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NIEUWSBRIEF DE KRIM 

                             VOORJAAR 2015 
Voorwoord 
Onder de blauwe hemel in de warme zon 
lopen we met z’n tweetjes al keuvelend over 
het eiland. Het is een sprookje om te zien en 
Jack knijpt in mijn hand. “Mensje, dat je hier 
mag wonen, wat een feest”, fluistert hij. Ik 
glunder. We zakken af richting de Zuid Kap en 
stoppen even om naar de schaatsers te kijken. 
Nog een paar dagen en dan gaat de baan 
dicht. We lopen langs de natuurvriendelijke 
oevers en draaien met een boog om de 
prachtig aangelegde kleine wildernis en we 
zuigen de zoete frisse lucht in onze longen op. 
We vervolgen onze weg richting de Noord Kap. 
Overal groen langs de sloot, een 
vakantieparadijs en Jack verbaast zich 
opnieuw. We naderen de kern en we kijken uit 
over een schitterend vierkant plein. Op elke 
hoek ervan is een reuzengrote plantenbak 
gemetseld en in alle vier de bakken staan de 
knoppen op ontluiken. “Moet je over een paar 
weken komen, Jack, als alles in bloei staat”, 
stel ik mijn maatje voor. Hij knikt en wijst naar 
het groene grasveld in het midden. Zo mooi, 
helemaal egaal en zo verzorgd. De bomen die 
het plein omringen variëren van linden, 
kastanjes tot berken met rondom een haag van 
wel duizend met veel zorg onderhouden 
beukenstruikjes. We stoppen een moment bij 
het speeltuintje en we treffen een keur aan 
speeltoestellen aan waar de kleintjes zich 
heerlijk op kunnen uitleven. De borders zijn nu 
nog kaal, maar straks bloeien daar naar 
hartenlust wilde bloemen. We verlaten het 
plein en lopen verder naar het noorden. We 
kijken naar de sloot en we hopen weer op de 
komst van het zwanenechtpaar. Iets verder 
zien we de sportvelden en de gebouwen 
eromheen. Bomen wuiven je van alle kanten 
toe. We lopen er dromerig voorbij en naderen 
een appartementencomplex waar oudere 
bewoners van het eiland naartoe verhuisd zijn. 
De woningen zijn helemaal van deze tijd. Ze 
bieden een imponerend uitzicht over de 
sportvelden en de rest van het eiland. De 
mensen die er wonen zijn van alle gemakken 
voorzien. Er zijn kleine winkeltjes, er is een 
kapper en er bevindt zich een sfeervol 
restaurant. Jack en ik gaan er naar binnen en 
bestellen een kop koffie. We spreken wat 
mensen en zij vertellen ons hoe heerlijk zij er 
wonen en wij begrijpen dat maar al te goed. 
En dan…. Jack belt op mijn mobiel. Hij is iets 
verlaat. “Oh, jee. Ik was in slaap gevallen en ik 
had een droom. Ik zal je er zo over vertellen. 
Te mooi om waar te zijn.”      (Tineke Dijkstra) 

                                                

 
Luchtfoto gedeelte de Krim 1992 

 
Verslag jaarvergadering 10 februari 2015 
Voorzitter Tineke Dijkstra heet iedereen van 
harte welkom. Behalve een groot aantal 
bewoners zijn onder de aanwezigen ook 
gastspreker wethouder Cora-Yfke Sikkema 
(GL) en gastspreker penningmeester van de 
Coöperatie DE Ramplaan Stijn Ruiter.  
Zij zullen over duurzaamheid spreken, Cora-
Yfke over duurzaamheid met betrekking tot 
afvalstromen en zonnepanelen en Stijn over de 
ontwikkeling van zonne-energie in het 
Ramplaankwartier. In het kader van deze 
themabespreking zijn Olaf Wijker, docent aan 
het Mendelcollege en mevrouw Hulschenbos, 
bestuurslid Kennemer IJsbaan, aanwezig. De 
gemeente Haarlem is vertegenwoordigd door 
gebiedsverbinder Haarlem-Noord Menno 
Evers en raadslid GroenLinks Ziggy Klazes.  
Het eerste gedeelte van de vergadering 
bestaat uit het huishoudelijk deel. Aan het 
woord komen: penningmeester Ronny Visser, 
Manuela van der Heide, Ton Pols en Hans 
Pos.  
 
