nemen van een vast abonnement. Bewoners staan open voor gesprekken over andere 
inrichting van de openbare parkeerplaatsen en nagenoeg alle mensen die openstaan voor 
een deelauto vinden dat niemand recht heeft op een parkeerplaats voor z’n deur. 

Openbaar vervoer en langzaam verkeer

Deelauto’s 



Waarom zouden er auto’s voor mijn deur 
mogen staan als ik geen auto heb?”
- Autoloze buurtbewoonster (30 jaar)

“   

“Nou, ik zou het wel willen maar mijn man doet zijn auto echt 
niet weg hoor, dat is net een kindje voor hem.”

“Wij gebruiken onze auto zelden tot nooit, we willen zo over-
stappen maar ja, we hebben een caravan en daarom hebben 
we de auto, zodat we die op de Veluwe kunnen plaatsen.”

“Dit is echt iets voor mij, laten we meteen een proefrit maken 
en ik wil ook wel iets van buurtambassadeur zijn. Ik doe bijna 
alles met ov en fiets en dit is precies wat ik erbij zoek.”

“Leuk dat je ‘t vraagt, we waren dat al van plan. Zet ons maar 
op de lijst als ambassadeur. Al dat blik in de straat, de meeste 
tijd staat het stil.”

- Buurtbewoner (70 jaar)

- Ouder echtpaar (80+ jaar)

- Buurtbewoner (45 jaar) met twee kinderen

- Buurtbewoners Oosten de Bruijnstraat
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We hebben een aantal reacties teruggekregen die het recht op een auto in de stad 
betwijfelen. Waarom zou een auto zoveel ruimte in mogen nemen? Waarom mag niet 
iedereen de parkeerplek voor zijn deur naar eigen inzicht mogen inrichten, door er 
bijvoorbeeld plantenbakken neer te zetten of een speelplek voor hun kinderen te maken? 

Het recht van de auto



Nu snap ik waarom mijn moeder altijd 
zegt dat ik mijn step niet moet laten 
slingeren op de stoep. Op krukken lopen 
is echt niet fijn en zo kan ik er niet langs!”
- Bewoonster (9 jaar) Remise

“   
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WE GAAN KIJKEN OF WE IN DE OPENBARE RUIMTE VAN DE
SPOORZONE EEN AANTAL IDEEËN VOOR GEZOND BEWEGEN
KUNNEN PLAATSEN. DEZE IDEEËN ONTWIKKELEN WE SAMEN
MET DE BUURT

Doelstelling 

Tijdens de eerdere co-creatie voor groen & gemeenschap vroegen we mensen naar 
hun voorstel voor een ontmoetingsplek. Hier werd de buitenfitness voor het eerst 
aangedragen. In de vragenlijst voor gebouwen & voorzieningen hebben wij deze behoefte 
gepeild onder de deelnemers. De twee sportmogelijkheden voor buiten scoren beter dan 
de binnensport mogelijkheden. 

Het voetbalveld van Geel-Wit neemt een prominente plek in de wijk in. Het is een 
sfeermaker en een sociale verbinder. Er bestaan een aanzienlijke behoefte aan zekerheid 
over wat er met de velden gaat gebeuren tijdens en na de ontwikkeling van de Spoorzone. 
Mensen vragen zich ook af of de velden die er nu zijn, omgetoverd gaan worden tot velden 
met officiële afmetingen. 

Er wordt relatief weinig door de (hele) wijk gewandeld. De wijk grenst aan de duinen en je 
bent ook snel in het groengebied de Hout. Veel mensen kiezen voor een plek buiten de wijk 
om hun beweging te zoeken. Dit zorgt ervoor dat mensen niet echt gestimuleerd zijn om 
door hun eigen wijk te wandelen voor de boodschappen, sport of naar school. Een wandel-
vriendelijke wijk is goed voor de sociale samenhang. Het is voor het wijkgevoel van belang 
dat mensen zich door de wijk gaan bewegen en zo ook anderen tegenkomen. 

Sport en spel

Een (groen) ommetje 

Mural
Co-creatie dag 3

https://app.mural.co/t/urbansync7089/m/urbansync7089/1587233282199/d1e1d8f586d65fdba9a2d5e2bc90efcb40cef271
https://app.mural.co/t/urbansync7089/m/urbansync7089/1587233282199/d1e1d8f586d65fdba9a2d5e2bc90efcb40cef271


“Als ik naar de Vomar loop dan plof ik halverwege echt neer op 
het bankje omdat ik uitgeput ben.”

“Ouderen gebruiken voor mijn raam het elektriciteitskastje als 
bankje om even op uit te rusten.”

- Ervaren bewoonster (94 jaar) Kamerlingh van Onnesstraat 

- Ondernemer in de wijk
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Wil je stimuleren dat ouderen meer door de wijk bewegen, dan zullen er veel bankjes 
neergezet moeten worden langs de looproutes, zodat ze soms uit kunnen rusten. 

Er zijn ook wel stemmen te vinden om een Kwiek wandelroute in de wijk aan te leggen. Dit 
is een wandelroute waarlangs tegels met pictogrammen verschillende sportoefeningen 
aangeven. Zo kan men zich op een sportieve manier door de wijk bewegen. 

De cijfers: 
48% van de kinderen wordt af en toe tot regelmatig met de auto naar school gebracht. 
Landelijk ligt dat op 30%
De meest genoemde redenen voor de auto zijn: op weg naar werk (ouders) en regen.

Op geen auto dagen komt meer dan 80% van de kinderen fietsend naar school en de rest 
lopend. 

Wat vinden kinderen gevaarlijk:
(van meest genoemd naar minst genoemd) 
• Kruispunt Pijlslaan (ook het zebrapad wordt als gevaarlijk ervaren omdat auto’s lang 

niet altijd tijdig remmen en soms gewoon doorrijden. 
• Rotondes (wie mag er eerst en wie gaat er eerst?)
• Tunnel Randweg bij Haarlem Hoog/ Parnassiakade. (je komt niet lekker de weg op)
• Geparkeerde auto’s rondom school (ook ouders die daar specifiek opmerkingen 

geschreven op de kaarten van de kinderen )
• Tunnel bij Haarlem Hoog vanaf Munterslaan naar Van Leeuwenhoekstraat. Je gaat van 

fietspad de weg weer op maar dat is niet altijd duidelijk. 

Doordat de hele zone zowel gevoelsmatig als fysiek in vieren wordt gedeeld door de 
Pijlslaan en het spoor, bewegen mensen zich niet vaak verder dan hun buurt (een van de 
kwadranten). Ouders laten hun kinderen niet zomaar alleen het spoor oversteken of de 
Pijlslaan trotseren. 

