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Liza over Tess (8 jr)

 

 
“Toen ik haar als pup ophaalde, schrok ik van 
de bende in dat huis. Ik dacht maar een ding: ze 
móet hier weg. Ze is onze derde hond, maar de 
allerliefste ever! Lief voor kinderen, voor katten, 
voor andere honden. Ik kan niet in woorden  
uitleggen hoeveel ik van haar hou. Ze is mijn 
rustpunt, ze maakt me enthousiast én ze troost 
me. Ze is toch prachtig? Haar neus heeft twee 
kleuren en de tekening op haar borst vind ik zo 
mooi. Alsof ze een behaatje aan heeft, haha!”

Gerard met Timo (1 jr) en Swiffer (16 jr)
“Het zijn mijn kinderen. De bolderkar gebruik ik omdat Swiffer (witte hond) niet goed meer kan lopen. Mijn honden zijn goed voor 
mijn conditie, goed voor mijn sociale netwerk én ze zorgen voor structuur in mijn leven. Ze zijn bijna therapeutisch. Het mooie 
is dat ik zo bevriend ben geraakt met andere hondenbezitters. Iedere dag spreken we af in het Frederikspark. De een neemt 
koffie mee, een ander een koekie en weer een ander fruit. We zitten altijd op hetzelfde bankje.” (Naschrift: een week na deze foto  
overleed Swiffer.)

Nans over Ebba (7 jr)
“Ik heb altijd een hond gewild, maar ik werkte fulltime, dus werden het poezen. Toen ik met pensioen ging, waren toevallig al mijn 
poezen overleden. Ik begon af en toe eens op internet te kijken… Ebba is een zwerfhond uit Spanje, dat merkte ik ook heel goed 
in het begin. Ze begreep niets van die riem. Ik zag haar op een fotootje en was verkocht. Dat onschuldige koppie. Toen ik haar 
ophaalde wist ik het zeker: dit was de bedoeling. Ik zocht een maatje, zij zocht een thuis. We horen bij elkaar.”

Olivier over Loki (2½ jr)
“Loki is mijn eerste eigen hond, ze is een mix van 
een Labrador en een Akita. Ik zag een advertentie 
op Marktplaats, ze was er een uit een nestje van 
acht puppy’s. Eerlijk gezegd hebben wij haar niet 
uitgekozen, maar zij ons. Dat voelt echt zo. Ze 
zorgt voor reuring in ons leven, zonder haar zou het 
een stuk saaier zijn. Als je een hond hebt zoals zij, 
moet je ook zorgen voor ruimte. Dus een keer per 
dag ga ik met haar naar het gebied rond de Mooie 
Nel, waar ze eindeloos kan rennen, zwemmen en 
blaffen. Ze heeft een pittig karakter, dat past wel 
bij mij.”

 

De 13-jarige Benjamin van het Merelsplein verheugt zich erop dat er een voetbalveldje in de wijk gaat komen. 
Hij kwam dat te weten, omdat hij naar de informatieavond over het nieuwe Voortingsplantsoen was geweest. 
‘Ik vond het heel leuk dat ze ook mijn mening vroegen,’ leest u op pagina 8 in dit magazine. Rinie, vele jaren 
ouder dan Benjamin, vertelt ook haar verhaal over de Roos, zie pagina 18. Met journalist Hanneke van Laar en 
fotograaf Anke Brinkman liep zij een ommetje door haar Rozenprieel-verleden. Henk Geist wordt geïnterviewd, 
want hij veel weet over de historie van Koningstein én de plannen met dit pand dat in het hele Rozenprieel 
wereldberoemd is. Koningstein wordt Koningshof - u leest het op pagina 12 en verder.

De redactie laat ook in dit magazine weer veel wijkbewoners 
aan het woord. Als honden konden praten, hadden ze óók hun 
zegje mogen doen! En wist u dat we naast dit magazine nu ook 
een nieuwe website hebben? Via www.rozenprieel.nu gaan we 
graag met u in gesprek en u leest er de laatste nieuwtjes over 
de wijk. Daarnaast krijgt u in de toekomst ook informatie via de 
Muurkrant in de wijk, of u hoort het laatste Roos-nieuws bij een 
kopje koffie in De Tulp.

Namens het redactieteam wens ik iedereen veel leesplezier met 
dit nieuwe magazine! Oh ja, achterop staat onze Rozenprieel-
Quiz. U doet toch ook mee? 
 
Mirjam Boxhoorn,
Gebiedsverbinder Zuid
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Liza en Tess Gerard met Timo en Swiffer

Hond & Baas
Rozenpriëlers en hun hond. We waren 
er als redactie snel uit: die verdienen 
een plek in dit magazine! 

Voorwoord

 
Colofon: IN DE ROOS is een huis-aan-huis-magazine voor alle bewoners van het Rozenprieel in Haarlem. September 2019    
Redactie: Hanneke van Laar, Kees Loogman (eindredactie), Fotografie en vormgeving: Anke Brinkman, Drukwerk: Drukland.   
Reacties s.v.p. per mail naar contactrozenprieel@gmail.com

Wil jij ook met je hond op de foto? Dat kan! 
Mail naar: contactrozenprieel@gmail.com 
en jullie foto wordt geplaatst op de website 
van het Rozenprieel: www.rozenprieel.nu
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“De bovenbuurvrouw zakte bijna door 
haar terras, zo verrot bleek het”

Lef om te investeren, zin om te verbouwen. 
Dat kwamen we tegen toen we twee  
eigenaren spraken die volop bezig zijn met 
hun ‘project’. Twee Handige Harry’s met 
hoofdletters H!

 

Gek op lege, oude panden 
Jasper van der Hoek (38) is met zijn bedrijf 
Bucabouw druk bezig met twee appartementen, 
Bakkerstraat 28, pal tegenover de Vomar. Jasper 
heeft Bucabouw opgericht in 2008. Buca staat voor 
Begeleiden, Uitvoeren, Calculeren en Aanvragen. 
“Vijf mensen in vaste dienst: een werkvoorbereider, 
een loodgieter en drie timmerlieden. Ons werk 
bestaat uit kopen, verbouwen en verhuren of weer 
verkopen. Verkopen vind ik soms moeilijk: ik raak 
verknocht aan mijn pandjes. Ik heb voortdurend vier 
lopende dossiers in Haarlem. Meer wil ik niet. Ik heb 
geleerd: hoe kleiner je bedrijf, des te creatiever je 
kan zijn.
Hier werd ik getipt dat ene meneer Boogaard, een 
geboren en getogen Rozenpriëler, er geen heil meer 
in zag zijn pand te verbouwen. Er kwam zo veel op 
hem af: lekkages, oude betonnen vloeren, het riool 
moest vervangen worden, het dakgedeelte waarop 
de bovenbuurvrouw haar terras had bleek verrot 
enzovoort, enzovoort. 

