
 

 

Van: Bernard Felix <felixfortuna.bv@gmail.com>  

Verzonden: zondag 1 september 2019 13:55 

Aan: Griffiebureau <griffiebureau@haarlem.nl> 

Onderwerp: Visie wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder op de Groene Flank van Haarlem-Oost 2020 

 

Geachte Griffie, 

 

Onlangs zond ik u een bijlage over de Groene Oostflank van Haarlem met het verzoek het door te geleiden aan de 

collegeleden en aan de individuele leden van de gemeenteraad.  

Helaas is er sprake geweest van een misinterpretatie, waardoor een verkeerd beeld geschetst werd. Een van de 

gemeenteambtenaren was zo scherp om dat op te merken en te mijner aandacht te brengen – ik ben haar daarvoor 

zeer erkentelijk. 

 

Ik verzoek u vriendelijk om dit bericht – en natuurlijk de bijlage – andermaal door te zenden aan de genoemde 

bestuurders en volksvertegenwoordigers. Met excuses en grote dank! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bernard Felix 

Voorzitter  

Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder 

 

 

 

Liewegje 12 

2033AB Haarlem 

06 53 370 664 

felix@felixfortuna.nl 
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Wijkvisie Groene Zoom Oost 2020 

 

De wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder is gealarmeerd door de plannen van de gemeente om het volkstuingebied ten 

noorden van de Boerhaavelaan te willen bebouwen. De volkstuinverenigingen dienen dan een andere locatie te 

vinden. De wijkraad is het absoluut oneens met deze plannen om de volgende redenen: 

1. Het groene gebied in Haarlem-Oost vanaf Schoteroog in het noorden tot aan de Cruiquius in het zuiden van 

stadsdeel Haarlem-Oost is één geheel en vormde tot voor enkele jaren de officiële ecologische 

hoofdstructuur. Daarmee was de zeer dunne natuurlijke noord-zuid verbinding vastgelegd. Door het loslaten 

daarvan is een onduidelijke situatie ontstaan waardoor op verschillende locaties geknabbeld kan worden aan 

deze zeer belangrijke natuurlijke levensader. 

2. De hele strook aan de oostzijde van Haarlem vormt de enige overgebleven natuurlijke noord-zuid verbinding 

tussen Haarlem en Amsterdam en dient alleen daarom al in stand gehouden te worden.  

3. De wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder zal er alles aan doen om dit unieke, maar vooral ook uiterst kwetsbare, 

gebied groen te houden. Derhalve heeft de wijkraad een groene visie ontwikkeld voor de volgende 

terreinen: 

 

A. De oostflank van de Waarderpolder dient geheel groen te blijven. Voor de wijkraad ligt die harde grens vanaf 

de A. Hofmanweg / Camera Obscuraweg tot aan de Mooie Nel / Binnenliede.  

B. Het veenweide gebied met de zeer kwetsbare natuurgebieden in beheer bij Landschap Noord-Holland en het 

gebied rondom de recreatieplas in de Veerpolder tussen de beoogde Oostpoort en de Liede dient geheel 

groen te blijven en daar mogen geen concessies aan worden gedaan. 

C. In de Zuiderpolder bevindt zich een archeologisch rijksmonument en dat gebied ten oosten van de woonwijk 

Zuiderpolder en ten westen van het Liewegje is van oudsher een veenweidegebied en dient groen te blijven 

en zorgvuldig te worden beheerd. Het wederom ter beschikking stellen van een groot gedeelte van de grond 

aan een plaatselijke agrariër om te exploiteren als grasland kan op warme bijval van de wijkraad rekenen. 

Storende elementen dienen in de ogen van de wijkraad verwijderd te worden en passende compensatie 

dient eventueel te worden geregeld. 

D. Het gebied ten noorden van de Nieuweweg en rondom de Fuikvaart dient eveneens groen te blijven. Hier 

vindt door/namens de gemeente ecologisch beheer plaats en dit gebied is van groot historisch belang in 

verband met de zichtbare aanwezigheid van de oudste strandwal van Nederland (5600 jaar oud) en met het 

Beleg van Haarlem ten tijde van de Spaanse bezetting. 

E. Het gebied ten zuiden van de A 205 omvat van noord naar zuid: volkstuinencomplexen (onder meer Ons 

Buiten en Eigen Tuin), bosschages en historisch veenweide gebied. Verder naar het zuiden vindt men 

weelderige natuurgebieden, een groen recreatiegebied met bosjes en plassen en voorts weer historisch 

veenweidegebied. Ook hier mag nergens een concessie gedaan worden aan de kwetsbare natuurlijke noord-

zuidverbinding. De beoogde verplaatsing van de twee volkstuinverenigingen om daar woningbouw te 

realiseren wordt door de wijkraad ten zeerste afgewezen. Het te zijner tijd vrijkomende 

waterzuiveringsgebied dient evenzeer groen te blijven. 

Het hele gebied aan de oostflank van Haarlem en ten oosten van bestaand bebouwd gebied (BBG) dient behouden 

te blijven als groene en belangrijke ecologische noord-zuidhoofdstructuur, als staalharde buffer voor de 

ongebreidelde bouwlusten van de gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer, als natuurgebied met belangrijke 

ecologische en cultuurhistorische waarden en als “rustgebied” voor mens en dier. 



In het coalitieakkoord van 1 juni 2018, ondertekend door Groen Links, PvdA, D66 en CDA, staat luid en duidelijk: “We 

koesteren en behouden de groene zoom rondom de stad.” We gaan ervan uit dat de huidige coalitie hard maakt wat 

ze is overeengekomen. Dus niet tornen aan de groene zoom! 

De wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder beveelt van harte aan dit uiterst broze en delicate gebied te behouden voor 

natuur en nageslacht en waar mogelijk zelfs uit te breiden / terug te brengen in de oorspronkelijke staat. 

WRPWZP - Bernard Felix, september 2019 
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