Door kinderen te vragen wat zij graag zouden verbeteren in de wijk door een “gevaren 
kaart” in te vullen kwamen we erachter dat 
• Ouders laten hun kinderen niet zomaar alleen het spoor oversteken, de Pijlslaan 

trotseren of naar het veldje bij Grijpensteijn lopen. Dat maakt dat bijvoorbeeld 
kinderen uit de Remise zelden een balletje trappen in de wijken boven het spoor of bij 
Geel-Wit.

• Samen met de Fietsersbond hebben we groep 7 en 8 van de Zuidwester en de Bavo 
School gevraagd naar hun ervaringen van en naar school. Dat deden we met een 
plattegrond en een vragenlijst. De Fietsersbond adviseert ouders om samen een veilige 
fietsroute naar school te kiezen, niet altijd de snelste. Het gaat erom dat kinderen 
om een fijne, aantrekkelijke en veilige manier deel leren nemen aan het verkeer. In 
Zuidwest mag 90% van de kinderen zelfstandig naar school. Maar dat gebeurt niet 
altijd. 

Veilig bewegen in de wijk



Ik realiseer me dat ik ervan uit ga dat 
mijn kind met het verkeersexamen op 
school, alles wel zo’n beetje leert. Maar 
je zet me wel aan het denken dat ik hem 
moet begeleiden in de meest veilige weg 
naar school ipv de route die ik met de 
auto altijd neem.” 
- Vader van kind van Bavo-school

“   
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Het verrassende is dat kinderen andere punten als gevaarlijk noemen dan de volwassen 
in de co-creatie sessies. 

Tips en ideeën van kinderen:
• Een zebrapad wat omhoog komt als je over mag steken 
• Led verlichting op plekken die donker zijn en ook als markering van de weg
• Vaker een klaarover bij de Pijlslaan (verkeersregelaar)
• Shortcuts onderweg zodat je route leuker is.
• Kiss en Ride plek op school en een stukje verder dan het echte schoolplein. (of maar 

aan 1 zijde van de school)
• Meer gladde wegen zodat je ook met step, skates en board kan komen
• 30 km zone rondom school of verboden stil te staan. 
• Een hele autovrije route naar school 
• Meer stoplichten (fietsers eerst)

Van de 125 kinderen hebben 80 kinderen de kaart volledig ingevuld. 

Tijdens de autodeeldag hadden we ook een fietsparcours waar je kon testen hoe het 
zat met je fietsvaardigheid. De Fietsersbond ging in gesprek over het van en naar school 
fietsen. 
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Via een digitaal medium is veel 
informatie op te halen van bewoners. 
Hierbij is het belangrijk dat zij deze 
digitale omgeving kunnen vinden en 
begrijpen. 

Wanneer mensen iets niet begrijpen, 
haken ze af en verlies je daarmee de 
input en data. Tijdens dit traject zijn 
onze belangrijkste lessen:
• Communiceer duidelijk je doel. 
• Zorg voor een continuïteit in je 

berichten vanuit een herkenbaar 
aanspreekpunt. 

• Blijf communiceren, ook wanneer  
je even geen nieuws hebt

Digitaal 3 lessen

uit Haarlem hebben actief iets georganiseerd 
voor het programma tijdens het 
participatietraject in Haarlem Zuidwest in 2020.

Mensen 
35+
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COMMUNICATIE
In het kort

HOOFDSTUK 3



We dachten dat we het begrepen maar 
we begrepen het niet” 
- Bewoonster uit de buurt rondom de Remise

“   
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Heldere communicatie is ontzettend belangrijk als je een succesvolle co-creatie tot 
stand wil brengen. Rond het thema (hoog)bouw leeft namelijk veel angst. Alleen door 
goed te communiceren kunnen we de onzekerheid die men voelt over dit (hoog)bouw 
verminderen. 

Daarnaast is het belangrijk dat alle communicatie daadwerkelijk begrijpelijk is voor 
iedereen. Daar passen we dan ook ons taalgebruik op aan. Bovendien zorgen we ervoor 
dat we niet overbodig veel informatie vertellen. Maar de zaken die we wél communiceren 
moeten dus voor iedereen te begrijpen zijn. Als we een gegeven mening of bepaalde input 
niet meenemen in de plannen, proberen we daar zo transparant mogelijk over te zijn en 
ook onze redenen te geven waarom we dat niet doen.

Door goede communicatie weten mensen waar ze wel en niet op kunnen rekenen. Vragen 
rond dit thema komen terug in bijna elk gesprek dat wij voeren: “Hoe weten we wat jullie 
doen?”

Een investering in duidelijke, transparante en onafgebroken communicatie, scheelt een 
hoop gedoe en misverstand later in het proces. Goede communicatie geeft ook een gevoel 
van vertrouwen en zorgt ervoor dat mensen eerder aanhaken en meedenken, omdat ze 
begrijpen wat er gebeurt. Het helpt als er een context geschetst wordt. In het geval van de 
spoorzone Zuidwest is het vaak goed om te beginnen met uit te leggen waarom juist dit 
gebied als kans gezien wordt voor woningbouw, en vervolgens uit te leggen hoe het hele 
proces in elkaar zit en welke instanties er precies aan werken.

Vlak na de officiële aftrap van het traject voor stadmaken en co-creatie in Zuidwest, ging 
het land op slot wegens covid. Het was onmiddellijk duidelijk dat we op zoek moesten 
gaan naar een alternatief voor onze fysieke bijeenkomsten. De ontwikkeling ging door, 
maar zonder co-creatie traject kon er geen volwaardige input van bewoners opgehaald 
worden. Waar in eerste instantie de website ondersteunend rol had, steeg door covid de 
behoefte voor een uitgebreidere website en meer onlinecommunicatie. Om deze grote 
veranderingen mogelijk te maken hebben wij ons team uitgebreid met een communicatie-
expert.

In het afgelopen jaar zijn er een flink aantal communicatiekanalen opgestart. Aan het 
begin van dit traject kwamen we erachter dat goede communicatie eigenlijk het meest 
belangrijke onderdeel was om zorgvuldig uit te voeren. Maar dat bleek niet eenvoudig 
te zijn. Zo ontdekten we dat, door de omvang van de wijk en de verscheidenheid van 
leeftijdsgroepen, veel verschillende kanalen gebruikt werden door de bewoners. 

