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Schalkwijk verbindt!

Onze Visie
In onze samenleving zijn anno 2020 grote, ingewikkelde
transitievraagstukken zichtbaar. De manieren waarop we
omgaan met mobiliteit, voedsel, water of energie vragen om
een fundamenteel nieuwe benadering. We moeten ons daarbij
aanpassen aan een nu al veranderende omgeving en antwoord
geven op zaken als het Urban heat island effect, verdroging,
piekbuien en bodemdaling. En tegelijkertijd moeten we nu ingrijpen
in onze systemen om later erger te voorkomen. Alle ruimtelijke
opgaven zouden hier aandacht aan moeten geven.
Uiteraard is het van belang dat niet overal op dezelfde manier te
doen. Elke plek kent haar eigen verhalen, haar eigen urgenties
en haar eigen culturen. In de opgave voor Schalkwijk ligt wat ons
betreft de nadruk op mobiliteit. Bij het ontwerpen van Schalkwijk
was destijds veel aandacht gericht op het ruimte bieden aan het
explosief groeiende autogebruik. Die aanpak leverde wijken op die
uiterst comfortabel zijn ingericht. Zolang je tenminste in de auto zit.
In onze analyse is die nadruk op ruimte voor het autogebruik HET
bovenliggende probleem voor Schalkwijk. Andere veel genoemde
opgaven, zoals het introverte karakter van de wijk en buurten,
bouwblokken zonder duidelijk adres of gezicht, achterkanten
richting hoofdstructuren door de wijk, en overal ‘tussengroen’
zonder betekenis, zien we als afgeleide problemen. Op hun beurt
zijn dit mede oorzaken van sociale onveiligheid, anonimiteit,
inflexibiliteit voor woninginbreiding en vernieuwing, en zijn ze
beperkend voor verdere verdichting en diversifiëring. Veel door
de bewoners genoemde problemen zijn in meer of mindere mate
terug te herleiden tot de negatieve bijeffecten van het ruim baan
geven aan de auto.
Net zoals ten tijde van het ontwerpen van de wijk, verdient
mobiliteit dus wederom veel aandacht. Nu echter om de ruimte
voor mensen in balans te brengen met ruimte voor auto’s. Zodat
een wijk ontstaat met een betekenisvolle openbare ruimte, die
prettig is om in te verblijven en elkaar te ontmoeten, die rijk is aan
biodiversiteit en helpt bij het koelen van de wijk.

Minder ruimte voor auto’s in Schalkwijk
In Schalkwijk verbindt! laten we zien hoe gestuurd kan worden op
een positieve verschuiving van het ‘komen en gaan, naar en van de
wijk’, met de nadruk op de auto, naar ‘bewegen in de wijk’, met de
nadruk op fietsen en OV.
De Europaweg is in die opgave cruciaal, maar ook op andere
doorgaande wegen en straten in Schalkwijk is het probleem
herkenbaar. De profielen zijn overgedimensioneerd, hebben
nauwelijks adressen en ontberen verblijfskwaliteit. De wegen
scheiden Schalkwijk meer dan dat ze voor verbinding zorgen.
Tegelijkertijd vormen de hoofdwegen wel de hoofdstructuur van de
wijk, waar iedereen van gebruik maakt. Schalkwijk verbindt! stelt
voor om deze hoofdwegen radicaal aan te pakken, om te vormen
tot stadsstraten en een essentieel deel van de woningbouwopgave
hier te situeren. Zo krijgt deze hoofdstructuur van Schalkwijk er
heel veel adressen bij, wordt de veiligheid van de wijk vergroot
en ontstaat er tevens ruimte voor echt betekenisvol groen. De
stadsstraat laat uiteraard gewoon ruimte voor de auto, maar niet
als leidmotief. Autoverkeer dat geen bestemming in de wijk heeft,
heeft inmiddels voldoende alternatieven om de rijksweg of de
binnenstad te bereiken; daar is niet langer een interne snelweg
voor nodig. Zo wordt de hoofdstructuur van Schalkwijk omgevormd
van een betekenisloze leegte tussen introverte eilanden, tot de
levendige hartlijn van de wijk, waar iedereen welkom is.
Schalkwijk verbindt! durft de structurele mobiliteitsopgave in
Schalkwijk als geheel aan te pakken, laat zien hoe dat positieve
uitwerking kan hebben op wijk- en buurtniveau van MolenwijkNoord en de Waddenbuurt en focust op het ruimte maken voor de
bewoners van de wijk.

Ruimte voor de bewoners van Molenwijk-Noord
In het uitwerkingsgebied Molenwijk-Noord laten we zien welke
winst bereikt kan worden met deze aanpassingen. Ruimte wordt
vrijgespeeld om aantallen en typen woningen uit te breiden,
betekenisloze groene ruimte tot wijkpark te maken, bouwblokken

voorkanten te geven, autovrije openbare ruimte te maken en
overzichtelijke en aangename routes voor de fietsers in de wijk te
creëren.
Om dat voor elkaar te krijgen, hoeven we met deze aanpak dus
niet eerst te slopen. Juist niet. Door de slimme verkeersinterventies
spelen we ruimte vrij om eerst te bouwen, ruimte te creëren voor
bewoners om eindelijk door te stromen naar een andere categorie
woning in hun geliefde buurt, of te verhuizen naar een zelfde
type woning, maar duurzamer en met een betere relatie tot de
omgeving. Zo spelen we ruimte vrij voor de nodige veranderingen,
zonder dat de huidige bewoners in de knel komen.

