
1 
 
 

BIJLAGE B: Nieuwe statistische wijk- en buurtindeling op basis van de CBS-richtlijnen (versie 2015) 

Naast een aantal functionele indelingen (parkeerzones, CJG-gebieden, sociaal wijkteam, wijkraadsgebieden), kent 

Haarlem een ‘officiële’ indeling in statistische wijken en buurten. Deze ‘CBS-indeling’ wordt vooral gebruikt voor 

basisregistraties, statistische informatievoorziening en buurt/wijkanalyses. 

De Haarlems wijk- en buurtindeling is 20 jaar geleden voor de laatste keer fundamenteel aangepast. Zowel via het 

GeoBeraad (GeoInfo) als via de VSO (Vereniging voor Onderzoek en Statistiek) is naar voren gekomen dat in 2015 de 

mogelijkheid bestaat om aanpassingen te doen aan de bestaande wijk- en buurtindeling. Een eerstvolgende 

gelegenheid doet zich in de regel pas over een aantal jaar weer voor. 

Door het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) is in samenwerking met een aantal gemeenten een notitie gemaakt 

met richtlijnen voor gemeenten bij eventuele aanpassing van de indeling naar wijken en buurten. Drie aspecten voor 

een wijk- en buurtindeling zijn daarbij leidend: 

1. Stabiliteit van de indeling door de jaren heen 
2. Onderlinge vergelijkbaarheid tussen en binnen gemeenten 
3. Homogene indeling naar functie en profiel 

 
Om de mogelijkheid voor longitudinale vergelijking niet in gevaar te brengen is in dit voorstel voor de gemeente 
Haarlem bijna altijd gekozen voor een aanpassing die altijd weer is op te tellen naar de huidige statistische wijk- en 
buurtindeling.  
Daarnaast kan door optellingen van wijken en buurten onveranderlijk gekomen worden tot gegevens voor de in 
Haarlem veelgebruikte indeling in Gebieden (Stadsdelen). Voor de onderlinge vergelijkbaarheid is met name 
schaalgrootte en typering van belang. Een homogene indeling is van belang om een eenduidig en herkenbaar profiel 
van een wijk/buurt te kunnen geven. In onderhavig voorstel komen deze drie aspecten aan de orde, als onderdeel van 
het geheel aan richtlijnen vanuit het CBS (bijlage A). Gebleken is dat met voorgestelde indeling aan vrijwel al deze 
richtlijnen redelijkerwijs kan worden voldaan.  
 
Het tijdspad om de aanpassingen van de wijk- en buurtindeling bestuurlijk vast te stellen loopt tot 1 mei 2015. Binnen 
deze periode is de volgende route te bewandelen: 

1. Afgerond: Opstellen van een eerste verkenning door de afdeling DIA begin 2015 voor de varianten van het 
aanbrengen van ‘geen’, ‘kleine’ of  “grote” wijzigingen in de bestaande indeling. 

2. Afgerond: Maken van concreet voorstel van aanpassingen binnen DIA aan de hand waarvan verdere 
afstemming kan plaatsvinden. 

3. Afgerond: Interne afstemming met direct betrokkenen bij de hoofdafdelingen Stadszaken (Ruimtelijk Beleid en 
WWGZ, OGV), GOB (Gebiedsgericht werken), Concernstaf (P&C-cyclus), DVV (DIA, KCC en Veiligheid, 
Vergunningen en Handhaving) en M&S (Communicatie):  

a. Welke aanpassingen willen/kunnen we gaan aanbrengen?  
b. Welke argumenten zijn hiervoor van toepassing (tegen achtergrond uitgangspunten CBS)? 
c. Welke impact heeft de implementatie van het voorstel? 

4. Afgerond: externe afstemming met CBS, GGD, nationale Politie, Gemeente Zandvoort en 
Straatnaamcommissie. 

5. Afgerond: Maken van definitief B&W voorstel binnen de afdeling DIA inclusief vooroverleg met de 
portefeuillehouder en afstemming Directie Team. 