Penningmeester Ronny Visser richt haar 
pijlen vooral op de toekomst en in dit kader kan 
zij de bewoners meedelen dat de wijkraad het 
komend jaar wat meer te besteden heeft en 
wellicht dat dit kan leiden tot een iets dikkere 
wijkkrant.  
De controle door de kascommissie, bestaande 
uit Petra Blesgraaf en Jaap van Deursen, heeft 
in januari plaatsgevonden.  
Jaap leest de verklaring voor en vraagt de 
vergadering om de penningmeester van de 
wijkraad te dechargeren voor het gevoerde 
beleid. De aanwezige bewoners gaan akkoord. 
De kascommissie 2015 zal bestaan uit Jaap 
van Deursen en mevrouw van der Kroef.  
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Wijkraadslid Manuela van der Heide is 
samen met Monica, Marlies en Annetje 
verantwoordelijk voor de feestjes op de Krim. 
De feestjes zijn mogelijk  door bijdragen van 
de wijkraad, de gemeente en giften van de 
bewoners. 
Gezien de bezuinigingen wordt het steeds 
moeilijker om op de gemeente een beroep te 
doen. Sinds het afgelopen jaar wordt door de 
gemeente een tegenprestatie gevraagd. Voor 
het midzomerfeest heeft de feestcommissie 
met hulp van enkele andere bewoners het 
tunneltje naar Bloemendaal schoongemaakt en 
voor het kerstfeest is samen met de kinderen 
uit de wijk zwerfafval verzameld. Dit was een 
leuke actie die aardig wat zwerfvuil opleverde. 
Het afgelopen jaar is er 21 juni een BBQ 
georganiseerd met een mooie opkomst, 
evenals op het kerstfeest van 14 december. 
De feestcommissie heeft veel positieve 
reacties van de bewoners gekregen, maar ook 
tips. Manuela vraagt om hier vooral mee door 
te gaan en de commissie te steunen en mee te 
doen aan de gezelligheid. 
Over het zomerfeest in juni dit jaar wordt nu al 
uitvoerig nagedacht. Waarschijnlijk wordt het 
weer een BBQ en in december zal er opnieuw 
een kerstfeest georganiseerd worden. 
Suggesties en extra hulp zijn van harte 
welkom.  

 
Marlies, Manu, Monica en Annetje 

 
Ton Pols heeft samen met Ronny Visser 
namens de wijkraad contact met de gemeente 
over wijkzaken die door de wijkraad of door de 
gemeente zijn aangekaart. Ondanks dat de 
meeste onderwerpen al in het afgelopen jaar in 
de nieuwsbrieven zijn gepubliceerd en daarom 
als bekend moeten worden beschouwd, geeft 
Ton toch een samenvatting. 
Het parkeerbeleid tijdens de Haarlem 
Honkbal Week 2014 was een groot succes 