Schalkwijk verbindt! Huidige en nieuwe bewoners
Schalkwijk verbindt! stelt een eerste interventie voor die
Molenwijk een gezicht en een adres geeft aan de veranderende
hoofdstructuur, en daar een plek creëert die de bewoners de
mogelijkheid biedt zich te uiten, zich te tonen, te creëren en elkaar
te ontmoeten. Deze plek aan de Europaweg is daarmee voor
iedereen herkenbaar.
Het programma voor deze plek hebben we deels al gevonden
met het culturele programma “Verhalen uit de Kapsalon” (een
vervolg op Dubbel Belicht, van Marisa Beretta), dat in september
2020 van start gaat en de gekozen plek graag zou gebruiken voor
workshops met bewoners. Hoe betekenisvol zou het zijn om deze
activiteiten te koppelen aan andere broodnodige functies zoals het
wijkcentrum/ buurthuis of het projectbureau van Pre-wonen voor
de ontwikkeling van Molenwijk?
Rondom wordt de ruimte voor de auto teruggeduwd en vervangen
door ruimte voor tuinen en openbare ruimte, op een strategische
route tussen Molenwijk en Europawijk.
We maken zo een plek die de toon zet in de transitie van ruimte
voor auto’s naar ruimte voor mensen. Die transitie is niet makkelijk
en is geen laaghangend fruit, vergt soms ingewikkelde besluiten
die bevochten zullen moeten worden, maar maakt Schalkwijk
structureel nog beter!
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1.

Kenmerken van Schalkwijk
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Schalkwijk is een wijk waar trotse en actieve mensen wonen, waar genoten
wordt van de relatieve rust in de nabijheid van het centrum en van de groene
zoom. Het is ook een wijk die ontwikkeld is vanuit het perspectief van de
auto, waardoor betekenisvolle openbare ruimte voor mensen soms ver te
zoeken is. Het heeft een archipel van eilanden opgeleverd die vaak met
de rug naar elkaar staan. Dat is niet alleen een ruimtelijk probleem, maar
beïnvloed woningprijzen en daarmee de samenstelling in de wijk. Grote
uitdaging is om op de meest strategische plekken in de wijk, een integraal
antwoord te vinden op dit ecosysteem van uitdagingen.
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1. Kenmerken van Schalkwijk
Wijkstructuur
Schalkwijk bestaat uit een doorgaande hoofdstructuur met
de Europaweg, Azieweg , Amerikaweg en Boerhaavelaan als
belangrijkste. Deze hoofdstructuur richt zich volledig op een
gescheiden verkeersafwikkeling met royale maat, zoals dat
in de jaren 60 en 70 de norm was. Het resulteert nu in een
wijk met gefragmenteerde wijkdelen, een hoofdstructuur
zonder verblijfskwaliteit en te veel nadruk op de verkeersfunctie. De wegen scheiden Schalkwijk meer dan dat ze
haar verbindt.

“Schalkwijk heeft veel
verkeersruimte zonder
verblijfskwaliteit”

Schalkwijk is ontworpen in een tijd waar de auto centraal stond

3 - --- -- -- - --- - -- --

De hoofdstructuur van Schalkwijk bestaat uit een aantal
grote doorgaande verkeersaders

De wijkdelen van Schalkwijk zijn veelal zelfstandige
eilanden met weinig onderlinge interarctie

Beeld van het bestaande hart van Schalkwijk; het profiel van de Europaweg is een verkeersader zonder verblijfskwaliteit
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Groen en water: de Groene
Zoom als grote kwaliteit
Het groen en water hebben duidelijk twee gezichten in
Schalkwijk. De Groene Zoom met recreatie, parken en sport
en het stevige waterkader met het Spaarne, de Ringvaart en
de Molenplas zijn een grote kwaliteit. De verbindingen naar
de Groene Zoom vanuit de wijk zijn echter zeer beperkt en
ontberen zelf vaak kwaliteit.
Groen in Schalkwijk is daarnaast vaak opvulling. Tussen
gebouwen. Tussen verkeersfuncties. En tussen verkeersruimte en gebouwen. Veel van de groene ruimtes kunnen
worden gezien als betekenisloos bermgroen dat de wijken
onderling eerder van elkaar scheidt dan dat er betekenisvolle verbindingen mee gelegd worden.
Dit groen heeft geen verblijfskwaliteit en weinig
gebruikswaarde of ecologische betekenis. Schalkwijk mist
een groen hart en heeft te weinig sterke parken en
betekenisvolle groene plekken op buurtniveau.