6. Vaststelling van definitieve indeling wordt gedaan door B&W en ter informatie aan de commissie Bestuur. 
7. Externe belanghebbenden (waaronder Wijkraden) door middel van een brief informeren over nieuwe indeling 

en naamgeving wijken- en buurten. Indien gewenst kan een nadere toelichting worden gegeven. 
8. CBS informeren over besluit B&W en het verzoek het besluit voor 1 januari 2016 te implementeren. 
9. Implementatie nieuwe statistische wijk- en buurtindeling in CBS datasets. 
10. Implementatie nieuwe statistische wijk- en buurtindeling in gemeentelijke basisregistraties en 

informatievoorziening (onder andere Haarlem in Cijfers en CBS gegevens). 
11. Ontsluiting van nieuwe wijk- en buurtindeling via gemeentelijke GeoViewer (Stroomlijn). 
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Huidige statistische buurtindeling Haarlem: 

 

 

Nieuwe statistische wijk- en buurtindeling Haarlem per 1 januari 2016: 

Per richtlijn de voorgestelde veranderingen: 

1. Een buurt behoort ofwel tot de aaneengesloten bebouwing, ofwel tot het buitengebied. 

Wijk 3 HAARLEM-OOST: Parkwijk (34): Reinaldapark apart,  

                                           Waarderpolder (35): oostkant apart (Veerpolder/Schoteroog), 

                                           Zuiderpolder (36): oostkant apart (Buitengebied Zuiderpolder) 

Wijk 4 HAAREMMERHOUTKWARTIER: Den Hout (42): Haarlemmerhout apart 

Wijk 6 TER KLEEF EN TE ZAANEN:  Sinnevelt (63): Noorderhout apart,  

Wijk 7 OUD SCHOTEN & SPAANDAM: Dietsveld (70): Spaarndammerpolder-zuid apart,  

                                                                    Vondelkwartier (73): noordkant apart in 2 gebieden (Van der Aartsportpark en  

    Hekslootpolder), Spaarndam (74): westkant apart (Oude Spaarndammerpolder) 

Wijk 8 DUINWIJK: Ramplaankwartier (80): west/zuidkant apart (Tuinbouwgebied-noord), 

                                 Oosterduin (82): noordkant apart (Tuinbouwgebied-zuid) 

Wijk 9 SCHALKWIJK: Europawijk (90): westkant apart in 2 gebieden (Romolenpolder-west en De Eenhoorn),  

                                     Boerhaavewijk (91): noordkant apart (Boerhaavevaart), oostkant apart (Poelpolder-noord) en  

                                                                          westkant apart (Romolenpolder-oost), 

                                     Molenwijk (92): buitenrand apart in 2 gebieden: (Zuid-Schalkwijkerweg en Molenplas), 

                                     Meerwijk (93): buitenrand apart in 2 gebieden (Poelpolder-zuid en Meerwijkplas). 
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2. Elke buurt heeft één duidelijke hoofdfunctie. 

WAARDERPOLDER (35): woonbuurt apart (Thorbeckekwartier) 

 

3. Begrenzingen komen overeen met het middelpunt (de as) van wegen. 

Wijk 2/8: grens Houtvaartkwartier (23) en Ramplaankwartier (80) helemaal door Westelijke Randweg 

Wijk 4: grens Kleine Hout (41) en Den Hout (42) door Oosterhoutlaan. 

Wijk 5: grens Patrimoniumbuurt  (50)/ Transvaalbuurt (51) Werfstraat, Zocherstraat, Joh.de Breukstraat,  

             grens Transvaalbuurt  (51)/ Indischebuurt-Zuid (52) door Dr. Leydsstraat, 

Wijk 6: grens Kleverpark (60)/ Bomenbuurt (61) recht door Kleverlaan, 

Wijk 7: grens Dietsveld (70)/ Vogelenbuurt (71) door Kanariestraat en Nachtegaalstraat,  

             grens Vogelenbuurt (71)/ Vondelkwartier (73) door Eksterlaan (nu achter bebouwing). 