Meer digitaal i.v.m. corona

COMMUNICATIESTRATEGIE

COMMUNICATIE TOT NU TOE

Met de hulp van onze nieuwe communicatie-expert Dennis, hebben we onze 
nieuwsbrieven helder vormgegeven en maandelijks een nieuwsbrief verzonden op een 
vast tijdstip. Daarnaast heeft Dennis de website verbeterd en problemen opgelost met de 
hosting van onze website. Door middel van een workshop is hierover feedback verzameld. 

Uitbreiding werkteam
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Naast alle onlinecommunicatie zijn we ook gestart met andere manieren van 
communicatie, zoals een maandelijkse flyer en een informatiebord dat bij de Vomar zal 
verschijnen. Ook zijn we constant op zoek naar ambassadeurs in de wijk, die het verhaal 
aan hun buren willen vertellen en verspreiden in de buurtwhatsapp groepen. Ten slotte 
zijn we gaan samenwerken met het sociaal wijkteam, dat vooral bij oudere bewoners thuis 
op bezoek gaat. Op deze manier bereikt onze communicatie ook oudere bewoners die vaak 
geen toegang hebben tot het internet. Stap voor stap bereiken we hierdoor steeds meer 
mensen en leren we beter en doelgerichter te communiceren. 

Website
www.spoorzonezuidwest.nl

Social media
- Facebook
- Nextdoor
- Youtube
- Whatsappgroepen

Analoge media
- Maandelijkse nieuwsbrieven
- Maandelijkse flyers
- Een bord bij de Vomar

Fysieke locatie
De stookkamer  
Stephensonstraat 38
2014 KD Haarlem

Externe kanalen
- Haarlem 105 Radio interviews
- Publicaties in Haarlems Dagblad
- Persberichten in Haarlems Dagblad

Overig
Mond-tot-mondreclame via Wijkambassadeurs

Op basis van de resultaten van deze workshop is een nieuwe website vormgegeven. 
Met het nieuwe ontwerp is de website gereed gemaakt voor de publicatie van onze 
stedenbouwkundige visie.

Buurtambassadeurs

Kanalen
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Tijdens onze co-creatiesessies zijn ons een aantal zaken opgevallen. Als we bijvoorbeeld 
bewoners een open vraag stellen, dan krijgen we (bijna) geen reacties. Ook als we een 
werkblad opstellen waarvan het doel niet helemaal helder is, krijgen we weinig reacties. 
Pas wanneer we een werkblad vormgeven met een duidelijke vraag, dan levert het mooie 
en nuttige reacties op. 

Bepaalde termen die we gebruikten, worden vaak niet begrepen. Hierboven zie je een 
voorbeeld van een werkblad met veel reacties, maar bij de middelste illustratie is een 
vakterm gebruikt: ‘brede school.’ Dit werd meestal niet begrepen. We hebben die term dan 
ook niet uitgelegd. Dit gaat ten koste van goede ideeën. Als mensen de vraag niet begrijpen 
kunnen we immers geen nuttige antwoorden van ze verwachten. Niet iedereen stelt de 
vraag: “Wat is een brede school?” op het moment dat ze het lezen en niet weten wat dat is. 

De bewoners in en rondom de spoorzone in stadsdeel Zuidwest, gaan te maken krijgen 
met veranderingen. Thema’s zoals bouwhoogte en mobiliteit spelen hierbij de belangrijkste 
rol voor het hele stadsdeel.

De buurten rondom de spoorzone krijgen het meeste met deze verandering te maken. 
Dit gaat om het gebied dat begrensd wordt door de Westergracht, Leidsevaart en de 
Westelijke Randweg. Dit zijn de buurten Geschiedschrijvers Buurt, de Zeeheldenbuurt, de 
Natuurkundigenbuurt-west en de Natuurkundigenbuurt-oost. 

Het hele stadsdeel Zuidwest wordt meegenomen bij al onze onderzoeken. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan ons mobiliteitsonderzoek. Onze flyers worden verspreid in de buurten die 
het meeste met de ontwikkeling te maken hebben. 
Wanneer mensen niet in het bovengenoemde gebied wonen, maar wel geïnteresseerd 
zijn in de activiteiten en gebeurtenissen in de wijk, dan kan er altijd contact opgenomen 
worden met ons. Ook kan iedereen zich aansluiten bij het co-creatieproject.

We willen de bewoners en ondernemers van de wijk graag de kans te geven om te 
reageren op dit rapport. Wat vinden zij van de resultaten? Een van de belangrijkste vragen 
hierbij is: “Op welke manier worden de resultaten meegenomen in het vervolgtraject?”

Het is belangrijk dat we bij de communicatie van het concept van de stedenbouwkundige 
visie en de plannen voor de deelgebieden, veel aandacht besteden aan de keuzes die zijn 
gemaakt. Waarom hebben we deze keuzes gemaakt? Kan het ook anders? Wat zouden de 

Helder communiceren

Wat is de grens voor de betrokken omwonenden?

Vervolg communicatie

Mural
Co-creatie dag 4

https://app.mural.co/t/urbansync7089/m/urbansync7089/1590591296895/2a0426797540b91c2c312e03b832a7db3a4f3425
https://app.mural.co/t/urbansync7089/m/urbansync7089/1590591296895/2a0426797540b91c2c312e03b832a7db3a4f3425
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AANBEVELINGEN

In het afgelopen jaar hebben we een begin gemaakt met het opbouwen van vertrouwen in 
de wijk. Door goed te luisteren, hebben we een goed beeld gekregen van de gehele wijk. 
Bewoners weten Lotte steeds beter te bereiken als ze vragen hebben, of wanneer zij iets 
willen organiseren. Het vertrouwen en de vindbaarheid zijn nog heel broos. Daarom is het 
heel belangrijk dat we nu het vertrouwen vasthouden. 

De grote uitdaging voor de komende tijd is om helder en begrijpelijk te communiceren 
over een ingewikkeld traject. Er zijn meerdere partijen betrokken, die allemaal een 
boodschap hebben over ‘dezelfde ontwikkeling’, maar vaak zitten er verschillen tussen deze 
boodschappen of hebben ze een ander doel. Het is belangrijk dat: 
1. Bewoners en ondernemers alle informatie kunnen vinden op één centrale plek. 
2. Bewoners en ondernemers snel kunnen zien wie de afzender is van een boodschap. 

Behoud één gezicht / aanspreekpunt tijdens het gehele proces van participatie- tot 
planvorming en van sloop tot bouw. Een aanspreekpunt waar men begrijpt wat er gebeurt, 
waar geluisterd wordt en waar jargon vertaald wordt naar begrijpelijke taal. Het steeds 
wisselen van het aanspreekpunt is voor betrokkenen heel verwarrend. Zo bouw je geen 
vertrouwen op. 