dankzij het parkeervergunningstelsel. Wat de 
wijkraad betreft kan dit over anderhalf jaar 
weer worden ingezet. De evaluatie met alle 
betrokken partijen zal binnen niet al te lange 
tijd plaatsvinden. De uitkomst hiervan zal te 
zijner tijd in een van de nieuwsbrieven worden 
vermeld.  
Stand van zaken van de vier panden. Hier is 
geen nieuws over.  
Schoonmaakactie Spaarnelanden. In het 
voorjaar 2014 heeft er in Haarlem een grote 
schoonmaakactie plaatsgevonden. Via een 
brief werden de bewoners van de Krim  
hiervan vooraf door Spaarnelanden op de 
hoogte gesteld, tevens met het verzoek op 
bepaalde data de auto tijdelijk aan de andere 
kant van de straat te parkeren. Deze actie is in 
onze wijk heel goed verlopen. De wijkraad 
heeft de gemeente gevraagd ook in 2015 een 
dergelijke schoonmaakactie te laten 
plaatsvinden. De gemeente zal hierover met 
Spaarnelanden in overleg treden en uitzoeken 
of andere wijken ook zo positief gereageerd 
hebben. Mocht het zo zijn, dat ook dit jaar 
hetzelfde gaat gebeuren (daar lijkt het wel op), 
dan zullen de bewoners net als vorig jaar weer 
tijdig een brief in de bus krijgen wanneer dat 
zal zijn en wederom met het verzoek de auto 
op die bepaalde data aan de andere kant van 
de straat te parkeren.  
Straatverlichting. Een maand of zes geleden 
heeft de wijkraad de straatverlichting bij de 
gemeente aangekaart vanwege de bedenkelijk 
slechte staat van de armaturen en de 
verlichting. Er werd afgesproken dat er naar 
gekeken zou worden, maar voordat dit plaats 
zou vinden, bleek de hele wijk als een van de 
eerste wijken van Haarlem van LED lampen 
voorzien die qua verlichting op de toekomst 
gericht is. 
Het maaibeleid. Naar aanleiding van klachten 
van diverse wijkbewoners en eigen inzicht 
heeft de wijkraad met Spaarnelanden het 
maaibeleid besproken en zijn we met elkaar op 
bepaalde plekken gaan kijken. De wijkraad 
heeft tijdens deze schouw meer begrip 
gekregen voor de problemen die 
Spaarnelanden bij hun maaiwerkzaamheden 
ondervindt. De walkant aan de Lodewijk van 
Deijssellaan is zo zacht, dat de zware 
machines helaas diepe voren moeten trekken 
om te kunnen maaien. De wijkraad heeft wel 
gevraagd of zij zo voorzichtig mogelijk te werk 
willen gaan en beschadigingen aan bomen 
proberen te voorkomen.  
Rijklof van Goensplein. Op de vergadering in 
december 2014 heeft de wijkraad besloten om 
van het Rijklof van Goensplein een speerpunt 
te maken. Het plein is de laatste jaren erg 
achteruit gegaan en het moet gerestaureerd en 
verfraaid worden. Het is tijdens een gesprek 
met de gemeente onlangs aangekaart, maar 
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de financiële middelen zijn te minimaal om het 
plein goed aan te pakken. Wel ontstond tijdens 
dit gesprek bij mensen van de gemeente de 
indruk, dat het Van Goensplein wel hoger op 
de prioriteitsladder moet komen. We gaan hier 
als wijkraad mee door en we zullen kijken wat 
we voor elkaar kunnen krijgen. Een verzoek 
aan bewoners die rondom het plein wonen: of 
ze actief willen participeren als er beweging in 
komt. 
 
Wijkraadslid Hans Pos gooit meteen maar de 
knuppel in het hoenderhok door te beginnen 
met de vraag wie van de aanwezigen wel eens 
de website bekijkt. De respons is minimaal. Hij 
zegt dat juist de website een uitstekend 
communicatiemiddel is, waarop alle nieuws uit 
de wijk gepubliceerd wordt. Op dit moment 
wordt de site door wijkbewoner Sander Kollerie 
in een nieuw jasje gestoken en de verwachting 
is dat deze over een paar weken in de lucht zal 
zijn. Het is zeker de moeite waard, als je daar 
de mogelijkheid toe hebt, om eens op de 
website www.dekrimhaarlem.nl te kijken, want 
daar staan alle nieuwsbrieven, notulen en 
foto’s van feesten op. Kortom heel veel nieuws 
over de wijk van zeker de afgelopen vijf jaar. 
Als ondersteuning van zijn uiteenzetting maakt 
Hans gebruik van een PowerPoint presentatie. 
Het eerste plaatje is een plattegrond van de 
wijk met alle sportfaciliteiten in het noorden en 
het zuiden.  Vanaf vanavond zal er onderzocht 
worden hoe duurzame energie op wijkniveau in 
de toekomst mogelijk kan worden.  