Meneer Boogaard heeft het uiteindelijk mij gegund. 
Ik denk omdat ik het meest enthousiast was van alle 
geïnteresseerden. Ik heb er € 230.000 voor betaald. 
Toen begon het grote slopen, 25 volle containers 
konden we afvoeren. Ik begreep dat het vroeger een 
kringloopwinkel is geweest, een groente-opslag en 
ooit een tankstationnetje.
Het worden binnenkort twee ‘turn-key’ 
opgeleverde gloednieuwe appartementen met 
allebei een kleine patio achter. Natuurlijk denken 
we ook aan de energietransitie, al merk ik overal, 
ook bij de overheid, verwarring. We rennen 
van hype naar hype. We zijn met z’n allen in 
een doolhof terecht gekomen. Mijn insteek is 
simpel: warme voeten zijn het allerbelangrijkst, 

Jasper van der Hoek - koper/aannemer, Hans Pel 
- eerste timmerman en Marijn Knaap - kersverse eigenaar)

 “Niemand klaagt, ondanks de overlast.  
Dat heb ik weleens anders meegemaakt”

Tankstation aan de Bakkerstraat

dan ervaar je comfort. Dus komt er schuim- 
beton en vloerverwarming. En er komt een cv-ketel 
in, want we zijn nog niet zo ver in Nederland dat we 
al zonder kunnen.
Een van de appartementen heb ik al verkocht, voor  
€ 200.000 aan mijn werkvoorbereider Marijn. Ik 
dacht: daar leert hij meteen van. Hij woont nu nog 
bij zijn ouders in Heemskerk, dus het was voor 
hem, voor die prijs, een kans van ‘once in a lifetime’. 
Het andere appartement gaat de markt op voor  
€ 325.000, verwacht ik.
Bakkerstraat nummer 28 is het eerste project 
van ons in het Rozenprieel, maar we zijn heel 
enthousiast, dus ik hou mijn oren en ogen open. Als 
ik een leeg oud pand zie, moet het gaan kriebelen 
bij me. We moeten er zin in krijgen om er iets moois 
van te maken.

Wat mij verder opvalt in deze buurt is, dat mensen 
op een leuke manier nieuwsgierig zijn. Niemand 
klaagt, ondanks de overlast. In de Bomenbuurt had 
ik al lang boze buurtbewoners op mijn dak gehad. 
Maar in het Rozenprieel lijken ze blij te zijn met wat 
wij aan het doen zijn!”

                  Wat moet dat worden in de Bakkerstraat?
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Een vrijstaand huisje in de Roos
We komen uit bij Luc van Tongeren (50), zelf 
woonachtig in de Bos en Vaartbuurt, die u vroeger 
(toen zijn kinderen nog klein waren) regelmatig op 
zijn bakfiets door de buurt kon zien fietsen, maar 
die zich nu per scooter verplaatst. Een man met een  
lucratieve hobby: vastgoed. Want: hij heeft ‘gewoon’ 
een fulltime baan bij een IT-bedrijf in Amsterdam. 

“Sinds 2005 zit ik samen met mijn zakenpartner 
in vastgoed. Oude vervallen pandjes opkopen, 
restaureren en weer doorverkopen of verhuren, al 
naar gelang de markt. Gemiddeld besteed ik er vier 
uur per week aan. Gewoon een uurtje na mijn werk 
de stad in en even kijken hoe het links en rechts gaat. 

“Waar begin je aan? Kon mijn vrouw 
alleen maar uitbrengen, haha!”

“We hebben tien jaar moeten wachten 
op de vergunning” 

Wat moet dat worden in de Korte Poellaan?
In de Korte Poellaan is sinds kort een 
hout- skeletbouw huisje verrezen. Wat 
stond er vroeger? Wie is de eigenaar? 
Wordt het weer doorverkocht? En welk 
prijskaartje hangt eraan?

Luc van Tongeren

 7[in] de roos

Momenteel bezitten we veertig appartementen.  
Alles moet op fietsafstand te doen zijn voor ons. Het 
gaat bij vastgoed om slechts drie dingen. De L van 
locatie, locatie en nog eens locatie! 

De eerste panden van ons in het Rozenprieel waren 
Kamperstraat nummer 10 en 12. Toen ik mijn vrouw 
eens meenam om te kijken, kon zij alleen maar 
uitbrengen: ‘Waar begin je aan?’ Haha! 

Ik heb veel geleerd in de loop der tijd. In het begin wil 
je het mooiste van het mooiste. Kies je veel te dure 
materialen. Ik ben reëler geworden. En zakelijker. 

Lang verhaal kort: Korte Poellaan nummer 1 
wordt een prachtig, klein, vrijstaand huisje. We 
knapten altijd oude panden op, dit is ons eerste 
nieuwbouwproject, maar het smaakt zeker naar 
meer. Het hele project heeft ons ongeveer € 200.000 
gekost, waarbij je moet weten dat de grond al van 
ons was, omdat we Kleine Houtweg 17 in 2007 
gekocht hadden. Het ligt eigenlijk in de achtertuin 
van dat perceel.

We hebben tien jaar moeten wachten tot we de 
vergunning hadden om te bouwen, want het 
bestemmingsplan moest veranderd worden. Ons 
geduld is dus eindelijk beloond. Het wordt een  
huurprijs tussen de € 1350-1500 of een verkoop-
prijs tussen de € 300.000 en € 325.000.

Overigens heeft de gemeente bepaald dat dit 
adres geen recht krijgt op een parkeervergunning. 
Gelukkig zien wij om ons heen dat steeds meer 
dertigers helemaal geen eigen auto willen. Een auto 
delen is de nieuwe trend en het openbaar vervoer in 
de Randstad is gelukkig uitstekend. 

We vrezen alleen dat we uit moeten gaan wijken 
naar Hillegom of Halfweg, Haarlem is onbetaalbaar 
aan het worden. Er zijn te veel kapers op de kust. Er 
is zoveel geld in omloop en het op de bank zetten 
levert niets meer op. Dus helaas gaat nu Jan en 
alleman in het vastgoed. Dat is jammer, want als je 
geen liefde hebt voor huizen zul je ook niet willen 
investeren zoals wij doen.”
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Vijf jonge Rozenpriëlers; 
wat doen ze nu en wat willen ze straks?

Benjamin (13) van het Merensplein
“Ik wil profvoetballer worden, mijn voorbeeld is Messi. Zelf voetbal ik bij 
RCH, ik zit in het eerste team onder vijftien. Ik ben rechtsvoor. 

Ik ben naar de informatieavond geweest over het nieuwe Voorting-
plantsoen. Ik vond het heel leuk dat ze ook mijn mening vroegen. We 
krijgen achterin een voetbalveld met kunstgras, ik heb de schetsen al 
gezien. Dat wordt echt tof. Nu voetbal ik ook veel op het plein, maar door 
de tegels en de stoepranden gaan bepaalde acties niet goed.

Ik zit op het Haarlem College, ik doe basiskader, tweede jaar.”

Anass (19) uit de Camphuijsstraat
“Mijn naam is Arabisch en betekent: vriendelijk. Allebei 
mijn ouders komen uit Marokko, maar ik ben hier 
geboren en getogen. Ik ken bijna iedereen in deze 
buurt. Ik vind het fijn dat het een kleine buurt is, lekker 
overzichtelijk. Iedereen groet elkaar, de sfeer ik goed. 
Over tien jaar woon ik hier misschien nog steeds wel, 
want het is vertrouwd. Ik zit nu op het ROC Amsterdam, 
ik word onderwijsassistent, maar uiteindelijk wil ik leraar 
economie worden.”

Opgroeien in de Roos

“Wij zijn hier geboren. Bijna onze hele familie woont 
hier, misschien wel dertig mensen: opa’s en oma’s, 
ooms en tantes, neven en nichten. We zitten op de 
praktijkschool Oost ter Hout en helaas mogen we 
niet meer in dezelfde klas, want dan hangen we te 
veel de grapjas uit, volgens de leraren. Daar balen 
we wel van.” 
Pepita wil visagiste worden, Romana nagelstyliste. 
Daarom gaan ze na deze school naar het Nova 
College. 