Groene randen en interne
fragmenten

Een stevige waterstructuur
om de 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

“Niet al het groen is
goed voor een wijk.”
Diverse beelden van groene opvulling tussen verkeersruimte en gebouwen zonder gebruiks- of verblijfsbetekenis voor de wijk.
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Introvert
In het oorspronkelijke ontwerp van Schalkwijk als stedelijk
uitleggebied weerklonken de moderne idealen van
vrijliggende bouwblokken in het groen en ruimte voor
recreatie rond de wijk. In de huidige situatie geldt eigenlijk
voor heel Schalkwijk dat de wijk zich afkeert van het
omliggend gebied en in structuur en functies vooral naar
binnen gekeerd is. Dit introverte karakter is ook terug
te vinden binnen in de wijk zelf. De buurten vertonen
dezelfde eigenschappen. Afgekeerd van de hoofdstructuur
zijn ze naar binnen gericht. Als gevolg daarvan staan de
meeste bouwblokken met hun achterkanten naar de
grotere publieke ruimtes. Zo is op elk niveau het introverte
karakter voelbaar. Het wonen en de publieke ruimte zijn
daardoor maar matig op elkaar betrokken. De leefbaarheid
is daardoor niet optimaal. Door architectuur, stedebouw en
openbare ruimte nauwkeurig op elkaar af te stemmen kan
nog veel ruimte gevonden worden voor verbetering.

Intoverte wijk, introverte buurt, introvert bouwblok

5 - --- -- -- - --- - -- --

Van de appartementenblokken bepalen de dichte plinten en
de garageboxen de uitstraling op de openbare ruimte
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Bij de grondgebonden woningen bepalen de achterkanten
het beeld naar de belangrijkste wegen.

De bewoners

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.”

Veel in Schalkwijk is bedacht vanuit een norm, als
generieke standaard voor een woonomgeving; Confectie
voor de woningvraag van de jaren 60 en 70. Inmiddels is
Schalkwijk bevolkt met de grootst mogelijke diversiteit aan
mensen. Oud, jong, in Nederland geboren of van elders in
de wereld, gezinnen, alleenstaanden, ouderen. Wat al die
bewoners bindt is de betrokkenheid bij en trots op de buurt
waar ze leven.
Schalkwijk heeft zo zijn uitdagingen en is anders dan andere
stadsdelen van Haarlem. Reden hiervoor is de tijd waarin
het is gebouwd, de gemiddelde inkomensopbouw en grote
bevolkingsmix. Daar staat tegenover dat in gesprekken op
straat, of met de mensen die werken in de wijk en lezend
door de quotes van de reportages van Dubbel Belicht
(tentoonstelling naar idee van fotograaf Marisa Beretta)
betrokkenheid, plezier en trots toch als eerste naar voren
komen.
Schalkwijkers houden over het algemeen van hun buurt en
wijk, willen natuurlijk wel verbeteringen waar dat kan, maar
vooral niet weg uit de buurt waar ze wonen.

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.”

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.”

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

Beelden en quotes uit de tentoonstelling Dubbel Belicht door en over mensen in Schalkwijk (Marissa Beretta)
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2.

Visie op de hoofdstructuur van Schalkwijk
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De grootste uitdagingen en kansen voor Schalkwijk liggen in de
hoofdstructuur: Door hier structureel in te grijpen in het verkeerssysteem,
kan ruimte gevonden worden voor verdichting, klimaatadaptatie, adressen
aan de hoofdwegen, betekenisvolle openbare ruimte en het leggen van
relaties tussen de eilanden waaruit Schalkwijk nu is opgebouwd.
Dit is de zone waar Schalkwijk maximaal verbindt!
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1. Visie
2.
Schalkwijk
op de verbindt!
hoofdstructuur van Schalkwijk
Leefbare verstedelijking gekoppeld
aan groene kwaliteiten
De transitie van Schalkwijk is al in gang, maar structurele
ingrepen moeten nog gemaakt worden om leefbaarheid en
duurzaamheid te vergroten en een antwoord te geven op het
woningbouwvraagstuk. Schalkwijk verbindt! stelt voor om de
transitie nu eerst te concentreren rond de interne hoofdstructuur, vooral rond de Europaweg.
Verdichting en leefbaarheid binnen de wijk worden vergroot
door veel adressen aan de straat er bij te maken, het profiel
wordt zo leesbaarder en wijkdelen aan beide kanten van de
Europaweg worden meer verbonden met elkaar. Het betekenisloze tussengroen wordt getransformeerd tot binnentuinen van
woningblokken, of op enkele prominente plekken tot buurtparken met collectief gebruik. Hiermee komt er minder, maar
tegelijkertijd betekenisvoller publiek toegankelijk groen op de
juiste plekken wat zorgt voor een intensiever gebruik en minder
onderhoud.’
Door ook meer nadruk op verbindingen voor fietsers en voetgangers te leggen, naast een verbeterd openbaar vervoersysteem in de wijk dat aantakt op stad en regio, raken de buurten
veel beter verbonden met elkaar en met de Groene Zoom. Daar
worden zowel in west-, zuid- als oostzijde extra kwaliteit en
recreatieve functies voorgesteld.
De verdichting in Schalkwijk kan helpen de kwaliteit in de wijk
te verbeteren, maar het belang van het grootschalige groen
rondom wordt daardoor ook groter. Schalkwijk verbindt!
voorziet in beide.

“De nadruk ligt op veel
meer kwalitatieve publieke
ontmoetingsruimte.”