Wees zorgvuldig in de communicatie van de stedenbouwkundige visie en leg uit wat er is 
gebeurd met de wensen van de bewoners, en waarom. Het afgelopen jaar hebben we een 
aantal stevige ambities en beloftes gedaan over onze werkwijze aan de wijk. Dat schept 
veel verwachtingen voor als we de eerste keer een plan presenteren.

Continuïteit

Aanbeveling programmering:  

Aanbeveling co-creatie: 

gevolgen zijn als we het anders doen? 
Een belangrijke toevoeging is hierbij dat we zullen blijven communiceren. Dus ook wanneer 
het traject vertraging oploopt. Door met regelmaat te blijven communiceren, bouw je het 
meeste vertrouwen op. Stilte kan vaak leiden tot argwaan. 

COMMUNICATIE

Ook bestaat de behoefte om helder te maken wie het “werkteam/ontwikkelteam” 
representeert. Het gaat dan om zaken als: Wie zit zijn de leden van het team? Wie heeft 
welke rol? En vooral: Wie wordt betaald door wie? Daarbij is het van belang dat deze leden 
uit het team ook zichtbaar worden in de wijk. Hier is in 2020 een aanzet toe gedaan, maar 
dat is nooit afgemaakt. 

Heldere communicatie betekent ook goede verwachtingsmanagement. Door de 
vele verschillende verhalen die de ronde doen in de wijk, snappen veel bewoners en 
ondernemers niet meer wat hun bijdrage betekent in het ontwikkelproces. De roep om 
oprechte communicatie, het toe kunnen geven van fouten en verheldering over waarom 
sommige dingen juist niet gebeuren, is groot. Dit is echt heel belangrijk. Wanneer je dit 
niet zorgvuldig doet, haken mensen af. Daarom is een constante communicatie nodig waar 
bewoners op kunnen vertrouwen. Het is dan ook onze sterke aanbeveling om hier een 
specialist voor in te zetten. 

Een goede stap zou zijn om een tijdlijn te maken met alle gebeurtenissen en de gevolgen 
daarvan, chronologisch op een rij.

Continuïteit
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vindt groen belangrijker dan parkeren

We maken een leefbare wijk waar ook 
plek is voor groen, goede wandel + 
fietsroutes, speelplekken en autoluwe 
gebieden

62%

Leefbaarheid Maak er geen massale 
woonfabriek van”
“   
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Het afgelopen halfjaar hebben wij met het Zuidwestival, onze Podcast, culturele zondagen 
en een co-creatie traject veel waardevolle resultaten opgehaald. De resultaten geven 
inzicht in de zorgen, wensen en kansen van bewoners voor nieuwbouw in de spoorzone 
Zuidwest. 

Voorafgaand aan dit halfjaar hebben wij veel mensen in de wijk gesproken. 
De voornaamste zorgen  hebben wij kunnen verdelen onder de volgende drie thema’s: 
groen & gemeenschap, gebouwen & voorzieningen en mobiliteit & beweging.

Het Zuidwestival is een geslaagd experiment geweest. Het panelgesprek had een vrij 
eenzijdige samenstelling en bestond voor een groot deel uit leden van de voormalige 
meedenkgroep van de gemeente. Zij hadden het idee niet serieus genomen te zijn door 
de gemeente en hadden daardoor weinig vertrouwen in het project. De rest van het 
programma heeft een brede doelgroep aangesproken. De bewoners die hun huiskamer ter 
beschikking stelden, hebben zelf buren en bekenden uitgenodigd. Bezoekers die we toen 
spraken waren een stuk positiever over het project. We konden aan het einde van de dag 
concluderen dat er veel mensen in de wijk zijn met een positieve insteek, die graag met ons 
willen samenwerken en meedenken over hoe we de wijk in de toekomst zo goed mogelijk 
vorm kunnen geven. 

De co-creatie sessies zijn succesvol verlopen. Vooral in de week Gebouwen & 
Voorzieningen en Mobiliteit & Beweging hebben we erg veel deelnemers gezien. Over het 
algemeen zijn de reacties allemaal erg nuttig en inzichtelijk. Het feit dat we alle sessies 
digitaal moesten doen heeft uiteindelijk in ons voordeel gewerkt. Het blijkt dat mensen 
digitaal goed bereid zijn hun ideeën te delen. 

We hebben tijdens de Culturele zondagen gemerkt dat voornamelijk activiteiten voor 
kinderen het goed doen. Ouders waarderen het als ze samen even een praatje kunnen 
maken terwijl de kinderen beziggehouden worden. We zijn blij met deze opkomst, omdat 
de groep bewoners die wij spreken daardoor diverser wordt. In de toekomst zal dus een 
gevarieerder aantal activiteiten moeten worden aangeboden. Ook zullen we moeten 
nadenken welke activiteiten echt aantrekkelijk zijn voor verschillende doelgroepen. 

HET PROGRAMMA
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Doelstelling: Zoveel mogelijk bomen behouden en meer groen en bomen 
toevoegen in Zuidwest
In de eerste week van de co-creatie reeks stond het thema groen & gemeenschap centraal. 
We hebben tijdens deze week hele diverse resultaten opgehaald, maar een aantal punten 
kwamen duidelijker naar voren dan andere. Alle deelnemers geven bijvoorbeeld aan 
veel groen in hun wijk te willen zien. De roep om meer groen - en dan voornamelijk meer 
bomen - is sterk. De vraag naar meer groen hebben wij niet alleen tijdens dit thema 
gehoord, maar werd ook benoemd tijdens de andere twee co-creatieweken

Doelstelling: Een (aaneengesloten) groene route door de wijk, met rustpunten en 
aansluitingen op andere routes in de omgeving
Over het soort groen dat aangelegd moet worden, zijn de meningen verdeeld. Veel mensen 
willen wandelen, hardlopen of fietsen in het groen. Daarom vragen deze bewoners veelal 
om een (aaneengesloten) groene route door de wijk. Deze route kan de groengebieden 
met elkaar verbinden en voorzien in plekken waar je even rustig kunt zitten.

Doelstelling: Op zoek naar een locatie voor de aanleg van een natuurspeelplaats
In de vragenlijst hebben we deelnemers gevraagd wat voor speeltuin men voor zich 
ziet. Maar liefst 70% van de deelnemers geeft aan het liefst een natuurspeeltuin in de 
wijk te zien. Ook bestaan er meer unieke wensen voor openbare voorzieningen, zoals 
buitenfitnesstoestellen voor volwassenen, een amfitheatertje, crossveldje of een dakpark 
met openluchttheater.

