IVORiM: suggesties en aanbevelingen voor Meerwijk vernieuwing openbare ruimte
t.b.v. klankbordbijeenkomst 4 april 2019
door Frits Vermeijs, lid Klankbordgroep IVORiM en Energietransitie
Uitgangspunt:
Meerwijk is ontwikkeld vanaf begin 60-er jaren. Deze wijk is inmiddels dus al ca. ZESTIG
jaren oud. Noem dat maar rustig een ‘oudje’. Gelukkig is al een flinke aanzet gemaakt
met bijv. Da Vinci, de twee woontorens en het nieuwe park langs de Zuidtangent.
Het is de hoogste tijd te komen tot een aanzienlijke vernieuwing van deze oude wijk op
meerdere terreinen. Een vernieuwing die gericht zal moeten worden op een vernieuwde
toekomstbestendige wijk voor vele jaren. Een prachtige opgave, die vraagt om ambitie,
ambitie, ambitie, veel inspiratie, kwaliteit en natuurlijk goede samenwerking van
wijkraad, klankbordgroep en gemeente.

Het is m.i. nu of nooit!

Mijn suggesties voor vernieuwing:
1. De hele westelijke rand van Meerwijk vanaf het nieuwe park met de twee hoge
woontorens (aan de zuidtangent),en langs de Briandlaan en verder uitstrekkend tot aan
het Vlinderpad, zou opnieuw bekeken moeten gaan worden. Ik heb het dan over de
Voorkant van Meerwijk. Aan die kant heeft Meerwijk geen enkel eigen gezicht. Meerwijk
zou juist in die hele zone (zie kaartje met blauw-omringde lijn) en vooral in het deel met
het gezicht naar het (vernieuwde winkelcentrum) een veel sterker en herkenbaarder
eigen gezicht moeten krijgen. Een nieuw gezicht met een vernieuwde identiteit. Dus ook
gericht op de voorkant van de wijk en ook naar het nieuwe centrum van Schalkwijk. Dat
vraagt interactie en afstemming.
Kortom, geef een sterker gezicht en een nieuwe identiteit een de “Voorkant van
Meerwijk”. Die mag gezien worden.
2. Maak dan meteen een duidelijke “Entree van Meerwijk”. Dat kan door twee acties:
1) door de aanleg van een rotonde op kruising Briandlaan-Stresemanlaan. Maar
dan wel een van de allermooiste.!!!! Daar moet ruimte voor komen en een prijsvraag
voor het ontwerp en de inrichting ervan.
2) Tevens ter hoogte van dat punt versterken we die Entree van de wijk, met een
klein bouwwerk met daarop de titel “I LOVE MEERWIJK” en dat incl. het project
van haakwerk. Zie het fraaie entreebouwwerk dat vlak voor het Eye-Filmmuseum aan
de overkant van het IJ ter hoogte van station Amsterdam staat. Dit kan ook als
Burgerinitiatief worden opgepakt.
3) In die zelfde zone vanaf Azieweg langs de Briandlaan en de groenstrook tot aan het
Vlinderpad, zou het ontwerpen en realiseren van een doorlopende strook van japanse
bloesembomen bekeken kunnen worden.. Een schitterende attractie. In maart en begin
april kan er dan onder deze bomen gerecreéerd en gepicniced worden. Zie ook het
Bloesempark in het Amsterdamse Bos.
Op het gebied van groen-, bloemen en bomen zou juist langs de
hoofdverkeersinfrastructtur binnen Meerwijk, een groenstructuur ontwikkeld moeten
worden. Dat te doen zoals een groenplan onlangs is gerealiseerd in Molenwijk. Deze
aanpak is in Molenwijk reeds gerealiseerd. TIP: Kijk nú vanaf de rotonde van de
Europaweg/Groningenlaan, de Groningenlaan in. En bewonder daar de prachtige en

zeer lange zig-zag-lopende gele bloemperken, perfect in het midden van de weg. Om
jaloers van te worden! Maar wij komen er ook wel. Mijn suggestie is : bekijk dat plan van
Molenwijk (zie bijgaand het ontwerp van Molenwijk) en pas deze methode ook toe in
Meerwijk.
Naast dit zou bekeken moeten worden of kleine groengebiedjes tot 1 (een) groter
groen/recreatie/sportief gebied kan worden. Zie mijn voorstel op het kaartje
4) Op het einde van de hiervoor genoemde groenstrook bij het Vlinderpad, zou een
uitkijk-platform kunnen worden aangelegd. Een platform waarmee naar vogels kan
worden gekeken vanaf hoger standpunt, e.e.a. passend bij de omgeving.
Tevens een Kinderboerderij, die goed kan worden geplaatst in de open staande
grasvlakte op de T-kruising van Vlinderpad en Libellepad aan het einde van de
Meerwijkplas.
5) PM1 Over het nut en gebruik van Knooppunten en Zones in het plangebied.
Over de gewenste vorm van nieuwbouw en renovatie woningbouw in Meerwijk en
de grote ongelijkheid/onbalans tussen: enerzijds wijken als Schalkwijk met o.a.
Meerwijk en ook Parkwijk aan de oostkant van de stad met relatief veel sociale huurwoningen en anderzijds de wijken in het westelijke deel van Haarlem gelegen woningen
zoals bijv. Wijk Zuid-West en Kleverparkwijk waar weinig sociale huur bestaat.
Tussen de wijken onderling zijn grote verschillen te zien. Vooral tussen West, Midden en
Oost Haarlem. Dat is goed te zien op de buurtmonitor van Haarlem. Van alle wijken is
een z.g. profieltaart per buurt gemaakt in 2016. (Kijk op
https://haarlem.buurtmonitor.nl voor meer informatie)
Met 79% sociale woningbouw draagt en heeft Meerwijk al heel lang, veel bijgedragen
aan de realisatie van sociale woningbouwopgaven. Eerlijk gezegd is dat meer dan
genoeg. West zou nu aan zet moeten komen voor opgaven in de sociale woningbouw.
Om een betere balans te krijgen tussen oost en west, zal er m.i. in de westkant van
Haarlem meer sociale woningbouw gebouwd moeten gaan worden en in de oostkant,
waaronder Schalkwijk, meer in het midden en hoge segment woningen moeten worden
gebouwd. Dit thema is nog punt van discussie bij de gemeente.
PM3 Over ontwikkeling van meer kwaliteit en kwantiteit van winkels en
voorzieningen in Meerwijk en omgeving, kansen in Meerwijk voor (circulaire)
economische ontwikkeling en energietransitie met geowarmte ed.
6) Ter zijde het volgende. Binnen in het Da Vinci-gebouw zijn verschillende zalen,
grote en kleine. Perfect. De grootste zaal wordt gebruikt voor de grote bijeenkomsten en
vergaderingen. Maar….. wat een kale zaal. Dat kan beter. Ik pleit er voor om in die
grootste vergaderzaal één (1) volle wand permanent geheel te bekleden met een
muurdekkende scherpe foto, liefst van een bekend en mooi stukje Haarlem of
Schalkwijk. Een luchtfoto kan ook interessant zijn. Tegen de achtergrond van deze
wand is het bij vergaderingen e.d. goed toeven, bijvoorbeeld bij presentaties voor het
publiek.
Tot zover mijn bijdrage voor a.s. donderdag.
Met vriendelijke groet
Frits Vermeijs

