Schalkwijk verbindt!
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“Schalkwijk heeft veel
verkeersruimte zonder
verblijfskwaliteit”
De hoofdstructuur van Schalkwijk bestaat uit
een aantal grote doorgaande verkeersaders

Beeld van het bestaande hart van Schalkwijk; het profiel van de Europaweg is een verkeersader zonder verblijfskwaliteit

“Niet al het groen is
goed voor een wijk.”
Groenblauwe hoofdstructuur in de bestaande situatie met een grote
nadruk op de kwaliteit van de Groene Zoom, maar de verbinding
vanuit de wijk zijn beperkt en een groen hart ontbreekt

Groene opvulling tussen verkeersruimte en gebouwen zonder gebruiks- of verblijfsbetekenis voor de wijk

“De wijk, de buurten en de bouwblokken zijn
introvert. Woningen staan met achterkanten
naar de Openbare Ruimte”

Intoverte wijk, introverte buurt, introvert bouwblok

“Ik ben trots op de
plek waar ik woon.”

Jason, Mark en Joshua: “Wat ik opmerkelijk vind is dat op een relatief
klein oppervlakte als Schalkwijk er
zo veel mogelijkheden zijn. Scholen,
banen, sportclubs, mooie huizen,
veel groen.”

Edna (Links. Rechts Ans): “Ik zie hier best
veel mensen alleen zitten. Dat voelt niet
goed. Ik denk dat ik ga vragen of ik hier een
dag in de week kan werken als vrijwilliger.”

Beelden en quotes uit de tentoonstelling Dubbel Belicht door en over mensen in Schalkwijk (Marissa Beretta)

Zehra: “Hier is alles in balans. Niet te druk, niet te stil.
Mensen met heel verschillende
achtergronden leven hier harmonieus met elkaar. Ik vind dat
heel bijzonder.”

2. Visie op de hoofdstructuur van Schalkwijk

Door structureel in te grijpen in de ruimte van de hoofdwegen, worden
de verschillende losse delen van Schalkwijk met elkaar verbonden in een
duurzame en inclusieve, levendige woonwijk.
Dit is de zone waar Schalkwijk maximaal kan verbinden!
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“Ingrijpen in de
hoofdstructuur om meer
betekenisvolle plekken te
maken.”
Visiebeeld op de hoofdstructuur: Veel meer adressen aan de hoofdwegen erbij, leesbaarheid van de wijk vergroot en echt kwalitatief en verbonden groen

“Een nieuwe
kwalitatieve
hoofdstructuur
verbindt Schalkwijk“

Planologische structuurkaart Schalkwijk verbindt!: Te versterken en/transitiezones van netwerken en functies
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Rijtijd huidige situatie:
14 minuten over N205
(i.p.v. door Schalkwijk
15 minuten)

Regionale hoofdwegenstructuur, met aanduiding van
Schalkwijk en het autoverkeer vanuit Heemstede met
de geeïgende route naar de A9

De oorspronkelijke hoofdstructuur

De aangepaste structuur met nadruk op bewegen
binnen de wijk

Straks
‘Bewegen in de wijk’

Nu

‘Komen en Gaan’
Verbinden met
Haarlem (NS, centrum)
Heemstede (NS, centrum)
A9
Schiphol
Rest van de wereld

Vermijd
Shift

(fiets/ov/auto)

Verbeter

(fiets/ov/auto netwerken)

Ontmoetingsplekken
Winkels
Werkplekken
Buurtcentra
Scholen
...
in verbinding met wonen

Mobiliteit in transitie: Van
‘komen en gaan’ naar
‘bewegen binnen de wijk’

Wijkentrees en binnenring
voor de auto in de wijk

OV netwerk met grote hub bij
de Schipholweg en wijkhubs in
verbinding met de Schalkwijk
Elektrische Bus

Royaal fietsnetwerk door de
wijk en verbonden in alle richtingen

“De hoofdprofielen van
Schalkwijk kunnen op
de schop”

Europaweg bestaand profiel van ruim 60m breed in noordelijk deel

Omvorming tot stadsstraat van 30m en ruimte voor nieuw bouwblok en
binnentuin tussen nieuw en bestaand woongebouw

Voordeuren aan de straat
Commerciele functies
op de hoek

Bomenlaan in het trottoir

Ramen aan de straat
Groene tussenruimtes

Busbaan

Ruimte voor verdichting,
adressen aan de straat en
meer leefkwaliteit

Haag tussen busbaan
en rijbaan

De Europaweg als stadsstraat

1 rijbaan met fietsstrook

Het Park aan het Spaarne verbindt stad en
Schalkwijk

Integreren van de centrum projecten tot een
geheel dat zowel onderling als met de wijk
verbonden is.