Mensen bleken vooral waarde te hechten aan groen dat de wijk mooier maakt en waarin 
gerecreëerd kan worden. Groen maakt de buurt leuker, veiliger en socialer. We merkten echter 
dat deelnemers heel geïnteresseerd en enthousiast waren over de ecologische aspecten van hun 
(toekomstige) wijk, nadat we ze hier meer informatie over gaven. Wat opvalt in de reacties, is dat 
men enthousiast is over de duurzame maatregelen en voorkeur heeft voor de meest groene of 
juist de ‘mooiste’ oplossing.

Doelstelling: Niet te hoog bouwen.
De communicatie in het voortraject, over woningaantallen en de uitgangspunten voor 
de ontwikkelvisie, hebben angst aangewakkerd voor massale hoogbouw. Deze angst is 
diepgeworteld. Veel bewoners willen niets meer weten van woningen op hoogte. Veel 
bewoners denken dan ook niet meer na over de kansen, mogelijkheden en eventuele 
verbeteringen van het gebied. Deze gedachtes worden geblokkeerd door doembeelden 
van elf-verdiepingenflats en spiegelende kantoorgebouwen.

Doelstelling: Een divers en dynamisch beeld met een gevarieerde uitstraling en een 
combinatie van meerdere soorten woonfuncties voor jong en oud.
De resultaten laten zien dat deelnemers zich een diverse wijk voorstellen. Deze 
diversiteit gaat over architectuur, verschillende voorzieningen en gebouwen voor diverse 
leeftijdsgroepen. Veel mensen zouden het leuk vinden als er een meer gemengde groep 
bewoners komt wonen, waarbij jongeren, starters en ouderen in één gebouw naast elkaar 
wonen. De vraag om een diverser winkelaanbod is ook sterk. Slechts twee deelnemers 
gaven aan geen winkels te missen in Zuidwest. Mensen gaven aan meer horeca in de wijk 
te willen, voornamelijk een koffietentje met terras.

De diverse architectuur die door deelnemers voorgesteld werd, heeft als rode draad dat 
men absoluut geen massale ‘woonfabriek’ wil. Bovendien zien wij dat een sterke voorkeur 
uitgaat naar bouwblokken die geplaatst zijn in een groene omgeving of aan het water. 
Afbeeldingen waarop veel ruimte te zien is voor spelen, wandelen en fietsen scoren ook 
hoog. Het is dus belangrijk dat hiervoor voldoende ruimte wordt vrijgemaakt.

GROEN & GEMEENSCHAP

GEBOUWEN & VOORZIENINGEN
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Doelstelling: Een voorkeur voor losse blokken in het groen.
Als we deze conclusies samenvoegen, komen we uit op een ruim, groen park zonder 
autoverkeer en een wijk waarin bouwblokken in een groene omgeving of aan het water 
worden geplaatst. Een wijk met dus veel meer groen en bomen, het liefst in de vorm van 
een aaneengesloten groene route door de wijk. Ook zou men de woonblokken graag met 
een gevarieerde uitstraling zien. Veel bewoners geven de voorkeur aan iets hoger en meer 
ruimte voor groen. Maar de wens ‘niet te hoog’ blijft wel heel duidelijk naar voren komen.

Doelstelling: Er is behoefte aan winkels zoals een bakker en een koffietentje.
Mensen in de wijk zouden het heel leuk vinden als er wat kleine ondernemers zouden 
komen in de wijk. Zoals een bakker, een slager, praktische winkels voor het huis en 
winkels met services zoals een schoen- en/of kledingmaker. Qua horeca is er voornamelijk 
behoefte aan een terras en/of koffietentje waar je lopend naartoe kan. Om even buiten 
de deur te werken, of waar kleine kinderen veilig kunnen spelen terwijl de ouders rustig 
kunnen zitten. 

Doelstelling: Een combinatie van voorzieningen wordt als het meest kansrijk 
gezien. Denk aan een combinatie van horeca, een muziekpodium en een plek voor 
verenigingen.
De vraag neemt toe naar een plek met een buurtfunctie waar je elkaar kan ontmoeten. Er 
is nu geen plek waar je ongedwongen af kan spreken. Bewoners stelden zelf combinaties 
voor van een buurtfunctie met culturele activiteiten of met het verenigingsleven. Ook gaan 
er stemmen op voor een bibliotheek. 

Veel bewoners maken zich grote zorgen over de huidige verkeersdruk én over het ver-
plaatsen van parkeerdruk naar hun huidige woonwijken. De ontsluitingswegen: de Wester-
gracht, Lorentzkade en Pijlslaan worden vaak genoemd als onveilig. De wijk ligt bovendien 
op de overgang van betaald parkeren naar gratis parkeren, wat voor veel parkeerdruk 
zorgt. Nu maakt men zich al zorgen over zowel de parkeer- als verkeersdruk, en met de 
nieuwe ontwikkeling gaan er nieuwe bewoners bij komen. Daarom is men bang dat bij de 
komst van veel nieuwe woningen, het autoverkeer ook drastisch zal toenemen.

Van begin af aan hebben bewoners zich boos gemaakt over de genoemde woningaan-
tallen, zonder dat onderzocht is of die aantallen haalbaar zijn. De gemeente heeft afgelo-
pen zomer een uitvraag verstuurd voor een mobiliteitsonderzoek door een extern bureau. 
Dit onderzoek zal ingaan op de mogelijke maatregelen binnen en buiten de zone. Onder-
zocht zal worden welke maatregelen nodig zijn.

Doelstelling: De gemeente verleent een opdracht voor een volledig onafhankelijk 
mobiliteitsonderzoek.
In de vragenlijst hebben we gevraagd welke vraag bewoners aan de onderzoekers willen 
stellen. 32% van de bewoners wil een antwoord op de vraag: Welke verkeersmaatregelen 
dragen bij aan de doorstroming van het autoverkeer, als de gebiedsontwikkeling in 
Zuidwest gerealiseerd wordt? We hebben bewoners ook gevraagd om zelf een vraag te 
bedenken. Veruit de meeste vragen gaan over het effect op mobiliteit in de omgeving.

MOBILITEIT & BEWEGING
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Doelstelling:  De omwonenden vinden het belangrijk om een leefbare wijk te 
maken waar ook plek is voor groen, goede wandel- en fietsroutes, speelplekken en 
autoluwe gebieden. Bij het maken van autoluwe gebieden moet dan wel verkeer 
en parkeren goed opgepakt worden.
Vooral rond het thema mobiliteit heerst bij veel omwonenden veel onzekerheid en 
onvrede. Dat leidt ertoe dat bij gesprekken over mobiliteit weinig aandacht bestaat voor 
een leefbare wijk. Men wil graag een leefbare wijk met veel plek voor groen, wandel- en 
fietsroutes, speelplekken en andere zaken die passen bij autoluwe gebieden. 62% van 
onze respondenten vindt groen belangrijker dan ruimte voor parkeren. Slechts 38% vindt 
parkeren belangrijker.