“Wat wij het leukste vinden in deze buurt? Dat is de 
‘meidenclub’ van Sunrise in Buurthuis De Tulp. We 
bakken pannenkoeken, gaan make-uppen en doen 
spelletjes. Voor jongens wordt al genoeg gedaan, dit 
is alleen voor ons. Hopelijk komen er meer meiden 
naartoe dankzij dit artikel.”

Odile (16) uit de Voorhelmstraat
“Afgelopen zomer was er een buurtbarbecue, op het plein voor De 
Greiner. Omdat wij ook aan het plein wonen, was het net alsof het in 
onze voortuin was. Het was heel gezellig. Toen wij de volgende dag op 
het terras bij eetcafé Bosporus zaten waren er verschillende mensen 
die ons groetten, je kent opeens meer mensen in de buurt!

Ik zit op het Stedelijk Gymnasium. In het Rozenprieel woont nog 
een meisje dat op dezelfde school zit. De meeste anderen wonen in 
Aerdenhout, Bloemendaal en Heemstede. Ook al ben ik hier komen 
wonen toen ik twee was, ik ken de buurt niet heel goed, eerlijk gezegd. 
Ik heb het druk met school en met atletiek en volgens mijn moeder 
kan ik ook heel goed niks doen, haha! Mijn broer heeft bij de Vomar 
gewerkt, misschien kan ik beter pizza-koerier worden, leer ik eindelijk 
alle straten kennen!”

Pepita (rechts) en Romana (beiden 
14) uit de Rozenprieelstraat
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Werk aan de  winkel in de wijk

Sonja Prins (55) en Bianca van Wijk (46) zijn de 
trotse eigenaren van deze opvallend grote salon, 
die voorheen een slagerij was (de toenmalige 
koelcel is nu hun opslag). 

Sonja Prins is geboren en getogen in deze buurt. 
Onlangs heeft ze ontdekt dat zelfs haar opa en 
oma (in 1890) hier al vandaan komen. Bianca 
woont vlak buiten de stad.

De studio hebben de vriendinnen nu al zestien jaar. 
Ze leerden elkaar kennen als ‘mobiele kapsters’, 
ze kwamen bij mensen aan huis.  

Sonja: “Op een dag zei ik tegen Bianca: ik heb 
altijd een eigen salon willen hebben, alleen niet in 
mijn eentje.” 
Bianca: “Ik wist meteen wat ze bedoelde, ook ik 
miste het sfeertje van een eigen kapsalon.”

Ze hadden mazzel: het pand stond al enige 
tijd leeg. Wel zat er toen nog - pal ernaast – 
‘Herenkapper Pim’, maar die vond het geen enkel 
probleem. 

Ze missen kapper Pim, hij wist alles over iedereen 
en zat vol sterke verhalen. Bianca begint meteen 
te lachen als ze aan hem denkt: “Hij had eens een 
klant die vroeg: kan u mijn pony knippen? Kwam 
die man vervolgens met zijn pony aan een touw de 
winkel binnenlopen, hah!”

Sonja’s oudste klant is 95 jaar, zij komt nog steeds 
zelfstandig hun kant op, weliswaar met rollator, 
maar Sonja knipt haar al vanaf haar zestiende. 
Hun klantenbestand is behoorlijk veranderd in de 
loop der tijd. Ze krijgen nu ook Russen, Oekraïners 
en Schotten in hun zaak en steeds meer expats. 
Reclame maken is nooit nodig geweest. Het  

 
 
 
 
loopt vanzelf, vooral ook dankzij hun eigen grote 
netwerk. Voor wassen, knippen, watergolf, een 
permanentje of een nagelgellakbehandeling: elke 
leeftijd zijn eigen wensen.

Sonja: “Ik denk dat veel oorspronkelijke bewoners 
erg moeten wennen aan de nieuwkomers. De 
buurt is zo veranderd, vroeger kenden we elkaar 
allemaal. Gelukkig heb ik ook gemerkt dat als er 
kinderen komen, dat er dan meer toenadering 
komt. Ik geef makkelijk een zakje chips weg of een 
ijsje en dan ontstaat er wel een band. Dat moet 
ook wel: we vormen sámen deze buurt!”

CAFETARIA HET TREFPUNT LIN

Chao Lin (bijna 40), zijn vrouw Su Chen (35) en hun 
twee zoontjes Zishan Lin (8) en Zijie Lin (4) werken 
in de Bakkerstraat en wonen elders in de Roos. 
Chao Lin staat ons graag te woord in hun snackbar, 
terwijl Su Chen tussendoor de klanten helpt. 
Chao: “Ik kom uit Zejian, uit China. Het ligt 
ongeveer 500 kilometer van Shanghai vandaan. In 
2002 ben ik alleen naar Nederland gekomen. 
Ik ging naar Groningen, naar mijn oom die daar 
een Chinees restaurant had. Ik ging in de keuken 
werken. Ik wilde Nederlands leren en mensen leren
kennen, maar dat is moeilijk als je de keuken 
nauwelijks uit komt. Dus ik dacht: ik moet iets 

anders zoeken. Ik had een arbeidsverblijfs-
vergunning, maar ik wilde een echte verblijfs-
vergunning, dus ik heb een inburgeringscursus 
gevolgd. Heel moeilijk, vooral jullie taal. Onze zoon 
van acht corrigeert me vaak! 
Ik heb als enige in ons gezin een Chinees 
paspoort. Van de Chinese overheid mag je niet 
twee paspoorten hebben en ik wil als ik naar mijn 
ouders ga geen gedoe met visa enzo. Inmiddels 
heb ik voor de EU een verblijfsvergunning voor 
onbepaalde tijd. Dat betekent dat ik om de vijf 
jaar naar de IND in Amsterdam moet om deze te 
verlengen. 
Su Chen heb ik in Polen leren kennen, tijdens 
een vakantie. Ja, in Polen! Je moet weten dat wij 
familie hebben over de hele wereld!”
Su Chen vult aan, vanachter de toonbank: “We 
hebben familie in Luxemburg, Zuid-Amerika, 
Portugal, Polen, Italië en Spanje.”
Chao: “We zijn in 2011 getrouwd en in 2012 kon 
ik dit cafetaria van mijn andere oom overnemen. 
Ik wilde meer tussen de mensen zijn, met klanten 
omgaan. Deze zaak is al vijfentwintig jaar in handen 
van mijn familie.

Haarlem is een heerlijke stad, als we even tijd 
hebben gaan we met onze kinderen eropuit. Maar 
eerlijk gezegd houden we niet veel tijd over. We 
werken tussen de zeventig en tachtig uur per 
week. Het grootste verschil tussen Chinezen 
en Nederlanders? Jullie relaxte levenshouding. 
Nederlanders genieten meer. Jullie vinden vier 
dagen werken per week goed genoeg. Daar 
kunnen wij wat van leren. 
Hoe we de buurt vinden? Heel leuk! Al hebben we 
de indruk dat verschillende ‘oude’ Rozenpriëlers 
verhuizen. Wat wel heel mooi is, is dat vaste klanten 
vlak voordat ze vertrekken ons nog speciaal even 
gedag komen zeggen!”

“De buurt is zo veranderd. Vroeger 
kenden we elkaar allemaal”

“Als mensen verhuizen, komen ze ons 
speciaal gedag zeggen”

Je bent er vaste klant of je loopt er altijd langs. Hoe dan ook: iedereen kent de 
snackbar en de kapper (tevens nagelstudio) in de Bakkerstraat. IN DE ROOS ging 

langs voor een nadere kennismaking.

