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BURGWAL WIJKKRANT • JUNI 2020

HALLO BURGWALLERS, 
Hopelijk zijn de nare effecten van de coronacrisis u bespaard gebleven en leeft u in goede 
gezondheid in onze mooie wijk. De koffiebar op 27 april en het draaiorgel op 5 mei werden 
enthousiast ontvangen door u. Nu het leven zich langzaam naar een nieuw normaal ontwikkelt, 
wil de wijkraad met u in gesprek om de wijk te verbeteren met als thema: MAAK MIJN BUURT.

MET ELKAAR WILLEN WE
 Dat de Burgwal nog beter leefbaar wordt voor iedereen:
 waar zijn we zuinig op, wat willen we verbeteren;

 Saamhorigheid en een sociaal netwerk in de Burgwal: met
 wie wonen we samen, wie zijn mijn buren en de buren
 van de buren. Wat kunnen we voor elkaar doen?

 Activeren, wat kunnen we zelf, met elkaar in de Burgwal;

 De kennis van bewoners over de eigen buurt vergroten.

DIT WILLEN WE AANPAKKEN OP VIER THEMA’S

1 Een duurzaam behoud van het stadsgezicht van de  
 Burgwal en een verantwoorde energietransitie voor de
 monumenten met een woonfunctie;

2 Leefbaarheid, met een specifieke groenaanpak;

3 Sociale cohesie, contact in de wijk en

4 Het thema handhaven: van zenden en soms ‘klagen’ naar
 doen en handelen voor de Burgwal.

De wijkraad wil graag met u in overleg over de vier 
onderwerpen en een aanpak die werkt in onze wijk. Op basis 
van de uitkomsten zullen de wijkraad en de gemeente een 
wijkcontract voor ‘Maak mijn buurt’ maken, waarin een aanpak 
met acties wordt afgesproken. Voor de uitvoering wordt het hele 
jaar 2021genomen. Het komende half jaar wordt besteed aan 
overleg met bewoners en bedrijven in de Burgwal en met de 
voorbereiding van de aanpak. In deze krant leest u meer over 
de acties voor de komende periode voor ‘Maak mijn buurt’.  

Allereerst is er voor de zomervakantie, op woensdag 24 juni 
2020 om 20.00 uur, een brede Wijkraadbijeenkomst voor 
vragen en reacties van bewoners in ‘Hello I’m local. Naast 
de bijeenkomst komen we naar u toe via een buurtbank, een 
prijsvraag en met een korte enquete. 

Ik hoop u te zien op de bijeenkomst van 24 juni!

24-6-2020
20:00 - 22:00 uur
Hello I’m Local
Spiegelstraat 4
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FIETSPARKEERPLAATSEN
De wijkraad Burgwal kreeg een verzoek van een bewoner 
parkeerplaatsen te vinden voor fietsen. Op zoek naar een oplossing 
in de wijk kwamen we een ontstellend aantal fietswrakken tegen 
in fietsenrekken en aan bruggen. Minimaal 50 stuks...

Zonder zadel, zonder wiel, met lekke banden en een staat van 
onderhoud die deed vermoeden dat het hier over ‘verweesde 
fietsen’ ging. Na deze schokkende ontdekking kwamen we tot de 
conclusie dat sanering van deze achtergelaten fietsen de eerste 
stap zou moeten zijn. Kijkend naar de Spaarneoever vanaf de 
Melkbrug zagen we dat het net opgeleverde deel tussen Melkbrug 
en Gravensteensebrug er erg mooi uit ziet. Het verschil is niet 
duidelijk op het eerste gezicht, maar naar een betere beschouwing 
blijkt het grote verschil te zitten in de afwezigheid van slinger 
fietsen. Ze staan namelijk netjes in rekken in het nieuwe deel, 
terwijl aan de zuid-kant van de Melkbrug de rommelige stalling van 
fietsen het uitzicht in ernstige mate verstoort. Wij zijn van mening 
dat sanering van de ‘schrootfietsen’ prioriteit heeft voorafgaand 
aan een verbeterd fietsenplan. Wij verzoeken de eigenaren van 
deze schrootfietsen deze te verwijderen en tegelijkertijd zullen wij 
er bij de gemeente op aandringen om op korte termijn deze af te 
voeren en aldus ruimte te scheppen.

