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Betreft: gezondheidscentrum de ZOED                            

 

Aan B&W en de gemeenteraad Haarlem 

Eind 2017 vestigde Zorgverleners Onder Een Dak (De ZOED) in de Boerhaavewijk een eerstelijns 

medisch centrum aan de Louis Pasteurstraat, hoek Floris van Adrichemlaan. Dit tot grote 

tevredenheid van de Wijkraad, maar vooral van de bewoners van de Boerhaavewijk. Voor het eerst 

in het 50 jarige bestaan van de Boerhaavewijk, hebben wij een gezondheidscentrum in onze wijk.  

Een gezondheidscentrum met een eerstelijns medisch centrum, waarin naast de huisartsenpraktijk 

van dr Puite, ook gevestigd zijn: een apotheek, fysiotherapeut, psycholoog (in bijzonder voor onze 

Turkse en Marokkaanse wijkbewoners), diëtiste, huidtherapeute en op korte termijn ook een 

verloskundige. Echter voor het verblijf op de huidige locatie is een vergunning verleend voor 

maximaal 5 jaar, waarvan er inmiddels 2 jaar zijn verstreken. 

Tot voor kort leek het een mogelijkheid, om in de nieuwe Boerhaavekliniek, die gebouwd wordt op 

de lokatie van de oude Boerhaavekliniek, ook een gezondheidscentrum te huisvesten. Inmiddels 

heeft de Wijkraad begrepen, dat zowel van de kant van St. Jacob als De ZOED (en dus ook dr. Puite) 

voor dit plan geen draagvlak meer bestaat. 

Dit betekent dat De ZOED - en dus ook dr Puite - naar een andere locatie moet uitzien, om een 

gezondheidscentrum in de Boerhaavewijk te kunnen behouden. Het ligt voor de hand dat de 

Wijkraad Boerhaavewijk het voor haar wijkbewoners een zeer slechte zaak zou vinden, als De ZOED 

Boerhaavewijk hierdoor weer uit haar wijk zou moeten verdwijnen. 

Recentelijk is bekend geworden dat het Bisdom “De moeder der verlosserkerk ”van de RK 

Parochiegemeenteschap Haarlem-Schalkwijk, met bijgebouwen wil verkopen. Dit kerkgebouw, op de 

hoek van de Prof Eijkmanlaan-Floris van Adrichemlaan zou een uitstekende locatie zijn om “De ZOED 

Boerhaavewijk” in te huisvesten. Dan kan dit monumentale kerkgebouw, weliswaar niet meer als 

Godshuis, maar dan toch met een even belangrijk sociale functie, een “tweede leven” beginnen. Als 

“monument” en qua ligging in de wijk, is het voor dit doel een ideale locatie. Ook wordt dan 

voorkomen dat het complex in handen komt van een project ontwikkelaar en een ongewisse 

toekomst tegemoet gaat, waarbij - zo is de ervaring - verloedering dreigt. Ook blijft het dan voor de 

bewoners van de Boerhaavewijk onzeker, wat er met het mooie (kerk)gebouw gaat gebeuren.  Sloop 

! en dan…… ?; hoogbouw, flats ?? Zoals hiervoor aangegeven, is de Wijkraad Boerhaavewijk van 

mening, dat dit een uitgelezen kans is om een gezondheidscentrum midden in haar woonwijk ten 

behoeve van haar wijkbewoners te realiseren .   

Groot voordeel is, dat de gemeenteraad recent heeft besloten om het kerkgebouw een 

monumentenstatus te verlenen, wat het kopen van het kerkgebouw door projectontwikkelaars – 

naar wij hopen - minder interessant maakt. Uit de contacten, die wij als wijkraad Boerhaavewijk 

hebben met dr Puite, weten wij dat hij zeer geïnteresseerd is om het kerkgebouw te kopen en daarin 



een De ZOED gezondheidscentrum te huisvesten. Naar het schijnt heeft het Bisdom besloten de 

monumentenstatus van het kerkgebouw te gaan betwisten. Kennelijk om te voorkomen dat niet 

alleen de interesse van projectontwikkelaars afneemt, maar vooral negatief van invloed zal zijn op de 

waarde van het kerkgebouw.  

Van dr Puite hebben wij begrepen, dat het Bisdom hem heeft laten weten, dat zij eerst de uitkomst 

wil afwachten van het door hen ingediende bezwaar tegen de monumentenstatus, voordat zij verder 

in gesprek gaan met de dr Puite. 

Hoewel de Wijkraad Boerhaavewijk geen partij is in deze zaak, doet zij – namens alle bewoners van 

de Boerhaavewijk – een dringend beroep op het college en de gemeenteraad, om het voornemen 

het kerkgebouw een monumenten status te verlenen, niet terug te draaien. Het is daarna uiteraard 

aan dr Puite en het Bisdom om weer met elkaar in gesprek te gaan.  

Wijkraad Boerhaavewijk 

Namens deze, 

A.H. Blankert 

Secretaris. 

 