Gebiedsontwikkelingsproject MolenwijkNoord met structurele ingrepen in het
maken van de Stadsstraat en intensivering
van woningbouw, het wijkpark als publieke
ruimte en met goede langzaamverkeer
routes tussen de wijken en naar de Groene
Zoom

“Molenwijk en Europawijk worden
verbonden door het park.”
De drie belangrijkste gebundelde integrale gebiedsontwikkelingen ter ondersteuning van de structuurverandering van Schalkwijk en het oogsten van kansen.

3. De transitie van Molenwijk-noord
In Molenwijk-noord worden de principes die we voor Schalkwijk hebben
geformuleerd concreet: Door een slimme, haalbare verkeersingreep kan
verdicht worden, zonder dat er eerst hoeft te worden gesloopt.
Met het introduceren van de menselijke maat in het open bouwblok en
nieuwe, duurzame systemen voor energie en water, wordt tegelijkertijd een
betekenisvolle openbare ruimte gecreëerd.
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“Meer ruimte voor mensen,
omdat het verkeer is aangepakt.”

Beeld van de afgewaardeerde Europaweg, het uitgebreide park met tuinen voor de bewoners, een paviljoen voor de wijk en een uitgebreide piekberging
voor water die de verblijfskwaliteit ondersteunt

Brede watergangruimte
voor diverse oevers
Verbinding met de
Groene Zoom via
de Parkzone

Het park is volledig
dicht gegroeid, weinig
uitnodigend en matig
toegankelijk

Route rond het water
wordt goed gebruikt

Achterkanten,
parkeerpleintjes
en dicht groen
Entree van de
wijk ontbreekt

Te veel nadruk op
doorgaand profiel
Onduidelijke
stratenstructuur

Efficienter met
ruimte rond tiny
houses omgaaan

11 te slopen appartmentengebouwen. Woningen
zijn nog altijd geliefd bij
veel bewoners
Openbaar pleintje met
speelfuncties bij school

“Uitdagingen formuleren en
Kansen verzilveren”
Kansen en uitdagingenkaart Molenwijk-Noord

Verbinding met groen
binnengebied Engelenburg verbeteren

Te breed profiel

Achterkanten

Zone met heel
veel parkeren
op maaiveld

verbinding met
groene zoom
extra aanduiden

Water

Stadsstraat
Straten

Centrale sport- en
speelruimte
Collectieve tuinen

Woonveld

Park groen

Bouwblok

Parkeren
Parkeren onder groen

Boomgroepen

Voetgangersruimte

Publieksfuncties

Tiny houses

Parkeren onder dek

Solitaire parkbomen

Fietspaden

Laan stadsstraat

Pleinen in het wijkhart

Stedenbouwkundige Visiekaart Molenwijk-noord

Mogelijk te transformeren
deel van te slopen gebouwen
Bestaande appartementen
Noord

0

50

100m

“Structurele ingrepen om
meer kwaliteit te creëren en
meer woningen te bieden.”

Nieuw netwerk, gericht op bestemmingsverkeer in de wijk en ruimte maken voor
bouw eerste fase

Op strategische plekken extra programma met overdekt parkeren

Ook in Molenwijk prioriteit voor langzaam verkeerroutes

Een betekenisvolle parkruimte die Schalkwijk verbindt met de Groene Zoom

Collectieve energievoorziening in systeem op buurtniveau

Grootste bestaande gebouwen kunnen met wintertuin en bodem-warmte-accu tot
warmtewisselaar-machines worden gemaakt voor de buurt

“Duurzame systeeminterventies
voor energie en water”

Kringloop watersysteem met ondergrondse buffer en piekberging op buurtniveau

Watercyclus met opvangen, infiltreren, ondergronds vasthouden en zuiveren in de wijk,
zodat ook lokaal water gebruikt kan worden

Vandaag: losse
blokken in
onbestemde
publieke ruimte.