ENERGIETRANSITIE... MAAR HOE ?
Al weer enige maanden geleden organiseerde de 
wijkraad een avond om u voor te lichten over diverse 
mogelijkheden om iets te doen aan deze ‘transitie’. 
We hebben ons toen gericht op die investering die 
zichzelf binnen afzienbare tijd terug verdienen. 

Die avond waren er drie sprekers/deskundigen, die 
spraken over zonnepanelen, isolatie en rio-energie. 
Nu moet ik toch iets kwijt over onze eigen ervaringen 
en pogingen om ons huis energie-zuiniger te maken. 
We kozen eerst voor zonnepanelen, want die brachten 
direct al geld op. En, dat bleek te kloppen. Toen 
lieten we in onze kruipruimte isolatie aanbrengen 
en isoleerden we de steensmuren aan de achterkant 
in ons huis. Tja, maar hoe konden we nu vaststellen 
wat we hiermee hadden bereikt. We hadden onze 
meterstanden nooit bij gehouden dus het effect konden 
we niet meten.

Nu had een van de sprekers van de bovengenoemde 
avond het over ‘infrarood metingen’ aan huizen 
gehad...

Zo’n meting maakt zichtbaar waar warmte het huis uit lekt. Die avond kregen we ook nog van de gemeente Haarlem een cadeautje 
van € 50,-  te besteden aan een ‘energie maatregel’. Deze ‘centjes’ besloot ik te gebruiken voor de ‘infrarood meting’. Het resultaat is 
verbluffend. De foto’s laten inderdaad duidelijk zien waar maatregelen genomen moeten worden om de opgewekte warmte in huis te 
houden. Ook bleek dat sommigen maatregelen hele goedkope maatregelen kunnen zijn, met een grote winst.

Ik weet nu waar ik gericht maatregelen moet nemen. Had ik dit maar eerder gedaan. Mochten er bewoners zijn die ook iets zouden 
willen doen aan besparingen, dan zou ik ze willen adviseren om contact op te nemen met Jan Tjemme van Wieringen - jantjemme.
vanwieringen@milieucentraal.nl en/of een bezoek te brengen aan de Kweektuin. Met hun adviezen kunt u een hoop geld besparen en 
toch verstandige dingen doen om uw energiegebruik terug te dringen.

NIETS GAAT VANZELF…
Ook de aanpak ‘Maak mijn buurt’ niet. Onder deze noemer gaat de Burgwal aan 
de slag met en voor de eigen buurt. De Wijkraad heeft dit initiatief genomen en 
bereidt nu samen met de gemeente de aanpak voor. Ze gaat hierover specifieke 
afspraken maken met de gemeente en krijgt wat extra middelen.
 
WIE KENT ZIJN EIGEN BUURT HET BESTE?
Het kennen van je eigen buurt is wel een voorwaarde. Om dit te testen organiseren 
we een prijsvraag in de eerste twee weken van juni. We zijn namelijk op zoek naar 
geheime plekjes, die bijna niemand kent, of toch wel?

OP HET BANKJE
Daarnaast gaan we ook het goede gesprek 
niet uit de weg. Wekelijks organiseren we 
deze op een mooi aangekleed bankje ín de 
buurt. De bankjes worden natuurlijk weer 
gepimpt door onze eigen kunstenaars. Voor 
een goed gesprek over wat er goed gaat in 
de buurt en wat beter mag, kan iedereen zich 
inschrijven via de website, daar vind je een lijst 
met de namen van de Wijkraadsleden met wie 
je het gesprek kan hebben. Van ieder gesprek 
wordt een heel kort verslag gemaakt. Je krijgt 
dat natuurlijk eerst te lezen voordat we er iets 
mee gaan doen.

0-METING…
Tot slot gaan jullie ons tijdens de ‘warming up’ 
ook aan je voordeur treffen. Met een kleine 
enquete van 5 vragen gaan we langs de deur. 
De input gebruiken we voor de aanpak.

Alles bij elkaar en aangevuld met wat actuele 
data over de Burgwal geeft een mooie 
nulmeting voor onze aanpak. Tezamen met de 
stichting Stadsgesprekken werken we deze uit 
en bespreken we deze nog dit kalenderjaar 
met iedereen die wil mee- lezen en praten.

