
 

 



 

 

 



 

 



Herinrichting oostzijde Dreef en Houtplein.!!
Om de stad nog meer allure te geven is er een prachtig plan gemaakt voor een 
belangrijke entree van Haarlem. Als het ware de Champs Elysées van Haarlem. 
Bekostigd door de provincie en ter verbetering van het hele gebied. De Dreef 
verbindt de Haarlemmerhout met de Binnenstad en tevens de twee provincie-
gebouwen met elkaar. Er zit nu een ontsierend stuk in dat recht getrokken moet 
worden om deze entree weer allure te kunnen geven en ook om de bomen meer 
lucht en ruimte te geven. Dit is aanleiding tot de discussie. Ik heb hiervoor drie 
punten:!!
a. gedogen is niet permanent.!
b. Haarlem verdient een mooie markt.!
c. openbare ruimte is van ons allemaal.!!
Ad a. De antiekmarkt is een leuk inititief dat 12 x per jaar plaats vindt. Veel hebben 
er plezier aan en niemand vindt het ook nodig dat deze markt verdwijnt. !
Zelf heb ik meerdere keren van mevrouw de Nijs een kraam gehuurd en een 
vriendin van mij heeft er ook jarenlang gestaan. Er mocht destijds alleen geladen 
en gelost worden. Daarna moesten de auto’s op een andere plek geparkeerd 
worden. Ik begrijp ook niet waarom dit nu anders is? Ik neem aan dat dit met de 
eerste auto die dit deed, gedoogd werd en later velen deed volgen en dat het er zo 
langzaam maar zeker ingeslopen is. !!
Ad b. Haarlem verdient een aantrekkelijke markt zonder auto’s achter de kramen.!
Zoals het ook gebruikelijk is op de meeste themamarkten in Nederland en dat ook 
op de markt van mevrouw de Nijs gebruikelijk was. De auto’s kunnen laden en 
lossen net als voorheen, om aan het einde van de dag de overgebleven spullen 
weer in te laden. Mevrouw de Nijs zou dan zonder probleem twee kramen 
tegenover elkaar kunnen laten staan. Zonder al dat blik is de markt aantrekkelijker 
en vergroot de klandizie voor mevrouw de Nijs (en daar gaat het toch om).!!
Ad c. Het lijkt mij dat de Dreefschool niets te vrezen heeft met de nieuwe inrichting. 
In tegendeel juist. Ten eerste wordt door de verhoging een drempel en daardoor 
een extra beveiliging gelegd. Ook door de rode asfaltkleur wordt deze beveiliging 
extra benadrukt. Zo zien de kinderen gelijk dat zij een verkeersweg naderen. Nu is 
de situatie zo dat de kinderen vanaf het schelpenpad gelijk zonder enige 
onderscheiding het fietspad en de rijweg naderen. De weg wordt weliswaar door de 
brigade bewaakt, maar wij mogen toch aannemen dat de brigade zo wie zo blijft en 
zich aan de nieuwe situatie zal aanpassen.!!
De directeur meldde dat de school 520 leerlingen heeft die sinds jaar en dag 
gebruik van het schelpenpad maken en dat de gemeente dit zelf als speelplaats 
aan de school heeft aangewezen en ingericht.  Dit was in het verleden inderdaad 
zo, maar tegenwoordig is er een speelplaats gemaakt achter het schelpenpad waar 



de school gebruik van mag maken en officieel niet meer van het schelpenpad. De 
heer Vos van Marken vergeet gemakshalve te vertellen dat een groot deel van 
deze kinderen op het eigen schoolplein achter de Dreef locatie en achter de Kleine 
Houtweg locatie speelt. Wij spreken dus eigenlijk over een klein gedeelte van de 
kinderen. !!
(Geen 520 maar 260 - ± 90 = 170.)!!
Kortom een autoloze markt en de veilige nieuwe oversteekplaats kunnen ervoor 
zorgen dat wij met z’n allen, de toeristen en dagjesmensen incluis, 365 dagen per 
jaar kunnen genieten van een schitterende entree van Haarlem.!!
Het zou een enorme gemiste kans zijn wanneer dit plan geen doorgang zou 
vinden. !!
Jet Wijnberg.!!
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