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Aan: Griffiebureau <griffiebureau@haarlem.nl> 
Onderwerp: Nieuweweg 2 - Buffel- en knuffelboerderij 
 
 
Geacht college en geachte gemeenteraad, 
 
De gemeente is sinds enige tijd eigenaar van het perceel en de gebouwen aan de Nieuweweg 2 te 
Haarlem. De aankoop heeft plaatsgevonden onder het ‘etiket’ strategisch vastgoed. Ons is bekend 
dat het in het voornemen van de gemeente lag om het terrein te bestemmen als locatie voor de 
vestiging van een opvang voor uitbehandelde alcohol- en drugsverslaafden met een criminele, dan 
wel beperkte verstandelijke, achtergrond. 
Tal van organisaties hebben zich in uiterst negatieve zin uitgelaten over dit voornemen. De redenen 
daarvoor zijn genoegzaam bekend.  
  
De Stichting tot Behoud van de Groene Zoom Zuiderpolder en Omstreken onderschrijft de vele 
bezwaren uit de samenleving. De stichting wil als extra argument aandragen dat het slopen van de 
bestaande boerderij en het voorts bebouwen met enige vorm van nieuwbouw – laat staan 
uitbreiding van de ‘footprint’ – haaks staat op de doelstellingen van de stichting, namelijk het zoveel 
als mogelijk behouden van de landelijke omgeving en daarmee het behoud van de natuur en het 
oorspronkelijke veenweidelandschap. Er is immers al veel te veel oorspronkelijk groen teloor gegaan 
in deze meest versteende gemeente van Nederland. Graag brengen we ook de uitspraak bij het 
aantreden van het huidige college – en dóór het huidige college – onder de aandacht, dat er niet 
gebouwd / geknabbeld zal gaan worden aan de groene randen van de stad. 
 
Onlangs werd bekend dat er een initiatief is ontwikkeld om een waterbuffelboerderij te beginnen in 
de bestaande boerderij aan de Nieuweweg 2. De Stichting tot Behoud van de Groene Zoom 
Zuiderpolder en Omstreken beveelt dat initiatief van harte aan: het behoudt de boerderij, het 
gebruikt het veenweidegebied zoals het bedoeld is, het zorgt voor een natuurlijke en groene spot te 
midden van oprukkende huizen- en industrieterreinenbouw, het zorgt voor werkgelegenheid en 
zinvolle dagbesteding en het voorziet in de behoefte om meer biologisch verantwoorde en 
natuurlijke processen in de voedselbranche te realiseren. De bewoners van Haarlem-Oost en 
Haarlemmermeer-West zullen ingenomen zijn met de mogelijkheid om verse mozzarella te kopen en 
zichzelf en gezins- of familieleden zich te laten verpozen op een aangename en natuurlijke manier. 
 
De Stichting tot Behoud van de Groene Zoom Zuiderpolder en Omstreken rekent op het groene 
college en de natuurminnende gemeenteraad om dit initiatief eveneens van harte te ondersteunen, 
te faciliteren en te realiseren. Uiteraard zijn wij van harte bereid om de beweegredenen van de 
stichting desgewenst te verduidelijken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bernard Felix 
Secretaris Stichting tot Behoud van de Groene Zoom Zuiderpolder en Omstreken 

 
 
 