HAAR- EN NAGELSTUDIO HAIR-2-NAIL

Sonja en Bianca
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“Ja, als een modern monument dat herinnert aan 
de vooruitgangsgedachte van de jaren zestig, Toch 
is het goed dat het eindelijk gesloopt gaat worden: 
het is én lelijk én een 
brute inbreuk op een 
19de-eeuwse wijk én 
het staat te geïsoleerd 
in het Rozenprieel. 
Het is ook doodzonde dat er op zo’n prominente 
plek in Haarlem zoiets als Koningstein staat.” 
Het verzet na de bouw van Koningstein moet je 
volgens Geist ook zien in de tijd. In Amsterdam 
had je de Nieuwmarktrellen, hier hadden we onze 
eigen stadsvernieuwingsopstand. 

Geist: “Dat het Rozenprieel nog bestaat, hebben 
we te danken aan het verzet van de wijkbewoners 
uit die tijd!”

Stadsarchitect Nico Andriessen bleek gevoelig 
voor de argumenten van wijkbewoners die 
verknocht waren aan hun buurt, niet wilden 
verhuizen (naar Schalkwijk zoals de bedoeling 
was), en eisten dat de gemeente hun huizen 
zouden opknappen indien mogelijk. Met behoud 
van de oorspronkelijke sfeer van de volksbuurt. 

“Toen duidelijk werd dat de gemeente af wilde 
van Koningstein, lieten verschillende betrokken 
Rozenpriëlers weer van zich horen. Ook de 

wijkraad heeft daarin een heel belangrijke 
activistische rol gespeeld. Eigenlijk was iedereen 
het erover eens: deze lelijke puist kon eindelijk 

weg. Maar wat dan op 
die prominente plek? 
De gemeente wilde 
slopen en de grond 
zo gunstig mogelijk 

verkopen. Die ging dus voor maximale opbrengst. 
Dat betekende de hoogte in.
Maar op de inspraak-avonden werd al snel 
duidelijk dat juist die hoogte een van de grootste 
zorgen van veel Rozenpriëlers was. Het is heel leuk 
om te zien hoeveel ontwerpen wij bij het Haarlems 
Dagblad op de redactie ontvingen: betrokken 
Haarlemmers, de meesten vakmensen, die uit 
zichzelf waren gaan schetsen. Dat zegt dus hoe 
Koningstein leefde en de wijkraad begreep heel 
goed dat ze zich pro-actief moest opstellen.’’ Die 
wijkraad ging inspraakavonden in Buurtcentrum De 
Tulp organiseren, bezorgde bij iedereen flyers met 
updates en lanceerde de website ‘Dromenstein’ 
waarop mensen hun ideeën konden delen. 

“Dus toen een bewoonster uit het Rozenprieel, 
Nynke Jelles tevens stedenbouwkundig ontwerp-
ster, met een mooi plan kwam, is dat enthousiast 
omarmd door de wijkraad en direct gelanceerd 
bij de gemeente. En met succes. Het is unaniem 
overgenomen door de gemeenteraad.”

“Terugkijkend had ik misschien stedenbouw-
kundige moeten worden, zo groot is mijn passie 
wel. Ik heb ooit de lerarenopleiding met als 
vakken aardrijkskunde en geschiedenis gedaan, 
maar kwam er al snel achter dat lesgeven niets 
voor mij is. Het grappige is dat ik zelf in 1987 een 
jaartje in Koningstein gewerkt heb, op de afdeling 
Monumentenzorg, als zogenaamde WEP’er. Ik was  
iemand met een werkervaringsplek omdat ik toen 
een tijdje werkeloos was.”

De bouw van Koningstein in 1967 moet je 
zien in de tijd, vindt Geist. “De modernistische 
stedenbouwkundige opvatting bestond toen uit 
drie begrippen: licht, lucht en ruimte. De Bijlmer is 
er hét voorbeeld van: goedbedoeld maar helemaal 
mislukt. Het idee was: wonen en werken moet 
je scheiden, er moet veel ruimte zijn tussen de 
gebouwen en veel groen. Maar wat blijkt? Alleen 
maar wonen in een buurt is saai en de anonimiteit 
zorgde voor verloedering…

Het Rozenprieel was toentertijd verkrot, had heel 
veel donkere kleine straatjes en dat moesten 
flatgebouwen en doorzonwoningen worden.  
Koningstein staat dus symbool voor die tijd, maar 
gelukkig is het daarbij gebleven.”

Je zou ook kunnen zeggen: bewaar dat iconische 
gebouw, want het staat ergens voor?

Koningstein,  toen en nu

 “Lokale architecten stuurden hun schetsen
op naar het Haarlems Dagblad”

Henk Geist (65) woont sinds 1995 in het 

Rozenprieel en is al vijfentwintig jaar verslaggever 

voor Haarlems Dagblad. Zijn liefde voor bakstenen 

en beton kan hij kwijt in zijn artikelen over bouwen 

en wonen. De Raaks, de omvorming van het 

Enschedécomplex tot het gebied de Appelaar, 

de ontwikkeling van de Ripperdakazerne tot 

woonomgeving: hij heeft het allemaal als journalist 

op de voet gevolgd. En natuurlijk heeft hij ook het 

dossier ‘Koningstein’ bijgehouden. 

Koningstein anno nu Het definitieve 
ontwerp, met 
de nieuwe naam 
‘Koningshof’

Een verhaal van betrokken buurtbewoners
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Geist verwacht dat de bouw van Koningshof 
op zijn vroegst in 2022 zal beginnen. Bepaald 
is dat er achttien woningen komen, waaronder 
vier appartementen in de sociale huursector. Het 
moet wat de gemeente betreft een vriendelijk 
woonbuurtje worden dat naadloos overgaat in 
de rest van het Rozenprieel. Langs het Spaarne 
mogen de grachtenpanden maximaal vijf lagen 
worden, daarachter komen rond een verhoogd 
binnenhof negen ruime eengezinswoningen. 
Onder het hof komt de parkeervoorziening.  
 

Terugkijkend vindt Geist Koningshof hét voorbeeld 
van een geslaagde bewonersparticipatie: “Alle 
lof voor de wijkraad en de klankbordgroep!”  

In welk stadium zitten we nu, Henk?

“De contouren van de nieuwbouw 
staan vast, verankerd in het nieuwe 
bestemmingsplan. Vooral de rooilijn 
was belangrijk, die is bepalend, de 
definitief vastgestelde hoogte past bij 
de gebouwen die er nu al staan. De 
nieuwe naam wordt ‘Koningshof’. 
Ik verwacht dat er begin volgende jaar 
wordt begonnen met de sloop. Dat 
gebeurt onder verantwoordelijkheid 
van de gemeente omdat buurt-
bewoners ongerust waren dat 
huizen zouden gaan verzakken bij 

het heien. De funderingsproblemen hebben veel 
bewoners alert gemaakt. 
Momenteel heeft de gemeente een ‘tender’ 
uitgeschreven, dat betekent dat marktpartijen een 
bieding kunnen doen. Het is geheim welk bedrag 
de gemeente er minstens voor wil hebben, maar 
er blijkt meer dan genoeg belangstelling voor te 

zijn. Belangrijk selectiecriterium voor de gemeente 
is de duurzaamheid van de ingediende plannen.” 
Van de kant van de gemeente Haarlem kreeg de 
redactie hierop nog een aanvulling.