Wijk 9: grens Europawijk (90)/ Molenwijk (92) door Europaweg, (zie ook 5) 

 

4. Een BAG-woonplaats bevat altijd één of meerdere gehele wijken en één wijk bestaat uit meerdere buurten 

SPAARNDAM (74): aparte wijk, met buurten Oud Spaarndam en Oude Spaarndammerpolder 

 

5. Buurten zijn zoveel mogelijk optellingen van postcodegebieden (zie kaart in bijlage) 

SCHALKWIJK: Winkelcentrum Schalkwijk van Europawijk (90) naar Meerwijk (93) 

 

6. De naam moet zoveel mogelijk aansluiten bij herkenbare en gangbare namen 

Spaarnwouderbuurt (12) veranderen in Burgwal, 

Overdelft (64) veranderen in De Krim 

 

7. Elke buurt vormt een eenheid op basis van ruimtelijke ordening, historische en stedenbouwkundige kenmerken 

zie punt 11 deelbuurten 

 

8. Belangrijke wegen en natuurlijke grenzen komen terug als grenzen voor wijken en buurten 

In punt 3 al voorstellen voor aanpassingen 

 

9. Elke naam binnen de gemeente is uniek en bestaat maximaal uit 40 karakters 

De in deze notitie gekozen nieuwe buurt-/wijknamen worden nog in overleg aangepast 

 

10. Een buurt waar de hoofdfunctie ‘werken’ of ‘recreatie’ is of een buurt in het buitengebied heeft een oppervlakte van meer 

dan 25 hectare 

Hieraan voldoen alle genoemde gebieden (zie punt 1 en 2) , met uitzondering van Winkelcentrum Schalkwijk 

 

11. Een buurt waar de hoofdfunctie ‘wonen’ is, is bij voorkeur kleiner dan 2.500 inwoners 

Aan deze richtlijn voldoet nu slechts 35% van de buurten; zie verder voorstel. 

 

 

Als we kiezen voor de grens van ca. 2.500 inwoners per buurt, is het voorstel om te kiezen voor optellingen van 

deelbuurten: 

Deelbuurten verdelen elke buurt weer in kleinere eenheden; deze gebieden zijn ca. 20 jaar geleden door experts van OenS 

en een beleidsambtenaar samengesteld. Bij de verdeling zijn vooral stedenbouwkundige aspecten meegewogen. Deze 

indeling heeft echter geen officiële status en is alleen intern gebruikt. 

Door het kiezen voor “deelbuurten/optellingen naar buurt” kan statistische informatie van de huidige (oude) buurten nog 

worden gebruikt als vergelijkingsmateriaal van de nieuw te vormen buurten/wijken.  
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Inwoners per deelbuurt in wijk 1 OUDE STAD: 

1001: 775 / 1002: 730/  1003: 728/ 1004:458/ 1005:756/ 1006:741/ 1007: 346/ 1008: 905/ 1009: 569/ 1010: 1578/ 

1011: 880 / 1012: 576 / 1101: 276 / 1102: 776/ 1103: 133/ 1104: 636/ 1201: 957/ 1202:893/ 1203: 445 

 

Voorstel tot de optelling van deelbuurten: 

 

Buurt Centrum (10): 1001+ 1002+1007+1008 (Binnenstad=2.756 inw.), 1003+1004+1005 (Bakenes=1.942 inw.), 

1006+1009+1010 (Vijfhoek=2.888 inw.), 1011+1012 (Heiliglanden/De Kamp=1.456 inw.) laatste twee zijn 

wijkraadsgebieden.  