Een aantal omwonenden wil graag dat deze leefbare maatregelen ook voor de omgeving 
worden bekeken, zodat bestaande wijken ook profiteren van autoluwe gebieden. Dit kan 
bijvoorbeeld gedaan worden door langzaamverkeerzone’s te maken. Parkeren kan dan 
alleen aan het begin en/of eind van de straat, in plaats van door de hele straat.

Doelstelling: We gaan kijken of we in de openbare ruimte van de spoorzone een 
aantal ideeën voor gezond bewegen uit kunnen voeren. Deze ideeën gaan we 
samen met de buurt ontwikkelen. Denk hierbij aan buitensportvoorzieningen, 
buurttuinen en/of een kanoroute.
We hebben tot nu toe veel mooie ideeën voorbij zien komen voor de openbare ruimte of 
voor bebouwing op daken. Bij groen & gemeenschap zagen we dat terug bij ideeën over 
een natuurspeeltuin en een groen ommetje. Ook ideeën als buitensportvoorzieningen, 
buurttuinen of een kanoroute kunnen goed bij de wijk passen. Deze ideeën 
stimuleren gezond bewegen. Dit is terug te zien in de sportbehoefte. Als men kan 
kiezen tussen binnen- of buitensportvoorzieningen, wordt er meestal gekozen voor 
buitensportvoorzieningen. 
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We, de opstellers van dit rapport, hebben onze aanbevelingen als manifest opgesteld. In 
deze vorm kunnen we het beste omschrijven hoe het ideale vervolgtraject naar ons idee er 
uit zou zien. 

Continuïteit wekt vertrouwen. Daarom zetten we ons in om zo duidelijk mogelijk uit te 
leggen wat er gebeurt met de wensen van bewoners en ondernemers. Ook proberen we 
zo goed mogelijk uit te leggen wat de redeneringen zijn achter keuzes die we maken. We 
hopen dat we bij het vervolgtraject opnieuw wensen en signalen uit de wijk op kunnen 
halen, zodat deze een vaste plek krijgen in de ontwikkeling. Het vraagt wat lef en durf van 
de gemeente en ontwikkelaar om niet alles zelf op te willen lossen, maar ruimte over te 
laten voor bewoners en gebruikers om ook mee te bepalen. 

We hebben tijdens co-creatiesessies gemerkt dat het ijs gebroken is. Dat wil zeggen: 
bewoners en ondernemers aarzelen nu minder dan voorheen om mee te doen aan het 
co-creatietraject. We hebben hen dan ook laten zien dat we naar ze luisteren en ze serieus 
nemen. Men is bekend met ons en is ook goed op de hoogte van wat wij willen bereiken. In 
dit rapport vatten we hun inbreng samen. 

• Bewoners willen graag continuïteit zien tijdens de co-creatie. Kennis die we 
opgehaald hebben tijdens dit proces, moet meegenomen blijven worden. Nuances 
van discussies en problemen moeten bij het hele werkteam bekend zijn en blijven. 

• De inbreng van bewoners en ondernemers moet daadwerkelijk meegenomen 
worden in de planvorming voor de ontwikkeling van de wijk. Zij zijn immers 
degenen die er moeten wonen en werken. Maar luister niet alleen voorafgaande 
aan de bouw goed naar hen. Ook als het bouwen begonnen is, moet er rekening 
gehouden worden met behoeftes en vragen die bewoners en ondernemers 
hebben.

• Neem inbreng serieus en laat dat ook zien. Als er bijvoorbeeld een andere keuze is 
gemaakt dan bewoners hadden gewild, leg dan uit waarom dat gedaan is.

• Laat regelmatig iets van je horen, ook als er niet per se iets nieuws te vertellen is.
• Zorg voor duidelijke platforms waar alle informatie makkelijk terug te vinden is, 

zowel fysiek als digitaal. Zorg ook dat je bij deze platforms terecht kan als je mee 
wil doen aan co-creatie.

• Blijf samenwerken. Zorg dat een complex proces als deze niet uitgesplitst 
wordt tussen de verschillende partijen die eraan meewerken, maar juist dat het 
werkteam korte lijntjes heeft. Verschillende partijen moeten van elkaar op de 
hoogte zijn waar iedereen mee bezig is, en onderling goed blijven communiceren. 

De Stookkamer wordt een rots in de branding waar mensen met zorgen en vragen terecht 
kunnen. We willen, met hulp van de buurtambassadeurs, steeds meer mensen bereiken. 
Langzaam begint zich al een groep bewoners te vormen die actief met eigen ideeën aan de 
slag gaat. Initiatieven die we op weg helpen, hebben een positieve invloed op de buurt, zijn 
wijkgericht en bieden een mix van gratis activiteiten en activiteiten waarvoor betaald moet 
worden. Het is voor verdere ontwikkeling belangrijk om de Stookkamer perspectief te bie-
den op een blijvende positie in de wijk. Bewoners en ondernemers moeten een vaste plek 
krijgen om invloed uit te oefenen op planuitvoering, tijdens de bouw én daarna. Wij willen 
ons inzetten om samen met de buurt voort te bouwen aan deze plek door bijvoorbeeld een 
buurtcoöperatie of een buurtbedrijf te laten ontstaan.

Het co-creatietraject moet toegankelijker gemaakt worden. Dit moet deels gebeuren door 
het transparanter te maken. In een transparant proces is het helder wie wat doet, welke 
verantwoordelijkheden worden gedragen door wie, en waar je precies met vragen terecht 
kunt. Dit zorgt ervoor dat het project toegankelijker wordt. Om meer vertrouwen op te 
wekken, is het ook belangrijk dat beloftes nagekomen worden. Een aantal ideeën die zijn 
gegeven door bewoners moeten dus echt uitgevoerd worden, bijvoorbeeld een natuur-
speeltuin of een aaneengesloten groene wandelroute. Ten slotte moet er perspectief gebo-

AANBEVELINGEN
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den worden. We hoeven niet precies aan te geven, “Dit gaat op die datum gebeuren” maar 
wel “Deze stappen in het proces worden nog gezet.” 

Het is belangrijk om de goede initiatieven en ideeën ruimte te bieden en te stimuleren. Met 
eigenaarschap en goede ideeën uit de wijk, bouwen we aan een veerkrachtige gemeen-
schap met betrokken bewoners en ondernemers. 