 
Stuyvesantbrug over de Delft (archieffoto)  

 
Het Stuyvesanttunneltje is een heel belangrijk 
communicatiemedium tussen de wijk en de 
winkels en bus aan de andere kant van de 
Randweg. De conditie van de tunnel is slecht. 
Het is er meestal smerig, de verlichting werkt 
niet altijd optimaal en het is er vaak nat. Dit 
stuk infrastructuur verdient bepaald niet de 
schoonheidsprijs. De gemeente, de provincie 
en de wijkraad zijn met elkaar in gesprek 
gekomen en de bedoeling was dat de provincie 
in januari met een tekening zou komen waarop 
het nieuwe ontwerp te zien zou zijn. We 
hadden dit ontwerp vanavond graag willen 
laten zien, maar er is vertraging opgelopen. 
We hopen de bewoners in de Nieuwsbrief in 

maart alsnog te kunnen informeren hoe de 
renovatie er uit komt te zien. Het blijft een 
voetgangerstunnel, waarvan de wand zal 
worden verbeterd en van een antigraffiti laag 
zal worden voorzien, waarschijnlijk komen er 
spiegels, zodat gebruikers om de hoek kunnen 
kijken in het donkere gedeelte. Mogelijk 
worden er wat veranderingen in het trapstelsel 
aangebracht, zodat de tunnel wat 
toegankelijker wordt voor mensen met een 
rollator of andere hulpmiddelen. Het is de 
bedoeling dat alles er wat vriendelijker, wat 
opener uit komt te zien. De gemeente en de 
provincie hebben toegezegd dat de uitvoering 
ervan eind dit jaar of begin volgend jaar zal 
plaatsvinden. De wijkraad is blij dat de 
gemeente en de provincie constructief 
meedenken en dat voor deze renovatie geld 
beschikbaar is. 

Is deze aanblik in 2016 verleden tijd? 
 
Oorspronkelijk was de Kennemer IJsbaan niet 
overdekt, maar in 2006 heeft men na lang 
overleg uiteindelijk tot een ringoverkapping 
besloten. Nu zijn er plannen om de hele 
ijsbaan te overdekken. Vanuit het oogpunt van 
energiebesparing is dat reden genoeg om het 
dak dicht te maken. Er zijn ontwerpen gemaakt 
en op de tekening is dat goed te zien. Het dak 
zal ongeveer 14 meter hoog worden. 

 
Het ontwerp bestemmingsplan IJsbaangebied 
heeft de gemeente voor het indienen van een 
zienswijze ter inzage op haar website gezet. 
De wijkraad heeft daarop gereageerd. Waar wij 
ons zorgen over maken en meer duidelijkheid 
over willen is de vraag waar al het regenwater 
van het dak naartoe afgevoerd gaat worden. 
Daar moet door de gemeente goed over 
worden nagedacht. Het is de bedoeling om op 
het eigen terrein van de ijsbaan een sloot van 
vier meter breed te graven van de Delft naar 
de Spoorlijndijksloot. De wijkraad vraagt zich af 
of de capaciteit van die sloot groot genoeg is 
om al het water van het dak af te kunnen 
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voeren en hoe het met de drainage gesteld is. 
Ook wil de wijkraad weten waar alle 
afgegraven grond naartoe gaat en of het 
mogelijk is om een gedeelte of al die grond op 
bepaalde plaatsen in de wijk te hergebruiken, 
bijvoorbeeld op het Rijklof van Goensplein. De 
deadline voor het indienen van zienswijzen 
was 6 maart en is inmiddels verstreken. De 
wijkraad verwacht hier dit jaar uitsluitsel over. 

 
Sloot van de Delft naar de Spoorlijndijksloot 

 
De kruising Orionbrug blijft een lastig punt. 
Sommige automobilisten op de Randweg 
vanuit Haarlem-Noord sorteren niet links voor 
als ze de Orionweg op willen, maar gaan eerst 
rechtsaf het eiland op, maken een lus en rijden 
dan rechtdoor alsnog de Orionweg op. Vooral 
voor fietsend verkeer richting het Zwarte Pad 
kan dit gevaarlijke situaties opleveren. De 
wijkraad zou graag een deskundige in de arm 
willen nemen, die eens en voor altijd afrekent 
met alles wat op het kruispunt maar onduidelijk 
is. Ook over wie er wel of geen voorrang heeft. 
Er hebben zich al kleine ongelukjes 
voorgedaan en het kruispunt heeft dan ook de 
aandacht van de wijkraad.  

