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Agendapunt 11: Voorkeursmodel Orionzone Noord en kader gebiedsontwikkeling (FR) 
 
 
Geachte voorzitter en leden van de Commissie Ontwikkeling, 
  
De Commissie Ontwikkeling wordt vanavond gevraagd in te stemmen met de notitie Modellen 
Orionzone en gebiedsontwikkeling “Sportweg” en de voorkeur uit te spreken voor model 1. 
Daarmee gaat u afwijken van de Ontwikkelvisie Orionweg en Planetenlaan en op een kleiner gebied 
meer woningen toestaan. Dat betekent per definitie hoger bouwen met minder leefruimte en heel 
veel minder groen. 
  
De Ontwikkelvisie Orionweg en Planetenlaan zoals vastgesteld in februari 2020 gaat nog uit van een 
kwaliteitsimpuls met een functie van een groene ontmoetingsplaats. De visie beschrijft een 
“ruimtelijke oase van groen” (pag. 17), met een “stedenbouwkundige opzet van groene hoven” (pag. 
30), “waarbij het mogelijk is om vanaf het plein door een groene weelde via het sportpark naar het 
Schoterbos te wandelen”(pag. 32).  
Je kunt je afvragen waarom deze commissie avond aan avond vergadert over dit soort visies, om er 
vervolgens net zo makkelijk weer van af te wijken. De ruime groene ontsluiting van plein naar 
sportpark wordt namelijk volledig verlaten. Evenals veel andere genoemde plannen uit de 
Ontwikkelvisie Orionweg en Planetenlaan. 
  
Het groen kan alleen nog elders worden gecompenseerd. Dus niet op het plein zelf, want daar is 
door alle intensieve bebouwing, kabels en leidingen geen plaats meer voor (Lees: “technisch 
haalbaar voor zover er geen nieuwe bomen in deze zone komen” pag. 7).  
Intussen verdwijnen alleen al op het plein mogelijk meer dan 130 volwassen bomen (vlg. 
Bomenridders en eigen telling) zonder noemenswaardige compensatie ter plaatse. Terwijl er juist 
veel meer extra (!) groen (namelijk 11.000 m2 excl. groene daken, Pag. 139 Inspraakreacties en 
beantwoording, 8 nov 2019) was beloofd als tegemoetkoming aan de wijkbewoners.  
 
Ook het bouwconcept van hoven lijkt niet meer terug te komen in dit plan (het worden mogelijk 
grote massieve blokken (zie tekening) zoals de Pim Mulier woontoren van Amvest in de wijk De 
Krim), en mist de gestelde maximum hoogte van de woonlagen en de samenhang met de omliggende 
wijken (karakter en identiteit).  
 
Parkeren lukt alleen als de norm wordt aangepast (pag. 7, Haalbaarheid, Bijlage 1, Modellen…) en 
een beperkt aantal parkeerplaatsen wordt aangeboden voor sportaccommodaties (pag.10), met alle 
overlast van dien voor de wijken. 
  
Voor de door de gemeente georganiseerde wijkbijeenkomst van 6 september j.l., moest in allerijl een 
andere locatie worden gezocht omdat er meer dan 120 mensen op af kwamen, die grotendeels niet 
waren uitgenodigd. Stuk voor stuk betrokken wijkbewoners die serieus genomen willen worden en 
willen weten of beloftes worden waargemaakt. Helaas werd die avond een ander verhaal 
gepresenteerd dan de nu voorliggende optie 1. Terwijl zoals nu blijkt, dit plan op die avond al lang 
klaar lag en aan uw commissie is opgeleverd.  
  
Participatie en overleg met wijkbewoners blijft problematisch in Haarlem. Zelfs de klankbordgroep 
krijgt structureel geen antwoord op relevante vragen van wijkbewoners. Wijkraadvoorzitter Marijke 
’t Hart uit Meerwijk zei op 23 september in het Haarlems Dagblad over het voortdurende gebrek aan 



overleg met de gemeente het volgende: “Gemeenten maken zich zorgen over het contact met de 
burgers. Maar op deze manier is het geen wonder dat mensen afhaken en ongemotiveerd worden.” 
  
De commissie wordt gevraagd om in te stemmen met optie 1 van dit voorstel. Een voorstel waar 
weer geen participatie, maar gebrekkige informatie aan vooraf is gegaan en beloftes over extra 
groen, bouwvolume, parkeren en mobiliteit niet worden nagekomen. De “groene weelde” uit de 
visie verdwijnt naar de prullenbak, net als de destijds beloofde ontwikkelstrategie. De gemeente 
bouwt in dit gebied alsof het lege kavels zijn waar geen mensen wonen. 
 
In de meest versteende stad van Nederland, mag binnenstedelijk bouwen kennelijk niet 
samengaan met een gedragen groene leefomgeving. 
  
Wim de Groot 
(Bezorgde bewoner van de Planetenwijk) 
  
Haarlem, 29 september 2022 