Door alles van tevoren precies vast te leggen laat je geen ruimte voor eigen initiatieven en 
ideeën. Creëer daarom ruimtes zonder een heel gedetailleerd bestemmingsplan, maar laat 
ruimte voor andere ideeën over. 
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WOORDENLIJST
Het gebied

• Haarlem Zuidwest - Haarlem Zuidwest is het stadsdeel waarin de ontwikkelzone 
“spoorzone” ligt.   

• Het Houtvaartkwartier - De wijk die bestaat uit de geschiedschrijversbuurt, de 
zeeheldenbuurt, de Natuurkundigenbuurt-west en de Natuurkundigenbuurt-oost en 
de Van Galenbuurt. Alle buurten, behalve de Van Galenbuurt, liggen direct aan de te 
ontwikkelen spoorzone.

• Ontwikkelzone - De Haarlemse gemeenteraad heeft 8 ontwikkelzones aangewezen, 
waar plaats is voor extra woningen. In stadsdeel Haarlem Zuidwest ligt de zogeheten 
ontwikkelzone spoorzone. 

• Spoorzone - De naam van de ontwikkelzone is ‘spoorzone’.
• Plangebied is het gebied dat ontwikkeld mag worden volgens de spelregelkaart. 
• Plaza West is onderdeel van de ontwikkelzone, maar wordt door een andere partij 

ontwikkeld. Omdat de bouw al is gestart, hoort Plaza West niet bij het plangebied. 
• Deelgebied - Het plangebied is verdeeld in verschillende deelgebieden. Ieder 

deelgebied krijgt een eigen sfeer en uitstraling. De ontwikkelaar doorloopt het 
bouwproject per deelgebied, dus het gehele gebied zal in fases worden gebouwd. 
In de spelregelkaart worden al deelgebieden aangewezen. 

• Ontwikkelzone - De Haarlemse gemeenteraad heeft 8 ontwikkel zones aangewezen, 
waar plaats is voor extra woningen. In stadsdeel Haarlem Zuidwest ligt de zogeheten 
ontwikkelzone spoorzone

Gemeentelijk bestemmingsplan en onderzoeken

• Bestemminsplan (verbrede rijkwijdte) - Een set regels, gemaakt door de gemeente, 
die bepalen hoe een gebied er uit mag zien en wat voor functies er mogen komen. 
Zie ook https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestemmingsplan_(Nederland)

• Omgevingswet - Nieuwe wetgeving die waarschijnlijk in de komende jaren van kracht 
wordt en die omvat alle huidige wetten en regels die over de gebouwde omgeving 
gaan. Zie ook https://nl.wikipedia.org/wiki/Omgevingswet

• Ambities - Het streven om een bepaalde taak of functie beter uit te voeren. Een 
ambitie kan bijvoorbeeld zijn om een leefbare wijk te realiseren, die betaalbaar blijft 
voor al haar bewoners.

• Kaders - Een kader legt de algemene principes en verantwoordelijkheden vast, maar 
bevat nog geen gedetailleerde regels. Het voordeel van kaders is dat de details 
kunnen worden aangepast aan veranderde omstandigheden.

• Randvoorwaarden - Een voorwaarde waaraan voldaan moet worden voor een 
project kan starten.

• Ontwikkelvisie - De Haarlemse gemeenteraad heeft 8 ontwikkelzones aangewezen, 
waar plaats is voor extra woningen. In Haarlem Zuidwest ligt de zogeheten 
ontwikkelzone Spoorzone. Een samenhangende ontwikkelvisie helpt om plannen en 
keuzes te maken voor het gebied. Bij de visie is ook een kaart met randvoorwaarden 
opgesteld; de spelregelkaart. De gemeente heeft bewoners en ondernemers 
betrokken bij het opstellen van de ontwikkelvisie. Dit gebeurde middels de 
meedenkgroep. Eind 2019 is de ontwikkelvisie vastgesteld door de gemeenteraad.
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• Spelregelkaart - Op de spelregelkaart staat waar de verschillende functies (wonen, 
werken, voorzieningen, openbare ruimte, groen) komen. De zone is verdeeld in 
verschillende deelgebieden, ieder met een eigen sfeer. Ook zijn er regels opgenomen 
voor de maten van de openbare ruimte, de afstand tot de bestaande bebouwing 
en over de  hoogte van de nieuwe bebouwing. Ook de ligging van gebouwen, de 
ontsluiting van de parkeergarages en de ligging van toegangen en entrees worden op 
de spelregelkaart globaal weergegeven. 
Op de kaart staan grijze vlakken; in de legenda aangegeven als ‘bouwveld’. Het lijkt 
nu alsof deze vlakken helemaal volgebouwd worden. Dat is niet zo. De grijze vlakken 
geven aan dát er gebouwd kan worden. Hoe de gebouwen eruit komen te zien, wordt 
later uitgewerkt.

• Meedenkgroep - De gemeente heeft bewoners en ondernemers betrokken bij het 
opstellen van de ontwikkelvisie. Dit gebeurde middels de meedenkgroep. Eind 2019 
is de ontwikkelvisie vastgesteld door de gemeenteraad waarna de meedenkgroep 
is stopgezet. De bewoners van de meedenkgroep worden wel uitgenodigd voor alle 
activiteiten, 

• Bestemmingsplanprocedure - Het proces rond een bestemmingsplan wordt een 
bestemmingsplanprocedure genoemd. Dit proces bestaat uit verschillende fases.  
De fase ontwerp:  
Eerst wordt een concept bestemmingsplan opgesteld. Na een participatietraject 
worden inspraak- en overlegreacties verwerkt, waarna een ontwerpbestemmingsplan 
aan het college van Burgemeester en Wethouders wordt voorgelegd. Het 
ontwerpbestemmingsplan kunt u de eerste 6 weken bekijken, het ligt dan ‘ter inzage’.
In die zes weken kan iedereen reageren op het ontwerpbestemmingsplan. Een 
reactie op het ontwerpbestemmingsplan heet formeel een zienswijze.  
De fase vaststelling: 
De gemeenteraad beslist uiteindelijk om het bestemmingsplan vast te stellen. Het 
proces is wettelijk voorgeschreven. Bij het vaststellen legt de gemeenteraad uit hoe 
de gemeente met de zienswijzen is omgegaan. Mensen die een zienswijze hebben 
gegeven, krijgen de gelegenheid dit mondeling toe te lichten. Binnen 12 weken na 
de afsluiting van de terinzagelegging, moet de gemeenteraad het bestemmingsplan 
vaststellen. Na het besluit om een bestemmingsplan vast te stellen, kan er niets meer 
aan veranderd worden. 
Na de vaststelling kunt u het bestemmingsplan opnieuw 6 weken bekijken. In deze 
fase kunt u in beroep gaan tegen de vaststelling. In de aankondiging van gemeente 
Haarlem staat hoe u dit doet. 