Visiebeeld op de hoofdstructuur: Veel meer adressen aan de hoofdwegen erbij, leesbaarheid van de wijk vergroot en echt kwalitatief groen

7 - --- -- -- - --- - -- --
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“Schalkwijk kan
nog beter. “

Planologische structuurkaart Schalkwijk verbindt!: Te versterken en/transitiezones van netwerken en functies
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Mobiliteit in transitie: Van
‘komen en gaan’ naar ‘bewegen
binnen de wijk’
De gemeente Haarlem heeft in de Structuurvisie Openbare
Ruimte 2040 reeds aangegeven met een helder wegenstructuur een ring rond de stad te willen bieden. Het autoverkeer
wordt zo gebundeld op een grofmazig wegennetwerk in/
rond de stad. Dit levert naast een heldere oriëntatie voor
autoverkeer, ook een goede doorstroming op, verkeersveiligheid, ruimte voor alternatieven voor de auto binnen
de stadsdelen (lopen/fiets/OV) en toename van een prettig
woon-/werkklimaat in centrum en woongebieden.

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

Rijtijd huidige situatie:
14 minuten over N205
(i.p.v. door Schalkwijk
15 minuten)

Op de regiokaart hiernaast is de regionale autostructuur
weergegeven. Dankzij deze heldere hoofdwegenstructuur
kan nu ook de transitie op Schalkwijk worden toegepast.
Ten aanzien van autoverkeer betekent dit: Vermijd (doorgaand autoverkeer), Shift (naar fiets of OV), Verbeter (de
netwerken voor fiets en OV, en de bereikbaarheid van
functies in de buurt). Dit duurzame principe hanteren wij in
Nederland de laatste 10 à 15 jaar voor stedelijke gebieden
zoals stadscentra en stadsdelen zoals Schalkwijk. In wijken
met een sterk verouderd verkeersprincipe moeten alle
netwerken voor alle vervoerswijzen sterk verbeterd worden
zodat de functies en gebruik weer in balans komen.
9 - --- -- -- - --- - -- --

Regionale hoofdwegenstructuur, met aanduiding van Schalkwijk en het autoverkeer vanuit
Heemstede met de geeïgende route naar de A9
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Verkeerskundige onderbouwing
van de transitiemogelijkheid
Nu levert de doorgaande autostructuur door Schalkwijk veel
autoritten op die tot een modal split leidt van 80% auto,
10% OV en 10% fiets/lopen. Schalkwijk verbindt! heeft het
ambitieniveau om allereerst het puur doorgaand autoverkeer uit Schalkwijk te weren en daarnaast verbetering voor
het netwerk voor fietsen en OV in de wijk te maken. De na
te streven modal split zou kunnen worden: Auto 50%, OV
15% en Fietsen/Lopen 35%OV. Met een verder verbetering van de OV-voorzieningen kan dat voor Schalkwijk in
de toekomst nog verdere verschuiving van auto naar OV
opleveren.

De oorspronkelijke hoofdstructuur

Wijkentrees en binnenring voor de
auto in de wijk

De aangepaste structuur met nadruk op bewegen binnen de wijk

OV netwerk met grote hub bij de
Schipholweg en wijkhubs in verbinding met Schalkwijk elektrische bus

Royaal fietsnetwerk door de wijk en
verbonden in alle richtingen

Deze ambitieuze mobiliteitstransitie is noodzakelijk om de
kwalitatieve impuls te realiseren in de leefbaarheid, verdichtingsopgave en toekomstbestendigheid van Schalkwijk. Het
terugdringen van het autoverkeer is heel goed mogelijk. Het
doorgaand autoverkeer vanuit Heemstede door Schalkwijk
richting de A9 hoort niet op de Europaweg/Amerikaweg. De
geëigende route voor het grootste deel van dat autoverkeer
is via de Provinciale weg N205. De rijtijden laten ook zien
dat het voor autoverkeer ook niet sneller is om door Schalkwijk naar de A9 te rijden (zie de rijtijden op de regionale
kaart). In de huidige situatie is de etmaalintensiteit op Europaweg op deze route op een werkdag circa 9000 mvt/etmaal. Daarvan is naar schatting 1/3 doorgaand. Resteert bij
de nieuwe structuur 6000 mvt/etmaal door het verschuiven
van de doorgaande ritten naar die geëigende routes, zoals
ook in de Structuurvisie van Haarlem aangegeven. Met dat
inzicht kan de structuur van Schalkwijk zo worden verbeterd
dat de shift gemaakt kan worden van auto naar fietsen/
lopen en OV volgens die nieuwe modal split 50/15/35.
Dan resteert er straks 3500 à 4000 motorvoertuigen op de
belangrijkste stadsstraten van Schalkwijk. Een aantal dat bij
een verblijfsklimaat past.
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Europaweg wordt stadsstraat
‘Ook in het voorgestelde stratennetwerk zal de Europaweg
de hoofdverbinding met het centrum van Haarlem blijven
vormen en hiermee een van de belangrijkste straten van
Schalkwijk. Daarom zoomen we hier even verder op in
om te laten zien wat de uitgangspunten van Schalkwijk
verbindt! kunnen betekenen voor deze straat.
De Europaweg omvormen tot stadsstraat is een van de 10
sleutelprojecten in de gemeentelijke structuurvisie 2040
van de gemeente Haarlem. In Schalkwijk verbindt! pakken
we deze belangrijke ambitie op om daadwerkelijk gestalte
te geven aan de kwaliteiten van een stadsstraat. In het
ontwerpend onderzoek naar de mogelijkheden van de
transitie van de Europaweg naar Europastraat valt vooral op
hoeveel maat tussen bebouwing of functies aan weerszijde
van het door infrastructuur gedomineerde profiel ligt.
In naaststaande beelden van het noordelijke deel en
middendeel van de Europaweg is de bestaande maat 62,5
m en 72 m. Schalkwijk verbindt! stelt voor om juist deze
ruimte te transformeren. Met als doel een royaal, maar
efficiënt profiel van 30m te bieden voor een stadsstraat,
de nadruk op gemotoriseerd te verminderen, adressen
en voordeuren aan de straat te maken met direct contact
voor voetgangers en fietsers, en nieuwe bebouwing toe te
voegen om dit te bewerkstelligen.