Buurt Stationsbuurt (11) (1.821 inw.) en Buurt Spaarnwouderbuurt (12) (2.295 inw.) ongewijzigd laten  

 

 

Inwoners per deelbuurt in wijk 2 SPOORBAAN LEIDEN: 

2001: 1261/ 2002:712/ 2003:366/ 2004:971/ 2101:1072/ 2102:1069/ 2103:1499/ 2104:1162/ 2201:39/ 2202:560/ 2203:990/ 2204: 261/ 

2205: 1053/ 2301: 568/ 2302:2603/2303: 1000/ 2304:258. 

 

Voorstel tot de optelling van deelbuurten:  

 

Buurt Zijlweg-oost (20): 2001+2002 (Garenkokerskwartier=1.973 inw.) en 2003+2004 (Hasselaersbuurt= 1.337 inw.) 

Buurt Leidsebuurt (21): 2102+2104 (Leidsebuurt-oost=2.231 inw.) 2101+2103 (Leidsebuurt-west=2.571 inw.) 

Buurt Leidsevaartbuurt (22): 2201+2202+2203+2204 (Geschiedschrijversbuurt=1.850 inw.), 2005 (Natuurkundigenbuurt-

oost=1.053 inw.) 
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Buurt Houtvaartkwartier (23): 2301 (Van Galenbuurt=ca. 600) grens door De Ruyterweg, 2302 (Zeeheldenbuurt=2.570 

inw.) en 2303+2304 (Natuurkundigenbuurt-west=1.258 inw.) 

 

Inwoners per deelbuurt in wijk 3 HAARLEM-OOST 

3001:1743/ 3002:941/ 3101:1753/ 3201:1287/ 3202:1029/ 3203:1.077/ 3301:1512/ 3302:1372/ 3304: 1352/ 3305:152/ 3401=728/ 

3402:991/ 3403:746/ 3404:748/ 3405:310/ 3501:164/ 3502:29/ 3503:17/ 3504:22/ 3505:957/ 3506:24/ 3507:29/ 3508:18/ 3509:326/ 

3511:17/ 3512:24/ 3602:1240/ 3603:570/ 3604:228/ 3605:512/ 3606:634/ 3607:22   

 

Voorstel tot de optelling van deelbuurten:  

 

Buurt 30 -Oude-Amsterdamsebuurt (2.684) en buurt 31-Potgieterbuurt (1.753) ongewijzigd laten 

Buurt Van Zeggelenbuurt (32): 3201 (Cremerbuurt=1.287 inw.), 3202+3203 (Van Zeggelenbuurt=2.106 inw.) 

Buurt Slachthuisbuurt (33): in deze buurt is gekozen de deelbuurtindeling niet te volgen, maar de grens door de 

Slachthuisstraat en Pladellastraat te laten lopen: delen 3301+3302+3303 (Kruistochtbuurt= ca 1.800 inw.) delen 3301+3305 

(Karolingenbuurt=ca.1.300inw), delen 3302+3303+3305 (Verzetsliedenbuurt=ca 600 inw.), 3304 (Componistenbuurt=1.352 

inw.). 

Buurt Parkwijk (34): 3401+3402 (Architectenbuurt=1.791 inw.), 3403+3404 (Kunstschildersbuurt=1.494 inw.), 3405+3406 

(Reinaldapark=310 inw.) zie punt 1. 

Buurt Waarderpolder (35): 3501+3502+3504+3506+3507+3508+3510+3511 (Waarderpolder=303 inw.) zie 2, 3505+3509 

(Sportliedenbuurt=1.283 inw.), 3503+3512 (Schoteroog en Veerpolder=17 inw.) zie punt 1, 

Buurt Zuiderpolder (36): 3601+3602+3603 (Zuiderpolder-noord=1.810 inw.), 3605+3606 (Zuiderpolder-zuid=1.146 inw.), 

3604+3607 (Buitengebied Zuiderpolder=250 inw.) zie punt 1. 