Maak een foto van een geheim plek in de Burgwal, waarvan je denkt of bijna 
zeker weet dat niemand het weet. Stuur deze naar info@wijkraadburgwal.nl

Na het plaatsen van de foto zijn de rollen omgedraaid en kunnen de 
Burgwalbewoners raden waar het plekje is gelegen. Goede antwoorden 
kunnen natuurlijk rekenen op fantastische prijs; een mooie fles Montlobre 
wijn of een klein schilderijtje gemaakt door een kunstenaar van eigen 
Burgwalbodem van jouw huis of straatje. Laat je maar verrassen.

Prijsvraag

NIEUW IN ONS TEAM
Graag stellen wij ons nieuwe wijkraadlid Frans 
Brugman voor, die begin dit jaar enthousiast 
reageerde op onze oproep in de wijkkrant voor 
nieuwe leden om het team te komen versterken.

Frans, woonachtig op Spaarne 11, wilde graag 
zijn expertise beschikbaar stellen en meldde zich 
direct aan. Na zijn studie bouwkunde in Delft, 
volgde hij een carriere als restauratie-architect 
en voormalig directeur van de n.v. Stadsherstel 
Willemstad te Curaçao, waar hij 30 jaar gewoond 
heeft en waar hij naast zijn restauratiewerk tevens 
een galerie bezat.

In 2012 keerde hij terug naar zijn geboortestad 
en zat tot 2019 in het landelijk dagelijksbestuur 
van de erfgoedvereniging Heemschut en wilde 
hierna zijn energie en bestuurlijke ervaring graag 
wat dichter bij huis beschikbaar stellen.

Naast vader van 4 kinderen en opa van 3 
kleinkinderen, is hij een enthousiaste sportieve 
wielrenner. Je komt hem vast wel tegen op zijn 
sportfiets of wellicht binnenkort bij jou aan de deur 
i.v.m. een bewonersonderzoek dat hij samen met 
bestuurslid Hein ter Windt aan het voorbereiden 
is. Succes Frans!

SOCIAAL NETWERK IN DE WIJK
De afgelopen periode toonden de bewoners veel saamhorigheid, bewoners boden hulp aan, 
wilden boodschappen voor buren doen, sprongen bij voor huiswerk bij kinderen. Maar blijft 
dat ook zo als de crisis achter de rug is en gaat ieder zijn weg? Hopelijk niet, daarom wil de 
wijkraad met instellingen in de wijk en met u bouwen aan een sociaal netwerk. 

WIJ DENKEN AAN INITIATIEVEN ALS
 Netwerk 70 plus (hoe vinden ouderen elkaar, waar komen we samen
 wat kunnen ze samen doen?
 
 Leren en vertellen over de Burgwal, ook vanaf het water; gidswandeling,
 boottocht over water
 
 Ontbijtjes voor de wijk
 
 Koffiebonnen die je kan inwisselen bij de plaatselijke horeca
 
 Introductiegesprekken met nieuwe bewoners van de Burgwal; waarom de Burgwal
 gekozen en wat verwacht je van wonen in de Burgwal
 
 Exit-gesprekken met bewoners die de Burgwal verlaten
 
 Bankje van de Burgwal, voor het goede gesprek. Het bankje wordt op
 aangekondigde tijden in de Burgwal gezet en op het bankje ga je in gesprek met de
 wijkraadsleden over de wijk. Het bankje zal door een kunstenaar zijn aangekleed. 

In de wijk zijn veel sociale instellingen actief: BUUV, Beschermd Wonen, het Rosenstock 
Huessyhuis (550 jaar zorg in het centrum van Haarlem), het sociaal wijkteam. Wij willen 
dit netwerk zichtbaar maken voor de bewoners, zodat je weet waar je terecht kunt als je 
hulp nodig hebt en wat de mogelijkheden zijn om actief met andere bewoners in contact te 
komen. Met de bewoners en de instellingen wil de wijkraad de initiatieven concreet maken.

Hein Terwindt
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COLOFON
GROENAANPAK IN DE BURGWAL
EEN INTERVIEW MET NIC TESSER, CHEF GROENGROEP

Vertel eens wat over je zelf
Ik ben Nic Tesser, 54 jaar, getrouwd met Gerard. Ik woon nu al ruim 22 jaar op het ‘eiland’ 
Burgwal en dat bevalt me heel goed. Het is voor mij de ideale locatie omdat je op loopafstand 
van het gezellige centrum woont. Het fijne is dat je daar geen hinder van hebt omdat het 
Spaarne als een soort natuurlijke scheidslijn fungeert tussen onze gemoedelijke buurt en het wat 
meer bruisende centrum. 