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

Europaweg bestaand profiel van ruim 70m breed in centraal deel

Omvorming tot stadsstraat van 30m en ruimte voor nieuw bouwblok
met groene openbare ruimte tussen nieuw en bestaand woongebouw

Het ontwerpend onderzoek wijst uit dat er voldoende
overmaat in de profielen zit om tussen de bestaande
woongebouwen aan de Europaweg en de nieuwe
bebouwing collectieve of semi-openbare binnentuinen te
maken. Veel van de huidige bebouwing heeft geen entrees
aan de Europawegzijde, is met balkons op de wegzijde
gericht en kan daarom goed aansluiten bij de nieuw te
vormen situatie van binnentuinen. Met deze ingreep
worden dus ook de huidige achterkanten richting de
hoofdstructuur opgelost; zonder dat er gesloopt hoeft te
worden.
11 - --- -- -- - --- - -- --
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Ruimte voor verdichting,
adressen aan de straat en
meer leefkwaliteit
De nieuwe bebouwing langs de Europaweg kan gevarieerd
zijn en er kunnen best hoogteaccenten zijn, maar de basis
is circa vier lagen, zodat het profiel van de stadsstraat en
de aangegrenzende bebouwing goed in verhouding zijn. In
de plint kunnen functies worden voorzien die meerwaarde
creëren voor de buurt, bewoners en ondenemers. De straat
is een activiteitenroute met een aangenaam klimaat door
bomen en afscheiding van de HOV baan door hagen.

Voordeuren aan de straat
Bomenlaan in het trottoir

Commerciele functies
op de hoek

Ramen aan de straat
Groene tussenruimtes

Busbaan

Haag tussen busbaan
en rijbaan

1 rijbaan met fietsstrook

De bestaande Europaweg als verkeersader (boven); De Europaweg als stadsstraat met de diverse kenmerken
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Integrale gebiedsontwikkelingsprojecten
Op het schaalniveau van de wijk als geheel liggen meerdere
belangrijke ingrepen, reeds gepland of voorgenomen, in
elkaars verlengde en/of invloedsfeer. Hier is grote meerwaarde te boeken wanneer deze ingrepen over de grenzen
van infrastructuur, eigendom en partijen heen worden getild en tot integrale gebiedsontwikkelingsprojecten worden
gemaakt. Schalkwijk lijdt nog te veel aan het werken op
eilandjes als gevolg van de oorspronkelijke modernistische
scheidingsprincipes. Nu kan een keerpunt worden gemaakt.
Schalkwijk verbindt! letterlijk, wanneer een aantal projecten slim wordt gebundeld. We geven de drie belangrijkste
bundelingen aan.

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.

1. Het Park aan het Spaarne biedt een strategische kans om
verdichting rond de Schipholweg sterk te beëindigen met
een bebouwing met een mix aan functies en een station
voor de OV-hub. Deze bebouwing en infrastructuur krijgen
een grote gezamenlijke deler wanneer ze in relatie tot een
publiek park als oostelijke evenknie van de Haarlemmerhout worden ontworpen en ontwikkeld. Een kwalitatieve
publieke plek, functie en nieuw woonareaal als verbinding van stad en Schalkwijk. Bovendien de enige kans voor
Haarlem om een openbare ruimte van dit formaat en deze
betekenis te maken direct aan het Spaarne.
2. In het centrum van Schalkwijk is een aantal plannen
al in vergevorderd stadium of in ontwikkeling, met name
het winkelcentrum. Toch is er juist in de koppeling van de
ideeën voor de transformatie van de kantorenzone en de
slimme visie op herontwikkeling van het ziekenhuis wel
degelijk kans om deze belangrijke gebieden te verbinden.
Letterlijk met een langzaamverkeersroute door het hart met
sterke publieke plekken zonder autoverkeer. En gekoppeld
aan de beschreven transformatie van de Europaweg tot
stadsstraat.
13 - --- -- -- - --- - -- --

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 fiets- en wandelroutes
en de woningbouw aan het
park.”
De drie belangrijkste gebundelde integrale gebiedsontwikkelingen ter ondersteuning van de structuurverandering van Schalkwijk en het
oogsten van kansen.