 

 

Inwoners per deelbuurt in wijk 4 HAARLEMMERHOUTKWARTIER 

4001:645/ 4002:401/ 4003:824/ 4004:792/ 4005:1485/ 4006:348/ 4007:262/4101:376/ 4102:698/ 4103: 783/ 4201:778/ 4202:4/ 

4203:258/ 4204:710/ 4205:855/ 4301: 1374/ 4302: 613/ 4303: 1397 

 

Voorstel tot de optelling van deelbuurten:  

 

Buurt Koninginnebuurt (40): 4001+4002+4003+4004 (Koninginnebuurt=2.662 inw.), 4005+4006+4007 (Bosch en 

Vaart=2.095 inw). 

Buurt Kleine Hout (41) (1.857 inw.) ongewijzigd laten (muv kleine grenscorrectie zie  punt 3) 

Buurt Den Hout (42): 4201 (Florapark=778 inw.), 4202 (Haarlemmerhout=4 inw.) zie  punt 1, 4203+4204+4205 

(Zuiderhout= 1.823 inw.) 

Buurt Rozenprieel (43): 4301 (Rozenprieel-noord=1.374 inw.), 4302+4303 (Rozenprieel-zuid=2.010 inw). 

 

Inwoners per deelbuurt in wijk 5 WESTOEVER NOORDER BUITENSPAARNE 

5001: 1285/ 5101:3484/ 5102:1300/ 5103: 987/ 5201:1228/ 5202:1944/ 5301:1995/ 5302:1549/ 5303:1901/ 5401:1338/ 5402:525 

Voorstel tot de optelling van deelbuurten:  

Buurt Patrimoniumbuurt (50) (1.285 inw.) ongewijzigd laten (muv kleine grenscorrectie, zie punt 3) 

Buurt Transvaalbuurt (51): hier deelbuurt-indeling niet gevolgd: 5101 al 3.500 inw. Deel 5101 (Generaalsbuurt=ca. 2000 

inw.), deel 5101+5102 (De Goede Hoop=ca. 2.800 inw.), 5103 (NelsonMandelabuurt=987 inw.). 

Buurt Indischebuurt-zuid (52): 5201 (Molukkenbuurt=1.228 inw.), 5202 (Soendabuurt=1.944 inw.) 

Buurt Indischebuurt-noord (53): 5301 (Medanbuurt=1.995 inw.), 5302 (Nieuw-Guineabuurt=1.549 inw.), 5303 

(Weltevredenbuurt=1.901 inw.). 

Buurt Frans Halsbuurt (54) (1.863 inw.) ongewijzigd laten. 

 

 

Inwoners per deelbuurt in wijk 6 TER KLEEF EN TE ZAANEN 

6001=1251/ 6002=551/ 6003=1196/ 6004=839/ 6005=844/ 6006=891/ 6007=671/ 6101=2069/ 6102=1634/ 6103=1456/ 6104=1093/ 

6105=15/ 6201=1428/ 6202=1776/ 6203=1350/ 6204=1016/ 6301=1212/ 6302=1023/ 6303=60/ 6402=564/ 6403=482/ 6404=4 

 

Voorstel tot de optelling van deelbuurten:  

 

Buurt Kleverpark (60): 6001+6002+ deel6003 (Kleverpark-noord=ca.2.600 inw.), deel6003+6004 (Ripperdabuurt= ca.650 

inw.), 6005+6006+6007 (Kleverpark-zuid=2.406 inw.), 
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Buurt Bomenbuurt (61): 6101 (Bomenbuurt-west=2.069 inw.), 6102 (Bomenbuurt-oost= 1.634 inw.), 6103 

(Schoterveenpolder=1.456 inw.) en 6104+6105 (Kweektuinbuurt=1.108 inw.) 

Buurt Planetenwijk (62): 6201 (Sterrenbuurt=1.428 inw.), 6202 (Planetenbuurt=1.776 inw.), 6203 

(Burgemeesterskwartier=1.350 inw.), 6204 (Schotervlieland=1.016 inw.) 