‘Het streven is dat in het vierde kwartaal 2019 de 
asbestsanering uitgevoerd wordt en tegelijk, dan 
wel aansluitend daarop, gaan we door met de 
sloop. De omwonenden worden uiteraard tijdig 
geïnformeerd. 
De gemeente heeft ervoor gekozen om de sloop 
in eigen hand te houden. Dit vanwege trillings- 
en zettingsgevoelige ondergronden en de 
zorgen van bewoners. We realiseren ons dat de 
funderingsproblemen veel bewoners alert heeft 
gemaakt. De partij die wij kiezen voor de sloop zal 
inderdaad duurzaam moeten werken. Daarnaast 
vinden we het belangrijk dat er een gedegen plan 
van aanpak is voor het minimaliseren van overlast 
voor de wijk. Bijvoorbeeld doordat gekozen wordt 
voor transport over water, om zwaar verkeer door 
de wijk te beperken.’

 “Dat het Rozenprieel nog bestaat, 
hebben we te danken aan 

de wijkoproer”

Koningstein in vogelvlucht
• Het voormalige gemeentekantoor aan het Zuider Buiten 

Spaarne 22 stamt uit 1967. 
• Het kwam op de plaats waar vroeger Buitenplaats 

Koningstein lag.
• Koningstein bood werkruimte aan 225 ambtenaren van 

Openbare Werken, die tot die tijd verspreid door de stad 
zaten.

• Nog drie van dergelijke ‘blikvangers’ zouden volgen...
• het werd spottend ‘Manhattan aan het Spaarne’ 

genoemd… 
• en stond symbool voor de hooghartigheid van de 

stadsbestuurders die meenden te weten wat goed was 
voor de bevolking.

• De grootse plannen bestonden vooral uit sloop van het 
Rozenprieel en aanleg van een verkeersader van de 
Amsterdamse Poort, via de te dempen Herensingel dwars 
door het Rozenprieel.

• Koningstein was ook het begin van de ludieke 
protestbeweging van bewoners tegen deze ingrijpende 
vernieuwingsplannen.

• Hoogtepunt: oprichting van de Republiek Rozenprieel op 
1 april 1979.

• Met succes: Koningstein is het eerste en enige gebouw van 
het oorspronkelijke structuurplan dat gerealiseerd werd.

• In 1996 werd bekend dat de gemeente deze locatie 
(binnen een paar jaar) wilde afstoten wegens inkrimping 
van het aantal ambtenaren.

• In 2013 moesten de 110 ambtenaren die er toen nog 
werkten hals over kop het pand uit vanwege de vondst 
van asbest.

• Sindsdien staat het leeg.
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Zomaar een wild Koningstein-
idee op een uitnodiging voor 
een informatieavond voor 
wijkbewoners

Heeft het toch niet gehaald
Eén van de plannen die Henk Geist voorbij zag komen, 
het niet geworden is, maar wél de krant heeft gehaald, 
is Buitenplaats Nieuw Koningstein van de Haarlemse 
architect John van Rooijen. Hij maakte dit ontwerp op 
verzoek van de Wijkraad Rozenprieel.

Kenmerken van het ontwerp:
Hergebruik van de betonnen kolommen-structuur 
waarbij dus de constructie van het gebouw intact blijft. 

De buitengevels zouden eraf gehaald worden. Daarvoor 
in de plaats zou fraai metselwerk komen. 

De onderste verdiepingen zouden voor 
levendigheid moeten zorgen, met bijvoorbeeld een 
gezondheidscentrum of een grand café. 

Dankzij een insteekhaventje met ligplaatsen voor boten 
zou het gebouw weer direct aan het water komen te 
liggen. Daarvoor zou een ophaalbrug nodig zijn die 
toegang geeft tot het Rozenprieel. 

Door het gebouw aan de achterkant getrapt af te laten 
lopen zou het beter aansluiten op de omgeving en 
konden er groene dakterrassen worden aangelegd.
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Direct bij binnenkomst hangt er een 
uitnodigend bord, met daarop een grote 
foto van een forse man met een vriendelijk 
gezicht. De tekst luidt: ‘Je kunt ons altijd 
iets vragen. Mijn team en ik staan voor je 
klaar.’ Afzender: Martijn van der Schalk, 
filiaalmanager Vomar Voordeelmarkt. Die 
willen we dus als eerste spreken.

Martijn (40): “Ik vond het geweldig toen ik 
hier in de Bakkerstraat - vier jaar geleden 
- filiaalmanager mocht worden. Ik kom uit 
IJmuiden, dus ik kende hier niemand en het 
is heel inspirerend als je ergens helemaal 
opnieuw mag beginnen. Mijn motto is elke 
dag: onze klant moet tevreden de winkel 
verlaten. Als ik ’s ochtends om acht uur de 
zaak open en ik zie dat het brood netjes 
in de schappen ligt en ik ruik al de verse 
saucijzenbroodjes, dan voel ik me trots. Ik 
ben een échte Vomar-man geworden!”

Hij legt uit dat Vomar Voordeelmarkt 
nog meer dan vroeger wil uitstralen hoe 
goedkoop ze is. Daarom heeft de landelijke 
marketingafdeling besloten de kleuren van 
Vomar te veranderen. Alles is nu rood. ‘De 
rode formule’ staat voor goedkoop in het 
supermarktlandschap.

Ook Martijn merkt dat het publiek in het 
Rozenprieel aan het veranderen is. Er  
komen meer jongeren wonen, hoger-
opgeleiden en meer kapitaalkrachtigen: 
“Je ziet links en rechts dat huizen worden 
opgeknapt, we zitten hier wat dat betreft 
met deze buurt in een heel positieve 
tijd. Biologische producten zijn niet aan 
te slepen, net zoals alle vegetarische 
gerechten de winkel uitvliegen. Ook vis 
loopt heel erg goed. En een echte hit blijkt 
ook de zogenaamde tapasmeter te zijn: 
drie verschillende bakjes met tapashapjes 
voor maar vijf euro. Die stelling hebben we 
zelfs uitgebreid!” Hij is zich er terdege van 
bewust hoe belangrijk de Vomar is, ook 
in sociaal opzicht. Heel graag had hij een 
koffiehoek gehad voor de klanten, maar 
helaas heeft hij de ruimte niet.

Yvette Mittendorf (62) werkt van de huidige 
medewerkers het langst in dit filiaal. Al 
twaalf jaar. Zij is inmiddels Teamleider 
Kassa. Aanvankelijk werkte ze in een 
Vomar-filiaal in Haarlem-Noord, maar hier 
in het Rozenprieel vindt ze het een stuk 
gezelliger, vooral wat betreft het team: 
“Daar bemoeide niemand zich met elkaar, 
afdeling vleeswaren keek niet verder dan 
vleeswaren. Het was ook een veel grotere 
zaak. Hier wordt steeds benadrukt dat we 
het sámen moeten doen. Daar geloof ik in!”
Op onze vraag of ze haar klanten ook 
een beetje leert kennen, kijkt ze oprecht 
verbaasd: “Natuurlijk, wat dacht u nou? Er 
zijn mensen die hier élke dag komen! Als 
het maar even kan, maak ik tijd voor een 
praatje, dat is belangrijk in een buurtsuper 
als deze.” 

Yvette voelt niet alleen aan wie behoefte 
heeft aan een praatje maar ze signaleert 
soms ook wie maar net rond kan komen: 
“We hebben het kooppuntenspaarsysteem. 
De meeste mensen nemen hun gespaarde 
bedrag een keer in de zoveel tijd op, 

bijvoorbeeld vlak voor een vakantie. Maar 
ik heb al een paar keer meegemaakt dat 
mensen echt komen om al na een paar 
euro hun tegoed er weer af te halen om 
meteen te besteden. Geloof me: ook 
mensen van wie je dat niet verwacht, want 
aan de buitenkant zie je niets.”