- - - --- -- - - -- - -- -- - -- -- - --- --- -- - -- - --- --- -- - - - --- - -- -- - - - ---------------------------------Schalkwijk verbindt!

3. Het derde grote Integrale Gebiedsontwikkelingsproject
is Molenwijk-Noord. Hier wordt de Europaweg met structurele ingrepen getransformeerd in een Stadsstraat. Een
nieuw wijkpark verbindt zowel de wijken Molenwijk en
Europawijk onderling, als deze wijken met de Groene Zoom
via de duidelijke en groene route door het park.
De motor voor deze transformatie is de herontwikkeling
van een deel van het woningbestand in Molenwijk-Noord.
Door deze herontwikkeling breder te trekken en de grotere
structurele publieke ruimte en verkeerstransitie te betrekken wordt het realiseren van een groter aantal woningen
met meer diversiteit en het vergroten van leefbaarheid en
kwaliteit van de publeike ruimte realistisch. In deze gebiedsontwikkelingsopgave staat het maken van een verbindende
publieke ruimte centraal.

Bestaande situatie Europaweg ter hoogte van de Molenwijk

Het park uitbreiden, langzaamverkeersverbindingen Noord-Zuid versterken en bebouwing met
adres aan het park maken

Herziene ontsluiting met nadruk op stadsstraten vanaf wijkentree

---------------------------------------- -- - - -- - -- -- - -- -- - --- --- -- - -- - --- --- -- - - - --- - -- -- - - - --- -- - - -Schalkwijk verbindt!
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3.

De transitie van Molenwijk-noord

20 - --- -- -- - --- - -- --

- - - --- -- - - -- - -- -- - -- -- - --- --- -- - -- - --- --- -- - - - --- - -- -- - - - -- -----------------------------Schalkwijk verbindt!

In Molenwijk-noord worden de principes die we voor Schalkwijk hebben
geformuleerd concreet: Door een slimme, haalbare verkeersingreep in de
hoofdstructuur 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.

-------------------------------- - - --- -- - - -- - -- -- - -- -- - --- --- -- - -- - --- --- -- - - - --- - -- -- - - - --- -- - - -Schalkwijk verbindt!
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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

15 - --- -- -- - --- - -- --
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Het hart van nieuw Molenwijk-noord
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3. Transitie van Molenwijk-Noord
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

Visie op Molenwijk-Noord
In lijn met de overall analyse van Schalkwijk komen
dezelfde uitdagingen terug in Molenwijk-Noord. Op deze
pagina worden de belangrijkste kansen en uitdagingen
aangegeven in respectievelijk zwart en rood. Op de volgende pagina staat dezelfde kaart met de visie voor de
hoofdstructuur voor de transitie van Molenwijk-Noord
weergegeven.

Verbinding met groen
binnengebied Engelenburg verbeteren

Kansen en uitdagingenkaart Molenwijk-Noord

17 - --- -- -- - --- - -- --
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Te breed profiel

Achterkanten

Zone met heel
veel parkeren
op maaiveld

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
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Stedenbouwkundige principes
De principes die Schalkwijk verbindt! hanteert voor het
ordenen en ontwerpen van Molenwijk noord zijn consistent
met die op het hogere schaalniveau. Hier wordt duidelijk
wat dat op buurtniveau en wijkniveau op kan leveren.
Het terugdringen van het autoverkeer levert ook hier de ruimtewinst op om de andere principes te kunnen integreren.

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

Nieuw netwerk, gericht op weren doorgaand verkeer en ruimte maken voor bouw eerste fase

Ook in Molenwijk prioriteit voor langzaam verkeerroutes

Op strategische plekken extra programma met overdekt parkeren

Een betekenisvolle parkruimte die Schalkwijk verbindt met de Groene Zoom

19 - --- -- -- - --- - -- --
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Duurzame systeeminterventies

Collectieve energievoorziening in systeem op buurtniveau

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

Het verduurzamen in de systemen van onze woongebieden
moet hoge prioriteit hebben. Door de kennis van nu toe
te passen, belasten we de omgeving minder, zijn we beter
voorbereid op een veranderende toekomst en worden onze
woningen en leefomgevingen comfortabeler.
Met name dat laatste wordt sterker als de systemen
integraal meegenomen worden bij de stedebouwkundige
ontwikkeling van een gebied. In Schalkwijk kunnen bestaande appartementenblokken door het toevoegen van wintertuinen en een ondergrondse ‘warmte-accu’ collectieve
warmtebronnen worden voor de buurt, terwijl een betekenisloze openbare ruimte getransformeerd wordt naar een
collectieve wintertuin die wel betekenis heeft.
Door de reguliere regenval ondergronds te bufferen
kan grondwater wordt beheerd, maar kan ook in droge
periodes geprofiteerd worden van dat water door de
openbare ruimte te koelen. Door de piekbuien te bergen
in het oppervlaktewater kan een dynamische openbare
ruimte gemaakt worden die kwaliteit oplevert voor de
omwonenden

structuurkaartje omtrent
watersysteem (afkoppelen,
bergen, vasthouden, hergebruiken)

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

Regenwater afkoppeling en opvang in vergrootte waterberging
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Vandaag: losse
blokken in vrije
ruimte, maar zonder
bijbehorende
principes.