Buurt Sinnevelt (63): 6301+6302 (Sinnevelt=1.235 inw.), 6303 (Noorderhout=60 inw.), zie punt 1 

Buurt Overdelft (64) (1.050 inw.)ongewijzigd laten 

 

 

Inwoners per deelbuurt in wijk 7 OUD SCHOTEN EN SPAARNDAM 

7001=788/ 7002=1460/ 7003=34/ 7101=483/ 7102=2028/ 7201=2052/ 7202=1416/ 7203=1473/ 7301=183/ 7302=11/ 7303=766/ 

7304=1044/ 7305=673/ 7306=1602/ 7307=1289/ 7402=192/ 7403=114/ 7404=285 

 

Voorstel tot de optelling van deelbuurten:  

 

Buurt Dietsveld (70): deel 7001+deel7102(Meeuwenbuurt=ca.1.200 inw.), 7002 (Dietsveld=1.460 inw.), zie punt 1 

Buurt Vogelenbuurt (71): 7101+deel 7102 (Nachtegaalbuurt= ca. 2.100 inw.) 

Buurt Delftwijk (72): 7201 (Schrijversbuurt=2.052 inw.), 7202 (Van Schendelbuurt=1.416 inw.), 7203 (Rivierenbuurt=1.473 

inw.) 

Buurt Vondelkwartier (73): 7303+7304+7305 (Roemer Visscherbuurt=2.483 inw.), 7306 (Muiderkring)=1.602 inw.), 7307 

(Van Aemstelbuurt=1.289 inw.), 7301 (Van der Aartsportpark 183 inw.) en 7302 (Hekslootpolder=11 inw.), zie punt 1. 

Buurt Spaarndam (74): 7402+7403+7404 (Oud Spaarndam=591 inw.), 7401 (Oude Spaarndammerpolder=0 inw), zie punt 4 

 

 

Inwoners per deelbuurt in wijk 8 DUINWIJK 

8001=669/ 8002=1155/ 8004=883/ 8006=29/ 8101=465/ 8102=582/ 8104=710/ 8201=9/ 8202=5/ 8203=130/ 8204=804 

 

Voorstel tot de optelling van deelbuurten:  

 

Buurt Ramplaankwartier (80): 8001+8002+8004 (Ramplaankwartier=2.707 inw.), 8003+8005+8006 (Tuinbouwgebied-

noord=29 inw.) zie ook punt 1. 

Buurt Zijlweg-west (81): 8101 (Veldzigt=465 inw.), 8102+8103+8104 (Bloemenbuurt=1.292 inw.) 

Buurt Oosterduin (82): 8203+8204 (Oosterduin=934 inw.), 8201+8202 (Tuinbouwgebied-zuid=14 inw.) 

 

 

Inwoners per deelbuurt in wijk 9 SCHALKWIJK 

9001=71/ 9002=754/ 9003=638/ 9004=1051/ 9005=438/ 9006=1032/ 9007=821/ 9008=660/ 9009=1726/ 9010=1438/ 9011=754/ 

9012=107/9013=382/  9101=106/ 9102=2/ 9103=157/ 9104=972/ 9105=1524/ 9106=1313/ 9108=811/ 9109=1325/ 9110=414/ 9201=169/ 

9202=1758/ 9203=387/ 9204=145/ 9205=1233/ 9206=1897/ 9207=942/ 9208=193/ 9209=1232/ 9210=1/ 9301=1503/ 9302=461/ 9303=3/ 

9304=830/ 9305=1031/9306=925/ 9307=888/ 9308=510/ 9309=972/ 9310=847/ 9311=11 

 

Voorstel tot de optelling van deelbuurten:  

 

Buurt Europawijk (90): 9002+9003+9004 (Kruidenbuurt=2.443 inw.), 9005+9006+9007 (Landenbuurt=2291 inw.), 