Sophia Sepp (16) werkt tussen de 10 
en 17 uur per week in de Vomar: “Twee 
vriendinnen van mij werkten hier al, die 
kende ik van hockey. Het is een hartstikke 
leuke bijbaan, want de sfeer is top. Er zijn 
zelfs al twee stelletjes ontstaan. Zoveel 
jongeren werken hier, het is altijd gezellig 
en er gebeurt genoeg. Hopelijk hou ik het 
zo meteen ook nog vol naast mijn studie 
mediamanagement.”

Hamid (samenwonend met Ivy in de 
Linschotenstraat): “Ik kom uit Marokko, 
ik vind het Rozenprieel, ik vind Haarlem, 
ik vind Nederland geweldig! Jullie hebben 
geen idee hoe mooi jullie land is. Het is hier 
zo schoon, er is nauwelijks corruptie, het 
is hier vredig. Eigenlijk hebben jullie álles 
en dan nog een plus er bovenop! Beseffen 
jullie dat wel?”

Mees komt zijn buurman Ardo uit de 
Barendsestraat tegen: “Het Rozenprieel 
is een van de meest onderschatte wijken 
van Haarlem. Nog steeds. Toen ik hier 
een huis gekocht had, zei mijn vader, min 
of meer voor de grap: check je wel of je 
autobanden er morgen nog onder zitten? 
Toen wij hier kwamen lag de Hannie 
Schaftschool op apegapen, die was er niet 
goed aan toe. We zijn eens gaan praten 
met de toenmalige nieuwe directeur Anita 
en die was zó bevlogen, die had zo’n 
geweldige energie, dat we met een aantal 
ouders hebben besloten: laten we onze 
kinderen erheen sturen. In no-time zaten 
er vijftien kinderen uit onze straat op die 
school!”

Ardo: “We boffen met de sfeer in onze 
straat. We hebben momenteel ook 
veel met elkaar te maken door de 
funderingsproblemen. In ons huizenblok 
van acht particulieren en twee huurders van 
Ymere zijn we nu in het stadium dat we een 
aannemer moeten kiezen. Een spannende 
fase dus. Maar ook daar komen we uit. Ik 
heb altijd vertrouwen… Maar ik moet het 
kort houden want mijn diepvriesmaaltijden 
beginnen te ontdooien!”

Suzan, samen met Zoë en Charlie van het 
Zuider Buiten Spaarne: “Gelukkig voelen 
veel Rozenpriëlers zich betrokken bij de 
buurt. Dat heb ik bijvoorbeeld gemerkt op 
de inspraakavond over de herinrichting 
van het Voortingplantsoen. Dat was een 
heel goede avond, de tekeningen van de 
gemeente lagen klaar, eetcafé Bosporus 
had de hapjes verzorgd, er kwamen 
ongeveer twintig mensen op af. Eigenlijk 
heb ik nog maar twee wensen voor wat 
betreft de buurt: minder hondenpoep en 
meer groen!”

    

 ‘n Dagje Vomar

 “Biologische producten zijn 
niet aan te slepen”

“Als het even kan, maak 
ik tijd voor een praatje”

Leuke weetjes over onze Vomar: 

• Er werken tien personen in vaste 
dienst, waarvan drie fulltime.

• De drie fulltimers, de zogenaamde 
kaderleden, zijn herkenbaar aan hun 
witte overhemd.

• Veertig personen hebben een tijdelijk 
contract, variërend van 2 tot 31 uur 
per week.

• Vomar is een filiaalbedrijf, dat wil 
zeggen dat alle werknemers in dienst 
zijn bij het hoofdkantoor in Alkmaar.

• Er zijn 8.000 kassabezoeken per 
week.

• Van de 65 Vomar-winkels in 
Nederland staat Filiaal Bakkerstraat 
in de top tien als het gaat om de 
verkoop van biologisch vlees.

Filiaalmanager Martijn van der Schalk Mees met buurman Ardo

Hamid en Ivy uit de Linschotenstraat Yvette Mittendorf, teamleider Kassa

Sophia Sepp Suzan met Zoë en Charlie

De Vomar is het kloppend hart 
van de wijk. Daar spreek je je 
buurtgenoten, daar komt iedereen 
elkaar tegen en hoor je de laatste 
nieuwtjes en roddels. Hoog tijd dus 
voor een kijkje achter de schermen 
in onze eigen buurtsuper. Wie 
werken er zoal, welke producten 
zijn niet aan te slepen en hoe 
goed kennen de medewerkers 
hun klanten eigenlijk? En natuurlijk 
schieten we ook winkelende 
buurtgenoten aan…
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boven zijn atelier samen met zijn vriendin die sieraden 
maakte. Ik heb nog les van haar gehad in het buurthuis. Ik 
heb toen een simpel armbandje gemaakt, heel eenvoudig 
hoor!”

3) Hoek van Marumstraat-Klaverstraat..........  
“Dit was een matrassenzaak. Bij veel van die zaakjes dacht 
je wel: hoe kunnen ze ervan leven? Je moet weten: er was 
ook veel stille armoede, want er werd volop op de pof 
gekocht. Wat dat betreft was het geen rooskleurige tijd!”

4) Van Marumstraat 5
“Wat een prachtig huisje is dit geworden. Ik kijk mijn 
ogen uit. Er is zoveel veranderd in de buurt. Al die kleine 
winkeltjes zijn weg. Er was een sigarenzaak, een slager, een 
groenteboer, een bakker, een melkwinkel. En overal kwam 
je elkaar tegen. Dat is niet meer. Dat Jan en alleman de boel 
aan het opknappen is, vind ik daarom erg leuk. Het wordt 
mooier, levendiger en jonger. Nieuwe mensen hebben 
misschien minder tijd, maar het goede oude Rozenprieel-

gevoel heb ik gelukkig nog steeds. Het blijft toch gewoon 
een volksbuurt en daar is niets mis mee. Sterker nog: ik 
ben trots op onze buurt, helemaal als ik hier zo rondloop. 
Toen de gemeente onlangs een enquête hield, heb ik het 
Rozenprieel een 9 gegeven.”

5) Kamperstraat 15
“De Winkel van Sinkel, hier was werkelijk van alles te koop, 
begin jaren zestig van de vorige eeuw. Het stond propvol.”

6) Kamperstraat 21
“Hier kochten we onze kousen, knopen, garen, elastiek. Bij 
oma Van Nunen, een heel lief oud mensje. Nu ben ik het 
zelf!”

1) Hoek Schneevoogtstraat-Kamperstraat 
“Ruim vijftig jaar geleden was dit een kop-en-schotel-winkel. 
Dat wil zeggen: zo noemde ík het. Allemaal huishoudelijke 
artikelen waren er te koop. Daarna werd het een café waar 
mijn man Wessel en ik op vrijdagavond vaak wat gingen 
drinken. De schuur die erbij hoorde werd een patatkraam.”

