
 

 

Buurtgenoten. 

Er is nogal wat lawaai bij ons in de buurt. Onze buurtgenoten trekken zich niets aan van de 

avondklok.  Ze protesteren ook niet op de Grote Markt . Ze doen gewoon waar ze zelf zin in hebben. 

De hele dag, avond en een groot deel van de nacht gaan ze hun eigen gang. Ze zitten elkaar achterna 

en ze laten elkaar niet met rust, wat het nodige lawaai met zich meebrengt. Sommige buurtgenoten 

kunnen er niet van slapen, maar daar hebben wij weinig last van. We slapen als een os en als we ze 

horen, dan slaak ik een zucht van genot en draai me nog een keer om. Het voelt veilig omdat ik weet 

dat er over ons “gewaakt” wordt. Tenminste, zo was het. De laatste tijd slaap ik niet zo goed. Want 

eerdaags gaan deze buurtgenoten ons waarschijnlijk verlaten en worden ze vervangen door een 

ander soort buurtgenoten. En dat zijn geen buren waar ik me veilig bij ga voelen  

Onze buurtgenoten zijn nu namelijk ganzen, eenden, schapen, lepelaars en hazen. Ze dartelen en 

grazen erop los en genieten, net als wij, van het weiland en de slootjes in de groene zoom van 

Haarlem Oost.  

Samen vormen we de rand van de Zuiderpolder. We realiseren ons dat we, in deze versteende stad, 

geluk hebben om zo te mogen leven. Lekker, na een dag hard gewerkt te hebben, thuis te komen en 

te genieten van dit uitzicht en tot rust komen.  Daar denkt de Gemeente Haarlem echter anders over. 

Waarschijnlijk moeten ze weg, die beesten en de natuur.  Ze moeten straks misschien plaats maken 

voor bebouwing en wat kan het de Gemeente schelen dat de buurt geniet van de natuur, de dieren 

en het groen om ons heen. Heel veel Haarlemmer kunnen dat niet in deze versteende stad, dus 

moeten we ons maar bij hen voegen. Midden in een stuk groen gaan ze straks bomen kappen, het 

gras verwijderen en de nesten van de ganzen kapot maken. Op deze plek komt namelijk 

waarschijnlijk een Domus Plus voor Daklozen en uitbehandelde psychiatrische en verslaafde mensen. 

Deze plannen zijn nu gepland op een andere locatie in de Zuiderpolder (waarover ik ongeveer 

hetzelfde zou kunnen schrijven). Maar ik houd mijn hart vast, niets zo veranderlijk dan de 

Gemeenteraad…… Natuurlijk moeten deze mensen ook leven, maar niet op 100 meter van een 

woonwijk en 150 meter van een kinderspeelplaats. Bovendien zouden deze  nieuwe bewoners dan 

weer buurtgenoten worden van de drugdealers, prostituees etc. die zich nu in de avonden en in de 

weekenden onder het  Stastok viaduct  vermaken en gedoogd worden door de Gemeente. Lijkt me 

de kat op het spek binden, toch?  

We weten heus wel dat het weer goed komt met onze huidige buurtgenoten. Ze verhuizen gewoon 

naar een andere groene plek, al zal dat niet in Haarlem zijn, want die groene plekken worden steeds 

schaarser. Nee, hoe moet het dan met ons...... Niet meer wakker worden van het gesnater van 

eenden en ganzen, maar ons onveilig voelen in onze eigen buurt. De gemeente heeft al gezegd dat ze 

ons veiligheid niet kunnen waarborgen. Geen prettig idee dus. Het liefst zou ik een van deze dieren 

zijn, gewoon mijn boeltje oppakken en wegvliegen naar een prettige woonomgeving met meer groen 

en zorg voor de bewoners vanuit een zorgzame Gemeente. 

 


