
Van:  

Verzonden: dinsdag 9 juni 2020 11:20 

Aan: 'Henk de Bruijn'  

Onderwerp: Plek voor waterbuffels, initiatief Emma en Olivier 

 

Geachte heer de Bruijn, 

 

Wij stellen het op prijs dat u zich samen met andere bewoners, de wijkraad Zuiderpolder-Parkwijk en 

de andere omliggende wijkraden inzet voor het initiatief van Emma en Olivier. 

 

Het initiatief voor een plek waar waterbuffels kunnen grazen tot aan realisering van een boerderij 

waar buffelmozzarella wordt gemaakt is sympathiek en wij begrijpen dat de initiatiefnemers zich 

wenden tot gemeenten om steun te krijgen bij het vinden van grond en/of gebouwen. Concreet 

worden er locaties genoemd als Nieuweweg 2 en de Poelpolder.  

 

Als gemeente hebben wij een integrale benadering voor het beoordelen van de kans rijkheid van 

nieuwe initiatieven in Haarlem. Deze initiatieven worden allemaal besproken in het Bestuur Op Maat 

waar vanuit verschillende disciplines direct kennis en kunde worden in gebracht om zo tot een snelle 

advisering voor een nieuw initiatief te komen. 

Dit initiatief voor vestiging van een plek voor waterbuffels is beoordeeld als niet kansrijk op de 

genoemde plekken, omdat deze niet beschikbaar zijn en er al andere aanspraken op rusten. Binnen 

de gemeente grenzen hebben wij ook helaas geen andere grote percelen om vrij uit te geven. Dit 

betekent dat de initiatiefnemers verder moeten zoeken naar plekken elders in Noord-Holland, zoals 

in Spaarnwoude, Haarlemmerliede waar mogelijk meer ruimte beschikbaar is. 

 

Wij gaan ervan uit u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Assetmanager Welzijnspanden | gemeente Haarlem  

 

 

 

 

 



Geachte College van Burgemeester, Wethouders en Raadsleden van de gemeente Haarlem, 

 

De bewoners van de Nieuweweg en de Wijkraad Zuiderpolder-Parkwijk en de 5 omliggende 

wijkraden juichen dit initiatief bijzonder toe. 

Ons gebied wordt door de bewoners uit Parkwijk-Zuiderpolder, Boerhavewijk, Schalkwijk, 

Amsterdamse Buurten intensief gebruik voor recreatie, te denken valt aan: joggen, wandelen, 

fietsen, paardensport, rondje Haarlem etc. 

Het zou geweldig zijn als deze 2 jonge mensen, Emma en Olivier de kans zouden krijgen de boerderij 

op nr. 2 te kunnen huren van de gemeente Haarlem. Ook is er een schriftelijke verzoek door Emma 

en Olivier gegaan richting de gebiedsmanager Machiel Bom gegaan (Schalkwijk) en zo ook van de 

wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder richting gebiedsmanager Mirjam Boxhoorn. 

In de uitzending van TV-NH werd uitgebreid aandacht aan hun initiatief gegeven, morgen ook in het 

Haarlems Dagblad. De Waterbuffels hebben vorig jaar ook tijdelijk gestaan op het weiland van Kees 

Engele, Nieuweweg 3. 

Wij bewoners Nieuweweg en wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder hopen dat U dit geweldige initiatief zou 

willen ondersteunen. Een geweldige aanwinst voor Haarlem-Oost de Groene Zoom. 

In afwachting van uw reactie, verblijven wij, 

Met vriendelijke groet, 

Henk de Bruijn 

 

 

  



Van: Henk de Bruijn  

Verzonden: vrijdag 29 mei 2020 16:17 

Aan: Stadredactie Haarlems Dagblad (stadsredactie@haarlemsdagblad.nl) 

CC 

Onderwerp: Zoeken boerderij voor waterbuffels. Bewoners Nieuweweg en wijkraad Zuiderpolder-

Parkwijk positief eventuele komst in leegstaande boerderij van gem. Haarlem aan de Nieuweweg 2 

 

Geachte Redactie, 

 

Deze week zagen wij het filmpje op RTV-NH van Haarlemmers Emma en Olivier, welke op zoek zijn 

naar een geschikte locatie boerderij voor hun Waterbuffels. 

Direct heb ik met ze contact opgenomen en voorgesteld een verzoek naar de gemeente toe te 

zenden om de woonboerderij Nieuweweg 2 hiervoor te mogen huren. Zij waren bijzonder 

enthousiast, zo ook de bewoners van de Nieuweweg en de Wijkraad Zuiderpolder-Parkwijk. 

Wij hebben aangegeven ze te steunen in het verzoek richting de gemeente Haarlem en hopen dan 

ook op hun komst naar ons gebied. Wij hopen dat het gemeentebestuur hiervoor open staat. De 

Nieuweweg is gelegen in de Groene Zoom en bewoners van de omliggende wijken maken dankbaar 

gebruiik van dit gebied, wandelen, joggen, paardrijden, rondje Haarlem etc. 

Zelf ben ik directe naaste buur van de bewuste “omstreden boerderij”, wat zou hun mogelijke komst 

een aanwinst voor dit gebied zijn. 

Hoop dat jullie aandacht hieraan willen geven. 

 

Met vriendelijke groet, 

Henk de Bruijn 

 

HAARLEMMERMEER- De 15 waterbuffels van Haarlemmers Olivier en Emma grazen al in de 

Haarlemmermeerpolder. De uitgedachte plannen om een biologische buffelmozzarella-boerderij te 

beginnen, liggen al klaar... maar er mist nog een ding: een boerderij.  

"We willen heel graag een eigen bedrijf beginnen, een eigen boerderij", vertelt Emma Vlaanderen. 

"We zijn eigenlijk al klaar om te beginnen, maar het essentiële ingrediënt ontbreekt nog."  

 

Olivier en Emma werden begin 2019 de eerste waterbuffelboeren van Noord-Holland. Ze gingen het 

avontuur aan en kochten buffels Bea, Fendi, Grizzly, Yousouf en hun zusjes. De dieren konden 

voorlopig grazen in de Haarlemmermeerpolder, in afwachting van een eigen weiland met 

mozzarellaboerderij. 

 



Stadsboerderij 

De Haarlemmers willen het liefst in de buurt blijven, dicht bij de stad. "We willen een stadsboerderij 

worden, waar mensen kunnen ontdekken, beleven en leren hoe het op de boerderij gaat", vertelt 

Olivier. Het stel wil zelf gaan verzuivelen en wil de mozzarella dan ook op de boerderij gaan 

verkopen.  

 

Een boerderijtje in omgeving Haarlem of Amsterdam lijkt het stel wel wat. "Je merkt dat de mensen 

hier terug willen naar de boerderij en meer de natuur in willen gaan, en dat is een perfecte 

combinatie voor ons", vertelt hij.  

 

Knuffelen met waterbuffels 

Bij de boerderij kun je straks ook terecht voor een knuffel van de waterbuffel. "Het zijn echte 

knuffelaars", vertelt Emma, terwijl ze waterbuffel Fendi op haar kop krabbelt. "En als ze het lekker 

vinden, gaat de staart omhoog", lacht ze.  

 

 

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/267712/boer-zoekt-boerderij-voor-waterbuffels-we-gaan-echte-

nederlandse-buffelmozzarella-maken 

 