Hoe ben je in de groengroep terecht gekomen?
Vorig jaar werd er vanuit de wijkraad gevraagd of ik de rol als trekker van de groengroep op 
me wilde nemen. Ik heb nu wat meer tijd en daarom enthousiast ja gezegd. Ik vind het belangrijk 
dat bewoners betrokken zijn bij de buurt waarin ze wonen. Daarmee kunnen ze helpen de buurt 
leefbaar te houden. Daarnaast is het een leuke manier om mede buurt bewoners beter te leren 
kennen. Het is leuk als je door je buurt loopt en met mensen het gesprek kan aangaan over zo 
een leuk onderwerp als groen in de buurt. 

Hoe wil je samen met de andere groengroep leden meer groen in de wijk introduceren?
Fijn dat je deze vraag stelt, want hier knelt het naar mijn idee nog wat. Als groengroep kun 
je van alles bedenken en faciliteren maar uiteindelijk moeten de bewoners acteren. Neem de 
bekende geveltuintjes, zowel de gemeente Haarlem als Spaarnelanden bieden op diverse 
vlakken mogelijkheden om te assisteren bij het aanleggen van een geveltuin. De bewoner moet 
echter wel zelf het initiatief nemen. En daar wringt naar mijn mening de schoen. Helaas is er 
nog een vrij grote groep Burgwal bewoners die door drukte of andere redenen niet de stap 
zet om daadwerkelijk tot actie over te gaan en dat is jammer. Die groep willen we proberen te 
mobiliseren.

Gelukkig zijn eerdere groengroep vrijwilligers en diverse bewoners in het verleden al bezig 
geweest om de wijk leefbaarder te maken. Dit door het planten van grassen, haagjes en planten 
en het aanleggen van moestuintjes en geveltuintjes. Maar er is volgens mij nog ruimte om de 
wijk verder te ‘vergroenen’. Iedereen wil toch meer groen in de buurt al is het maar om het 
regenwater beter af te kunnen voeren bij de steeds heviger wordende hoosbuien. Maar ook om 
insecten te helpen zich te handhaven.

Naast geveltuintjes willen we proberen meer blijvend groen met impact in de buurt te krijgen. We 
willen zorgdragen dat het stadsgezicht van de Burgwal bewaard blijft. Daar helpt een bredere 
groen aanpak bij waar uniformiteit in de keuzes van beplanting van belang is om de mooie 
rustige uitstraling in de wijk te behouden. We moeten daarbij niet alleen naar de plaatsen in de 
wijk kijken waar wat oudere woningen staan maar ook juist de delen waar nieuwere woningen 
gebouwd zijn. Daar kan groen het woongenot enorm vergroten. In de gezellige smalle straatjes 
kunnen boompjes of heggen het zelfde effect hebben als muren of hekken, dat is toch veel 
aardiger, want volgens mij kijkt iedereen graag naar een ‘groene muur’ of afscheiding.

Hoe wil je die participatie stimuleren?
Om participatie te stimuleren gaan we proberen om per straat 1 of 2 mensen met groene vingers 
te vinden. Als die met elkaar en leden van de groengroep het groen in hun straat en de wijk 
willen helpen uit te bouwen dan komt het vanuit de bewoners zelf. Zo zou bijvoorbeeld het 
aanleggen van een geveltuin of moestuin een straat-event kunnen worden waardoor je elkaar 
nog beter leert kennen. Dit soort activiteiten zorgt voor cohesie in de wijk en het is gewoon 
hartstikke leuk om met zijn allen met zoiets moois als groen bezig te zijn. 

Verder nodigen we mensen uit om met ideeën te komen waar naar hun mening in de wijk meer 
groen mogelijk is. We hebben zelf al een wijkschouw gehouden en een aantal plekken gezien 
waar bestaand groen wat onderhoud kan gebruiken en plekken gesignaleerd waar nieuwe 
groen bij geplaatst kan worden. Door er voor te zorgen dat er daadwerkelijk meer groen in de 
wijk komt en door regelmatig wat van ons te laten horen willen we proberen mede bewoners te 
enthousiasmeren.