In gesloten bouwblok Passender voor
Molenwijk is het
worden aantal
problemen opgelost open Bouwblok met
voorkanten naar de
straat en een semicollectieve binnenwereld

Vandaag: Weinig
verschil in
blokgrootte; vooral
grote maten.

Transformatie
naar een open
bouwblok in hogere
dichtheid met meer
gedefinieerde
publieke ruimte
Woonveld met de open bouwblok structuur

21 - --- -- -- - --- - -- --
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Een essentiele
aanvulling voor de
menselijke maat is
het verkleinen van de
stedebouwkundige
korrel.

Grotere diversiteit aan
woningtypes: voor ieder wat
wils en vergroting van het lokale
woningaanbod
De transformatie van Molenwijk noord is een uitgelezen
kans om de differentiatie van het woningaanbod tegen het
licht te houden.
Het ligt voor de hand om er voor te zorgen dat de huidige bewoners de kans krijgen om een nieuwe woning in
dezelfde klasse te betrekken. Twee aspecten vragen om een
aanvulling op deze benadering.
Allereerst is het aandeel ouderen in Schalkwijk relatief
hoog, terwijl de voorzieningen in Schalkwijk juist laag zijn.
Dat levert de situatie op dat veel ouderen in een te groot
appartement blijven wonen omdat er in de wijk geen alternatief is. Zo is de stap onaantrekkelijk groot om te verhuizen.
Een tweede aspect is dat het aanbod relatief gelijkvormig
is, waardoor een wooncarriere niet of nauwlijks op de plek
zelf vervolgd kan worden. Het zou aantrekkelijk kunnen
zijn om bewoners die toe zijn aan een volgende stap in hun
wooncarriere een optie aan te kunnen bieden in de wijk
zelf.
Ook hier is de kwaliteit van het adres van belang. Door
nieuwe kwaliteiten aan te bieden in de openbare ruimte
met bijvoorbeeld woningen die direct aan het park liggen, is
het voorstelbaar dat andere woningtypes hier ook een plek
kunnen vinden. Door de schaalverkleining en het gebruik
maken van het open bouwblok kan het woningaanbod
verder worden gediversifeerd.

Een grotere diversiteit in het woningaanbod
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Verhouding van appartementen en grondgebonden woningen

30 - --- -- -- - --- - -- --
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Impressie van een woonstraat met pleintje

Impressie van een doorsteek
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3. Transitie van Molenwijk-Noord
Eerste interventie: een
herkenbare publieke plek
•

•

Rond appartementengebouw aan de Zuiderzeelaan
wordt een eerste herkenbare publieke plek gemaakt
op de kop van het gebouw. Een eerste adres aan de
Europaweg voordat de transitie begint.
Om de eerste stap van fase 1 voor de bereiden wordt
er een nieuwe locatie voorbereid voor de kringloop
Mooizooi. Voor de ateliers in het Mooizooi gebouw
komen er mogelijkheden in aanbouw bij de nieuwe
publieke plek aan de Europaweg.

Eerste interventie voordat de fasering van de transitie begint

23 - --- -- -- - --- - -- --

Eerste fase: beschikbaar maken
van nieuwe woningen en maken
van nieuwe wijkverbinding
•

•

In de eerste fase wordt begonnen met bouwen. Daarvoor moet de verbinding voor het eerste deel van de
stadsstraat tussen Zwemmerslaan en Zuiderzeelaan
aangelegd worden. Daarvoor wordt het inmiddels lege
gebouw van de Mooizooi verwijderd.
Aansluitend kan het eerste nieuwe blok worden
gebouwd aan het park enerzijds en aan de nieuwe
straat anderzijds. Het Texelhof appartementengebouw
is onderdeel van dat blok. Ook worden woningen
toegeveogd aan de locatie waar de niewe kringloop al
gevestigd is.

Fase 1a en b: Nieuwe woningen beschikbaar maken
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•

Dan kan de eerste serie van de bestaande flats gesloopt
worden en de nieuwe route van de stadsstraat worden voltooid. Hieromheen worden de eerste nieuwe
woonvelden met behoud van bestaande elementen
gerealiseerd.

Fase 1c: Stadsstraat als nieuwe wijkverbinding voltooien

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

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

•

•

•
•

Opnieuw is er aan het eind van Fase 1 ruimte om iedereen die nu in de bestaande flats woont de mogelijkheid
te bieden om binnen de wijk te verhuizen. De volgende
tranche van te slopen gebouwen volgt dan.
Aan de Europaweg wordt bij de nieuwe wijkentree
vanuit Heemstede een nieuw complex gebouwd.
Aansluitend aan de transities van woningbouw aan het
park wordt het park uitgebreid met meer water, opener
gebruiksgroen, een publieke functie en paden die de
buurten met het groen verbinden. Ook wordt er een
verbeterde snelle fietsverbinding naar de groene zoom
aangelegd.

Aan de randen van Molenwijk-Noord worden in diverse
stappen de woonvelden gemaakt. Hiermee wordt het
aantal woningen uitgebreid en worden aantakkingen
gemaakt met de andere buurten op lager schaalniveau

“Eerst nieuwe
woningen BOUWEN
in Molenwijk, voordat
er wordt gesloopt.”