In een gesloten
bouwblok wordt
een aantal
problemen
opgelost

Een open Bouwblok met voorkanten naar de straat
en een informele
binnenwereld
geeft een ontspannen en levendige
woonomgeving

Vandaag:
Grootschalige
functiescheiding
geeft
grootschalige
conflictsituaties
Een essentiele
aanvulling voor
de menselijke
maat is het
verkleinen van de
stedebouwkundige
korrel.

Open bouwblok in
hogere dichtheid
met betekenisvolle
publieke ruimte

De woonstraten in Molenwijk-noord zijn aangename, kleinschalige ruimten,
waar auto’s te gast zijn.

In de publieke doorsteken van de woonvelden is het groene karakter
van de wijk goed te ervaren

“Naast diversiteit in
koopwoningen ook 485
huurwoningen voor
Molenwijkers”

Mogelijkheid om deel van appartementenblokken te transformeren naar eensgezinswoningen zonder volledige sloop.

Een grotere diversiteit in het woningaanbod

“Eerst nieuwe woningen
BOUWEN in Molenwijk,
voordat er wordt gesloopt.”
Eerste fase: beschikbaar maken
van nieuwe woningen en maken
van nieuwe wijkverbinding

Tweede fase: Hart van de
vernieuwde wijk en investering
in het park

Derde fase: bouwen van nieuwe
woningen aan de randen van
Molenwijk-Noord

•

Fase 1a en b: Nieuwe woningen beschikbaar maken
en Fase 1c: Stadsstraat als nieuwe wijkverbinding
voltooien

Fase 2a en b: vervangen flats met nieuwe woonvelden
en openbare ruimtes in het hart en Fase 2c: Het park
wordt uitgebreid met groen en water

Fase 3: De woonvelden aan de randen worden bebouwd

Een illustratie van de opbouw van Molenwijk-noord na de fasering

“In het hart van Molenwijk
Noord is een publieke ruimte
voor iedereen”
Impressie van de pleintjes in het hart van het plan, met waterspeelplaats, sportruimte en de multifunctionale wijkzaal voor gym van de scholen, buurtevenementen en sportwedstrijden.

4. Molenwijkers aan de slag
Schalkwijk verbindt! wordt Schalkwijk begint!
Op de grens tussen Molenwijk-noord in Schalkwijk wordt direct een
inclusieve plek gecreëerd voor en door alle bewoners van de wijk.

“Een zichtbaar nieuw
adres voor collectieve
buurtactiviteiten”
De plek van de eerste interventie

Het appartementengebouw aan de Zuiderzeelaan;

Het parkeerpleintje achter het gebouw

Eerste interventie: aan de rotonde van de Zuiderzeelaan en de Europaweg wordy een paviljoen gekoppeld aan het
appartementencomplex met collectief programma in een openbare verblijfsruimte

Een plek voor kunst en cultuur
door en met wijkbewoners

Idee 1: Workshops rond het initiatief ‘Verhalen uit de
Kapsalon’; zelf beelden maken, tentoonstellen en elkaar
ontmoeten

Plek bieden aan bewegen,
spelen en sport in de buurt

Idee 2: Sport en spel ruimte om te bewegen met elkaar

Een duurzame, circulaire buurt
verbouwt haar eigen voedsel

Idee 3: Voedsel verbouwen en eten en drinken
met elkaar

Begane grond:
Hier kan in de omgebouwde
garageboxen een gemengd
programma worden gevestigd van:
»» Het Wijkcentrum,
»» Het infocentrum van Pré
Wonen
»» Stichting Kapsalon

Verdieping:
De woningen kunnen op termijn
worden vervangen door studio’s en
workshopruimtes

“Eerst een plek maken,
daarna aan de slag
met de wijk.”

De eerste interventie van Schalkwijk verbindt! begint bij de rotonde van Europaweg en Zuiderzeelaan