2) Hoek Kamperstraat-Barendsestraat
“Hier zat een siersmid, die prachtige dingen maakte. In zijn 
etalage stonden voorbeelden van zijn werk. Wij hebben ook 
iets door hem laten maken: ons huisnummer 24. Hij woonde 

1
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Een historisch ommetje door de wijkOp stap met Rinie
Rinie IJlstra is uit 1941 en woont in de 
Voorhelmstraat. Ze is geboren in de 
Gierstraat, maar de meeste van haar 
zevenenzeventig levensjaren heeft ze in het 
Rozenprieel gewoond. Op verschillende 
adressen. “Er was vreselijke armoede toen. 
Als ik de vraag kreeg waar ik woonde zei ik: 
‘In de buurt van de Rustenburgerlaan.’  
Je keek wel uit om te zeggen dat je ‘uit de 
Roos’ kwam. Maar: het was een hechte 
buurt. Iedereen kende elkaar, ramen en 
deuren stonden altijd open. We waren  
sámen arm! We hielpen elkaar allemaal.



[in] de roos 20 [in] de roos
 

21

Teo vertelt en passant dat hij thuis 1000 
kookboeken heeft, dus inspiratie genoeg. 
Hij heeft ooit bij een Van der Valk-restaurant 
gewerkt, maar benadrukt dat hij daar niet heeft 
leren koken, maar wel heeft leren organiseren.

Marijke (chef-salade): “Eten verbindt, dat 
zien wij elke vrijdagavond. Hier kom je met 
buurtgenoten aan de praat die je anders 
misschien niet zou opmerken. Maar belangrijk 
is: niets hoeft. We hebben ook als service 
dat mensen hier voor € 4,00 een maaltijd af 
kunnen halen. Je hebt niet altijd behoefte aan 
gezelschap, dat begrijpen wij. We willen alle 
drempels wegnemen.”

Opvallend om te zien op een willekeurige 
vrijdagavond is de gezelligheid. De tafeltjes zijn 
liefdevol gedekt met vaasjes wilde bloemen 
en vrolijk gekleurde servetjes. De bediening is 
uitstekend. Je wordt echt welkom geheten. Op 
het schoolbord staan alle gerechten vermeld. 
Ze passen er bijna niet op: een hoofdgerecht 
met acht verschillende vegetarische hapjes is 
zeker geen uitzondering. 

Onze laatste vraag luidt: zijn hier ook liefdes 
ontstaan? 
Een enigszins verlegen glimlach bij zowel Teo 
als Marijke. Hun liefde voor het koken groeide 
uit tot een liefde voor elkaar!

Zonder twijfel het meest geslaagde 
particuliere initiatief in de Roos komt 
van Teo Veringa. Hij geloofde er 
heilig in, maar omstanders waren 
sceptisch: iedere vrijdagavond samen 
eten in Buurtcentrum De Tulp? Lees 
over het grootste succes-nummer 
van het afgelopen jaar. Nog beter: 
maak het zelf eens mee!

Teo (59, chef-kok all-over), woonachtig in de 
Linschotenstraat over het begin: “Ik kookte 
al als vrijwilliger bij EcoSol Leerbedrijf aan 
de Werfstraat in Haarlem, een stichting waar 
mensen met een zekere kwetsbaarheid weer 
leren structuur aan te brengen in hun leven. Ter 
plekke was ook een moestuin waar we onze 
eigen groentes teelden. Maar toen het koken 
daar helaas geschrapt werd, kon ik gelukkig 
hier verder. Ik heb een flyer laten maken, ik 
heb het overal verteld en ik wíst: dit wordt een 
instant succes. 

Wat denk je? De eerste de beste vrijdagavond 
al twintig gasten. Inmiddels opgelopen tot 
soms wel veertig. Het mooie is dat echt alle 
soorten en maten mensen komen: werkenden 
en niet-werkenden, studenten en getrouwde 
stellen, singles, jong en oud. We hebben 
tafeltjes voor twee personen, voor vier, voor 
groepjes van tien personen. Het motto is: 
schuif maar aan!”

De hoofdmaaltijd is € 3,50 per persoon. 
Sapjes, koffie en thee kosten € 0,50 per glas 
en een dessert € 1,50. 

Op het visitekaartje staat: ‘als je meer kunt 
missen graag.’ Hoe kan het zo goedkoop Teo?
“Onderdeel van onze formule is dat we aan alle 
Rozenpriëlers met een moestuin vragen: 

mogen wij langskomen om gratis groentes 
en fruit af te halen? Verder hebben we een 
deal met een vrouw uit Schalkwijk die tegen 
kostprijs de heerlijkste toetjes maakt. Wij geven 
haar daarvoor graag gratis maaltijden. Zo 
hebben we ook een deal met een biologische 
groentekraam op de Botermarkt. Ik kan je één 
ding vertellen: dankzij alle hartverwarmende 
reacties en steun is mijn mensbeeld een stuk 
positiever geworden!”

En hoe komen die groentes dan in het 
buurthuis?
“Iedere vrijdagochtend weten wij wat we 
waar mogen ophalen. Mijn vaste collega en 
mede-initiatiefneemster Marijke Pauw (24 jaar, 
ook woonachtig in de Linschotenstraat) en 
ik gaan dan op de fiets met aanhanger deze 
moestuinen af en fietsen volgeladen terug 
naar De Tulp waar we al onze creativiteit eruit 
gooien. Gelukkig geholpen door vier geweldige 
vrijwilligers, waarbij vooral Peter den Heijer als 
mede-kok niet onvermeld mag blijven.”

 “Hier gebeurt iets bijzonders”

Mee-eten? Groente doneren? Mail naar 
eteninhetrozenprieel@gmail.com Oh ja: 
je kan niet pinnen, alleen contant betalen.

“Mijn mensbeeld is een stuk 
positiever geworden”

Oproep 
aan alle 
Rozenpriëlers  
met een 
moestuin: 
doneer uw 
groente!

V.l.n.r. kok Peter den Heijer, chef-kok Teo Veringa, chef-salade Marijke Pauw, student in de wijk Petra Verstrepen en keukenhulp Ria Wever 

WIN een etentje! 
Zie pg. 24 en 
doe de QUIZ!
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Springlevende Wijk Rozenprieel
‘Springlevende Wijk Rozenprieel’ is een team van 
vier studenten (Petra Verstrepen, Lila Duits, Melissa 
Biesmans en Tjerk Moeskops) die in de Roos 
wonen en activiteiten organiseren rond de thema’s 
verbinding, groen en schoon. Zo zijn ze bezig 
geweest met de vernieuwing van de buurtwebsite, 
hebben ze een campagne voor de wijkraad 
gehouden, organiseren ze ‘zwerfafvalbingo’ 
en koken ze mee op vrijdagavond in De Tulp. 
Momenteel maken de vier studenten de serie 
‘Struinen door de Tuinen’, een serie over bewoners 
met een tuin die het leuk vinden om daar iets 
over te vertellen. Op deze manier kan iedereen 
een kijkje nemen in de tuin van buurtgenoten en 
inspiratie opdoen. De verhalenserie verschijnt in 
een boekje én op www.rozenprieel.nu

Kinderwijkraad Rozenprieel
Na een geslaagde proef, gaat de kinderwijkraad 
verder! Geschikt voor álle kinderen uit groep 6, 7 
of 8 van de basisschool. De vraag aan de kinderen 
is om actief mee te denken over hun eigen buurt. 
De vorige kinderwijkraad had als speerpunten: 
pesten tegengaan en méér speelruimte. Je 

voert gesprekken met de wijkagent, gaat langs 
bij gemeenteambtenaren en je bezoekt samen 
informatiebijeenkomsten. Leuk, zo leer je vanzelf 
wat ‘democratie’ is en er wordt écht naar je 
geluisterd. Dankzij jou wordt de buurt nóg leuker!
Doe je mee? Je komt elke dinsdag bij elkaar van 
15:30-16:45 in Buurtcentrum De Tulp. 
Geef je op bij Ragna Stegenga, 
mail: rstegenga@haarlemeffect.nl