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
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34 - --- -- -- - --- - -- --
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“In het hart van
Molenwijk Noord is
een publieke ruimte
voor iedereen”
Impressie van de pleintjes in het hart van het plan, met water speelplaats, sportruimte en de multifunctionale wijkzaal voor gym van de scholen, buurtevenementen en sportwedstrijden.
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4.

Molenwijkers aan de slag

36 - --- -- -- - --- - -- --
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De eerste interventie zet in op het maken van een plek voor alle Molenwijkers, die zo is gesitueerd, dat ook bewoners van buiten de wijk zich welkom
voelen.
Molenwijk en de Molenwijkers krijgen een gezicht en een plek waar ze vorm
kunnen geven aan hun wijk.

-------------------------------- - - --- -- - - -- - -- -- - -- -- - --- --- -- - -- - --- --- -- - - - --- - -- -- - - - --- -- - - -Schalkwijk verbindt!
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4. Molenwijkers aan de slag
Een zichtbaar nieuw adres voor
collectieve buurtactiviteiten
De gekozen plek voor de eerste interventie die Schalkwijk
verbindt! voorstelt, ligt aan de kruising van de Europaweg
met de Zuiderzeelaan. Hier kan Molenwijk een eerste adres
maken naar de anonieme hoofdstructuur van Schalkwijk.
De plek ligt ook op een strategische plek op de langzaamverkeersverbinding die de binnentuin van het Engelenburgcomplex, via het pleintje bij basisschool de Wadden, kan
verbinden met Europawijk.
Hier stelt Schalkwijk verbindt! een plek voor waar buurtbewoners ‘een gezicht krijgen’ door te laten zien wie hier
woont, en waar ze de ruimte krijgen om zelf meer betekenis
aan de openbare ruimte te geven.
We onderzoeken drie opties waarmee deze omgeving, die
door gebrek aan betekenis en sociale controle misbruikt
wordt voor allerlei ongewenste activiteiten, geherprogrammeerd kan worden, zodat de plek wel betekenis kan krijgen.

38 - --- -- -- - --- - -- --

Het appartementengebouw aan de Zuiderzeelaan; Boven de rotonde aan Zuiderzeelaan en
Europaweg. Onder het parkeerpleintje achter het gebouw.
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Eerste interventie: aan de rotonde aan de Zuiderzeelaan en Europaweg wordt een paviljoen gekoppeld aan het
appartementencomplex met collectief programma in een openbare ruimte die ruimte biedt aan tuinen en verblijf
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Een plek voor kunst en cultuur
door en met wijkbewoners

Plek bieden aan bewegen, spelen en sport in de buurt

Een duurzame circulaire buurt
verbouwt haar eigen voedsel

Met het project van fotografe Marisa Beretta wordt een
cultuurplek gemaakt waar Molenwijk en de Molenwijkers
een gezicht krijgen. De ruimte is vervolgens beschikbaar
voor Molenwijkers om zelf met hun buurt aan de slag te
gaan.

Rondom het appartementenblok worden voorzieningen
aangelegd die mensen verleiden tot bewegen en verblijven.
Eenvoudige ingrepen als skatebaan of basketbalveld worden
gebruikt om de nu betekenisloze ruimte te programmeren

De openbare ruimte wordt aangevuld met collectieve en
private tuinen waar de buurtbewoners zelf kunnen verbouwen wat ze willen. De grageboxen tussen waddenstraat en
Europaweg worden vervangen door kassen.

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

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

Idee 3: Voedsel verbouwen en eten en drinken met elkaar

40 - --- -- -- - --- - -- --
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Rijk aan ruimte voor sociale
activiteiten
Welk idee ook verder uitgewerkt wordt, door stapeling van
programma kan deze ple uitgroeien tot een nieuw adres
voor Molenwijk, aan de hoofdstructuur voor Schalkwijk,
op de verbinding met Europawijk. Een plek die door haar
strategische ligging aan het nieuwe park ook mensen van
buiten Molenwijk kan verleiden tot het drinken van een
kopje koffie.
Maar ook in de eerste fase is die stapeling van programma
al interessant. Zou het niet fantastisch zijn om een nieuwe
plek voor de bewoners van Molenwijk te maken waar ze zelf
nieuwe culturele initiatieven kunnen ontwikkelen? Waar
tegelijkertijd het wijkcentrum een plek kan vinden zodat de
bewoners een plek hebben om elkaar te ontmoeten en zaken die de wijk aangaan te bespreken? Waar het infocentrum
van pré wonen gevestigd is, zodat de komende transformatie die voor Molenwijk en de Molenwijkers zo belangrijk is,
besproken en vormgegeven kan worden in de wijk zelf?

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

Ook op deze plek is het centrale thema, de centrale opgave
die we onszelf stellen ‘Schalkwijk verbindt!’, met minder ruimte voor de auto, meer ruimte voor betekenis, meer ruimte
voor mensen.

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

Mogelijkheden van stapsgewijze gebruiksverandering van het appartementengebouw aan de Zuiderzeeweg
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“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
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