• Mobiliteitsonderzoek - In een mobiliteitsonderzoek verkent een extern 
onderzoeksbureau de situatie, toekomstige ontwikkelingen en volgt een advies over 
de maatregelen ter verbetering van de mobiliteit. 

• Parkeernorm - Parkeernormen worden gebruikt om te berekenen hoeveel 
parkeerruimte nodig is. De normen zijn alleen van toepassing op nieuwe 
ontwikkelingen waarvoor een vergunning vereist is.

• Floorspaceindex (Fsi) - Floor Space Index (FSI) is een rekenformule voor 
bebouwingsdichtheid die de vierkante meters bouwvlak vergelijkt met de vierkante 
meters bebouwing. Hierbij tellen alle verdiepingen van de bebouwing mee. De index 
is afhankelijk van de hoogte van de bebouwing als van de oppervlakte die bebouwd 
is. Met een FSI wordt een bepaalde ruimtelijke flexibiliteit gegeven. Er is dus niet een 
exacte bouwhoogte! Wel kan gesteld worden dan een gemiddelde FSI van 1,5 tot 1,6 
ongeveer overeenkomt met 5 a 6 bouwlagen.
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Stedenbouw en architectuur

• Stedenbouwkundige visie - Een stedenbouwkundige visie verbeeldt een ambitie 
voor de bouw of herstructurering van een gebied. In plannen op het gebied van 
stedenbouw gaat het om wenselijke en mogelijke ontwikkelingen voor bestaande en 
nieuw in te richten gebieden, inclusief openbare ruimte. De visie verbeeldt zowel de 
mogelijkheden in een gebied als de ruimtelijke uitwerking van wensen en eisen. De 
verbeelding is een combinatie van bijvoorbeeld: tekeningen, tekst, referentiebeelden 
en sfeerbeelden. De stedenbouwkundige visie van de ontwikkelcombinatie wordt 
gemaakt door Mecanoo, en wordt getoetst aan de ontwikkelvisie en de spelregelkaart 
van gemeente Haarlem.

• De resultaten uit de co-creatie sessies en de culturele zondagen worden verwerkt in 
de stedenbouwkundige visie.

• Leefbaarheid - Met het begrip leefbaarheid wordt aangegeven hoe aantrekkelijk en/
of geschikt een gebied of gemeenschap is om er te wonen of te werken. Het is een 
verzamelwoord voor kwaliteitskenmerken van een woonomgeving. Deze kenmerken 
worden vaak onderverdeeld in de fysieke, sociale en veiligheidsaspecten.

• Dichtheid - De bebouwingsdichtheid berekent het aantal woningen voor een 
oppervlakte-eenheid. Meestal wordt gesproken over bouwen in hoge dichtheid, dus 
met een groot aantal woningen.

• Voorzieningen - Een voorziening is iets waar je wat kunt doen. Denk aan een 
supermarkt voor behoeftes zoals boodschappen, of aan iets dat je kan doen omdat 
je dat leuk vindt, zoals een museum waar je kunst kunt bekijken. Er zijn verschillende 
soorten voorzieningen: openbare voorzieningen (scholen, gezondheidszorg, 
politie, etc) maatschappelijke voorzieningen (bibliotheken, parken, zwembaden, 
een buurthuis, etc) en bijzondere voorzieningen (musea, bioscopen, buurttheater, 
kerkgenootschap, etc). 

• Verzorgingsniveau - Het aantal en de kwaliteit van voorzieningen worden aangeven 
door het verzorgingsniveau. Het verzorgingsniveau wordt vastgesteld met behulp van 
vier sectoren: onderwijs, medische zorg, winkels, sport en ontspanning. 

• Functies - De gebruiksfunctie is de functie die aan een gebouw is toegekend. 
Bijvoorbeeld een woonfunctie, een gezondheidsfunctie of een onderwijsfunctie. 

• Doelgroep - Een afgebakende groep, waar een voorziening of gebouw zich op 
richt. De ontwikkelaar kan bijvoorbeeld bouwen voor de doelgroep starters of de 
doelgroep senioren. Deze woningen zijn afgestemd op de wensen en kenmerken van 
de meeste mensen in de doelgroep.

• Energieneutraal - Een huis dat net zoveel energie opwekt als het verbruikt. De 
energie die het huis verbruikt komt uit hernieuwbare bronnen zoals zonne-energie of 
windenergie. De energieneutrale woning is meestal zeer goed geisoleerd, zodat deze 
maar heel weinig energie vereist. Over een jaar gemeten is het energiegebruik van 
een woning nul.

• Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) - Sinds begin 2020 moet een nieuwbouw 
woning in Nederland bijna energieneutraal zijn. De BENG-regelgeving kijkt naar drie 
indicatoren; de energiebehoefte, het primair fossiel energiegebruik, en het aandeel 
hernieuwbare energie. Voor iedere indicator bestaan eisen waaraan de woning moet 
voldoen.

94



Co-creatie en stadmaken

• Co-creatie - Een manier van samenwerken, waarbij alle deelnemers invloed 
hebben op het proces en het resultaat van dit proces. Wij willen de bewoners en 
ondernemers in de wijk niet alleen informeren, maar ook betrekken en uitnodigen 
mee te denken bij de planvorming. 

• Zachte Kaart - Een plattegrond die niet alleen de ‘harde straten en gebouwen’ maar 
ook de ‘zachte’ beleving in die straten laat zien. Een verbeelding van de manier 
waarop de stad door mensen wordt ervaren en gebruikt.

• Stadmaken - De stadmakers mobiliseren de energie en de kracht van de lokale 
gemeenschap rond concrete interventies in de praktijk. Collectieven van bewoners, 
ondernemers en ontwerpers organiseren een programma waarmee een actieve 
gemeenschap door de hele wijk wordt opgebouwd. 

• Programmering - De manier waarop een programma is samengesteld. De stadmaker 
past het programma aan op de wensen en ideeën van de bewoners, ondernemers en 
ontwerpers in de wijk.

• Sociaal ontwerp - De sociaal ontwerper houdt zich bezig met complexe 
maatschappelijke vraagstukken, zoals eenzaamheid, probleemwijken of 
schuldproblematiek. Ze brengen alle partijen samen en kiezen voor een perspectief 
dat mensen activeert. Het ontwerpproces van een sociaal ontwerper is zo ingericht 
dat sociale verandering plaatsvindt. 
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