 
Orionbrug met rechts de Randweg 

 
Vooruitlopend op de prachtige plannen van DE 
Ramplaan waar Stijn Ruiter over gaat 
vertellen, stelt Hans dat in de wijk veel platte 
daken zijn. Het dak van het Mendelcollege, 
van de Provincie Noord-Hollandhal, van de 
IJsbaan en die van het Kennemer Sportcenter. 
Al die gebruikers denken allemaal na over het 
concept duurzame energie. Het is fijn dat Olaf 
Wijker hier namens het Mendelcollege is en 
mevrouw Hulschebos namens het bestuur van 
de IJsbaan. Bewoners van deze wijk willen wel 
met dit concept doorgaan. Mogelijk is in deze 

wijk zonne-energie een optie. Alleen al het dak 
van de provinciehal is 1200 vierkant meter. We 
zullen vanavond veel over het thema 
duurzaamheid te horen krijgen van de 
wethouder Cora-Yfke en van Stijn Ruiter.  

 
Dak Provincie Noord-Holland Hal  

 
Wethouder Cora-Yfke Sikkema brengt twee 
onderwerpen over duurzaamheid ter sprake: 
de noodzaak van gescheiden afvalinzameling 
en de ontwikkeling van zonne-energie in 
Haarlem.  
Wat betreft het scheiden van afval doen we het 
in Haarlem heel slecht. 37% wordt maar 
gescheiden ingeleverd, terwijl er gemeenten 
zijn die boven de 60% zitten. Er is met de stad 
afgesproken dat dit percentage omhoog moet. 
We willen niet dat al die grondstoffen verloren 
gaan. We noemen dit bewust grondstoffen en 
geen afval omdat er nieuwe producten van 
gemaakt kunnen worden, zodat je weer een 
nieuwe cyclus hebt. We moeten zuinig zijn op 
wat we hebben en het scheiden van afval 
levert ook nog eens geld op. 
Haarlem doet dus niet zo goed aan 
afvalscheiding, ondanks de aanwezigheid van 
ondergrondse containers voor verschillende 
afvalstromen, zoals glas, papier en plastic.  
De gemeenteraad heeft nagedacht hoe je het 
gedrag van mensen om afval te scheiden kunt 
veranderen, hoe je ze hiervoor bewuster kunt 
maken. Samen met Spaarnelanden is Haarlem 
de campagne De Tafel van X gestart. 
Op de website staan voorbeelden van 
gerecycled afval, zoals een lamp, gemaakt van 
5 kilo oud papier, een trui en nog veel meer. In 
de krant is hier uitvoerig aandacht aan besteed 
en de directeur van Spaarnelanden heeft zich 
met een van restafval vervaardigde ring met de 
wethouder verloofd met als doel dat er zoveel 
mogelijk wordt gescheiden.  
In de praktijk komt het er op neer dat 
Spaarnelanden de afvalstromen ophaalt en 
deze aan de verwerkers aanbiedt die daar 
nieuwe producten van maken. Behalve deze 
meerwaarde hoeft er minder verbrand te 
worden, waardoor er minder CO2 uitstoot de 
lucht in gaat, wat het milieu weer ten goede 
komt.  
Maar hoe kom je tot gedragsveranderingen, 
zodanig dat mensen hun afval daadwerkelijk 
beter gaan scheiden? De gemeenteraad is er 
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achter gekomen dat het aanbieden van een 
duobak voor het scheiden van papier en 
plastic, die eens in de veertien dagen door 
Spaarnelanden huis- aan- huis wordt geleegd, 
de gemakkelijkste manier is. In januari is met 
een pilot begonnen in het Ramplaankwartier, 
de Molenwijk en in de wijk Boerhave. In het 
totaal zijn daar 3000 containers uitgedeeld en 
de gemeente gaat onderzoeken wat het 
resultaat van deze nieuwe manier van 
afvalscheiding is. Als het goed werkt, zullen de 
duobakken in meerdere wijken uitgerold 
worden. Op den duur zal de Krim ook aan de 
beurt zijn, alleen wanneer dat is, kon zij niet 
zeggen. 
Het tweede onderwerp waar de wethouder 
over sprak, ging over zonnepanelen in de stad. 
Als er iets is wat je samen kunt doen, is dat 
investeren in zonnepanelen. In een aantal 
wijken is men hier actief mee bezig. Niet alleen 
met het plaatsen van zonnepanelen maar ook 
met het energiezuinig maken van het huis. 
Wijken waar men van zonne-energie gebruik 
maakt of gaat maken zijn Garenkokerskwartier, 
Noorderlicht in Haarlem Noord, de Kamp in 
Haarlem-Oost en in het Ramplaankwartier. Er 
liggen in Haarlem inmiddels al meer dan 2000 
zonnepanelen op daken her en der verspreid 
op zo’n 1500 woningen. Dit aantal zal alleen 
maar toe gaan nemen. Gebleken is dat IKEA 
vorig jaar al is begonnen met de verkoop van 
zonnepanelen met handleiding en dit 
fenomeen maakt dat het gebruik ‘vervolkst’. Zo 
komt zonne-energie steeds dichter bij de 
mensen en lijkt het doel om Haarlem in 2030 
klimaatneutraal te hebben wellicht te lukken. 
Zonnepanelen zijn niet alleen goed voor het 
milieu, het levert ook geld op. Ze moeten 
geïnstalleerd en onderhouden worden. 
Bovendien is het goed voor de portemonnee, 
want de investering verdient zich redelijk snel 
terug, Ook maakt het je minder afhankelijk van 
fossiele energie. In deze wijk ziet de 
wethouder zeker mogelijkheden.  
Ondanks de bezuinigingen heeft de gemeente 
geld voor duurzaamheid opzij weten te zetten 
en een gedeelte daarvan is voor subsidie als 
het gaat om in initiatieven om woningen van 
duurzame energie te voorzien.  
 