Op zaterdag 19 oktober is de verkiezing van 
de nieuwe wijkraad Rozenprieel, vanaf 16.00 
uur in De Tulp. Woon je in het Rozenprieel en 
ben je ouder dan 18 jaar? Kom dan stemmen!  
Ben je betrokken bij je omgeving en heb je ideeën 
voor verandering en verbetering van onze wijk? 
Wil je je inzetten voor het Rozenprieel? Overweeg 
dan om je kandidaat te stellen voor de nieuwe 
wijkraad. Als wijkraadslid ben je actief bezig voor 
de buurt en leer je nieuwe mensen kennen. Samen 
met je medewijkraadsleden breng je op kritische 
en constructieve wijze, gevraagd en ongevraagd, 
advies uit aan de gemeente en andere partijen, 
zoals Ymere. Op vrijdag 4 oktober is over het 
wijkraadswerk een informatieavond, ook in De 
Tulp. We kijken er naar uit ook jou daar dan te zien. 
Contact: info@wijkraadrozenprieel.nl

Nieuwe Roos-website! 
www.rozenprieel.nu is de nieuwe website over álles 
in het Rozenprieel. Vind je het leuk om ervoor te 
schrijven, te fotograferen of mee te denken, geef je 
dan op voor de wijkredactie. Deze nieuwe redactie 
gaat ook een muurkrant maken. Geef je op bij 
Marieke Boon (sociaal verbinder wijkontwikkeling), 
email: mboon@haarlemeffect.nl

Het Sociaal Wijkteam
Op zoek naar informatie of advies over werk, 
inkomen, wonen, welzijn en/of zorg? Behoefte 
aan iemand die meekijkt naar oplossingen? Het 
Sociaal Wijkteam kan helpen. Bijvoorbeeld bij het 
maken van een plan om uit schulden te komen of 
weer werk te vinden bij langdurige werkloosheid.
Het Sociaal Wijkteam denkt met u en jou mee 
bij vragen over wonen, als u zich eenzaam voelt 
of wanneer jij je vaak verveelt. Maar ook als er 

Wat gebeurt er veel in de Roos!

V.l.n.r. Petra Verstrepen, Lila Duits, Melissa Biesmans en 
Tjerk Moeskops. Volg ze op Facebook (‘Springlevend 
Rozenprieel’) of mail naar sw.rozenprieel@gmail.com

huishoudelijke of persoonlijke zorg nodig is, of 
als de relatie met familie of buren moeizaam is. 
In elke situatie is het Sociaal Wijkteam er voor 
alle wijkbewoners! Bovendien werkt het Sociaal 
Wijkteam nauw samen met het Centrum voor 
Jeugd en Gezin bij vragen over opvoeden en 
opgroeien. Elke maandag en woensdag van 13:00-
16:00 uur is er Inloopspreekuur in Buurtcentrum 
De Tulp. Email: wijkteam-centrum@haarlem.nl of 
bel: 023 543 0997.

Buurtcentrum De Tulp
Beslist de moeite waard om eens te bezoeken, 
want er zijn zo veel groepen actief. Enkele 
voorbeelden: een speelgroep voor ouders en jonge 
kinderen, een amateurtheatergroep repeteert hier 
elke week, er wordt yoga gegeven, vanuit De 
Tulp gaat elke week een natuurwandelgroep op 
pad. En dan hebben we het nog niet over het 
computerinloopspreekuur en de Open Eettafel. 
Kijk op de website www.haarlemeffect.nl, kom 
langs (Voortingplantsoen 56) of bel: 023 542 
28 62. Ook zijn alle activiteiten te volgen via  
facebook.com/buurtcentrumdetulp

 
Woningbouwcorporatie Ymere heeft het 
afgelopen jaar niet stilgezeten. Wat is er gebeurd 
en wat staat te gebeuren?
• In 2019 heeft Ymere twaalf sociale huurwo-

ningen opgeleverd in de Linschotenstraat (16 
t/m 30, beneden- en bovenwoningen). 

• Twee woningen in de Linschotenstraat (10 zwart 
en 10 rood) heeft Ymere verkocht. 

• Afgelopen jaar is Ymere gestart met het 
funderingsherstel en de renovatie van de voor-
malige drukkerijpanden aan de Lange Poellaan. 
Het betreft drie bovenwoningen en drie bedrijfs-
ruimtes die casco verkocht gaan worden als drie 
woonwerkwoningen (begin 2020).

• In 2019 is begonnen met de bouw van twaalf 
gasloze nieuwbouwwoningen (sociale huur) 
in de Palmstraat/Barendsestraat. Klaar na de 
zomer van 2020.

• Bij bestaande woningen in de Barendsestraat 
(35 t/m 59) gaat Ymere in 2020 beginnen met 
funderingsherstel en renovatie. 

• Komend jaar (2020) is vervolgens de Bakker-
straat aan de beurt. De grote woonblokken 
links en rechts van de VOMAR worden helemaal 
onder handen genomen. Het blijven sociale 
huurwoningen.

• Leuk! Alle door Ymere onder handen genomen 
woningen krijgen – op verzoek van de 
Wijkraad Rozenprieel – een mooi herkenbaar 
huisnummerbordje, ontworpen door Michael 
Kolf van ontwerpbureau PICADIA, voorheen 
gevestigd in De Greiner. 

Laatste nieuws van de gemeente 
• Hopelijk volgend jaar zomer een mooi 

nieuw Voortingplantsoen. Mede dankzij het 
enthousiaste meedenken van Rozenpriëlers en 
met name kinderen. Er is een enquête gehouden 
onder álle Rozenpriëlers, veel mensen (zo’n 
150) namen de moeite deze in te vullen. De 
gemeente zal de uitkomsten gebruiken om de 
buurt verder te verbeteren.

• Op dit moment maakt de gemeente samen 
met het GGRG (Geheime Groene Roos 
Genootschap) en Ymere een plan om de Roos 
verder te vergroenen; de komende jaren gaat de 
wijk er dus veel groener uitzien!

• Funderingsherstel: steeds meer mensen doen 
onderzoek naar hun fundering en gaan samen 
met de buren aan de slag. Het is geen makkelijk 
traject, maar wel noodzakelijk. Informeer bij 
het projectbureau aan de Asterstraat nummer 
1, elke dinsdag open tussen 16:30-17:30. Zij 
kunnen informatie geven en het project met 
raad en daad begeleiden. Of bekijk de website: 
www.haarlem.nl/funderingen-rozenprieel

na huidige renovatie

[in] de roos

gezond natuurwandelen

We praten u en jou bij over allerlei initiatieven 
in de Roos. Mét email-adressen en websites 
voor meer informatie.

na vorige renovatie

Ymere-update 

Wijkraad verkiezingen



[in] de roos 24 

Waar zijn deze foto’s gemaakt? Ga naar www.rozenprieel.nu 
en geef daar de vier oplossingen door. Doe dit voor 1 november. 
De oplossingen doorgeven in Buurtcentrum De Tulp mag natuurlijk 
ook. Onder de goede inzenders verloten we een etentje voor twee 
bij hét leukste buurtrestaurant van Haarlem. Dat ligt in onze eigen 
wijk! Lees er alles over op pagina 20 en 21. Op 4 november staan 
de oplossing en de winnaar op de website. Veel plezier met de quiz!

Raad waar dit is & Win een etentje voor twee!

1.

3.

2.

4.