9008+9009 (Stedenbuurt-west=2386 inw.), 9010+9011 (Stedenbuurt-oost=2.192 inw.), 9013(Schoolenaer=382 inw.) 9001 

(Romolenpolder-west=ca.20 inw. en De Eenhoorn=ca.50 inw.) zie verder punten 1 en 5 

Buurt Boerhaavewijk (91): 9104+9105 (Geleerdenbuurt=2.496 inw.), 9106 (Professorenbuurt=1.313 inw.),                                             

9108+9109+9110 (Geneesherenbuurt=2.550 inw.), 9101+9103 (Romolenpolder-oost =263 inw.), 9102 (Boerhaavevaart=2 

inw.) en 9107 (Poelpolder-noord=0 inw.) zie punt 1 

Buurt Molenwijk (92): 9202 (Waddenbuurt= 1.758),  inw. 9203+9207 (Ellertsveld=1.329 inw.), 9204+9205 (Hondsbos-

Dever=1.378 inw.), 9206 (De Burgen=1.897 inw.), 9209 (Saeftinge-Nemelaar=1.232 inw.), 9201+9208 (Zuid-

Schalkwijkerweg=362 inw.) en 9210 (Molenplas=1 inw.) zie punt 1. 

Buurt Meerwijk (93): 9012 (Winkelcentrum Schalkwijk=107 inw.) zie punt 5, 9301 (Spijkerboorpad=1.503 inw.), 

9302+9306+9309 (Nobelprijsbuurt=2.358 inw.), 9304+9305 (Archimedesbuurt=1861 inw.), 9307+9308+9310 

(Erasmusbuurt=2.245 inw.), 9303+ deel 9311 (Poelpolder-zuid=14 inw.) deel 9311 (Meerwijkplas=0 inw. )zie de punten 1 

en 5. 
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Het herindelen van wijken is een mogelijkheid om door optellingen van kleine buurten toch aan cijfers te komen. 

Voorstel: 

- Oude Stad (wijk 1=pc2011) ongewijzigd laten; aantal buurten 6 

- Spoorbaan Leiden (wijk 2)verdelen in Zijlweg-oost/Leidsebuurt  (20+21=pc2013) 4 buurten, en Leidse- en Houtvaart 

(22+23=pc2014) 5 buurten. 

- Haarlem-oost (wijk 3) verdelen in Amsterdamsewijk (30+31+32=pc2032) 4 buurten, Slachthuiswijk (33) 4 buurten, 

Parkwijk/Zuiderpolder (34+36) 6 buurten en Waarderpolder (35=pc2031) 3 buurten 

- Haarlemmerhoutkwartier (wijk 4=pc2012) ongewijzigd laten; 8 buurten 

- Westoever NBSpaarne  (wijk 5) verdelen in Indischewijk (52+53=pc2022) 5 buurten en Transvaalwijk 

(50+51+54=pc2021) 5 buurten 

- Ter Kleef en te Zaanen (wijk 6) verdelen in Kleverpark/Bomenwijk (60+61=pc2023) 7 buurten en 

Sinnevelt/Planetenwijk (62+63+64=pc2024) 7 buurten 

- Oud Schoten en Spaarndam (wijk 7) verdelen in Delftwijk (72=deel pc2025) 3 buurten, Vogelwijk (70+71=deel pc2025) 

4 buurten, Vondelkwartier (73=pc2026) 5 buurten en Spaarndam (74=pc2063) 2 buurten 

- Duinwijk ongewijzigd laten (pc2015); 6 buurten 

- Schalkwijk verdelen in Europawijk (90=pc2034) 7 buurten, Boerhaavewijk (91=pc2035) 6 buurten, Molenwijk 

(92=pc2036) 7 buurten, Meerwijk (93=pc2037) 7 buurten 

 

Naast de 9 bestaande wijken komen er dan 12 bij, is totaal 21 wijken (maximaal 100); aantal buurten 111 (was 40) 

Elke wijk bestaat uit meerdere buurten: 

 

 