Gastspreker Stijn Ruiter is penningmeester 
van de Coöperatie DE Ramplaan. Hij houdt 
een informatieve PowerPoint presentatie over 
de ontstaansgeschiedenis van de 
Zonnecentrale Fablohal. De plannen om 
zonnepanelen op het dak van de hal te 
realiseren ontstonden in 2012, het jaar waarin 
de Stichting DE Ramplaan werd opgericht. Het 
is een verhaal van de lange adem, want 
voordat je gerealiseerd hebt dat je iets op 
andermans dak kunt installeren, moet je met 
heel veel partijen in overleg. Er moet juridisch, 

financieel, verzekeringstechnisch veel 
geregeld worden. Er moet gelobbyd worden 
met het parlement, onderzoek gedaan worden 
naar de constructie van de daken etc. In april 
2014 is de Coöperatie DE Ramplaan in het 
leven geroepen, voortgekomen uit de Stichting, 
aldus de spreker.   
In 2012 waren er een paar mensen in de wijk 
die iets met duurzaamheid wilden doen. Waar 
moesten ze mee beginnen? Hoe kun je een 
stip aan de horizon maken naar een energie 
neutrale wijk. Dat zou betekenen dat je zelf iets 
genereert wat je kunt verbruiken, waardoor je 
niet meer afhankelijk bent van de grote 
energiereuzen, bijvoorbeeld van Rusland. Er is 
toen een high level business case gemaakt, 
waarbij de gemeente gefaciliteerd heeft voor 
de hele wijk, bestaande uit 1100 woningen. 
Hoeveel gas en elektriciteit verbruiken die, wat 
voor afvalstromen bestaan er en in hoeverre 
kun je dat tot een gesloten systeem maken. 
Dat is allemaal uitgerekend en het bleek te 
kunnen tegen een paar duizend euro per 
huishouden. Er werd uitvoerig nagedacht over 
wat economisch het meest haalbaar was en 
het project wat er meteen uitsprong, was de 
Fablohal met het grote dak waar zonnepanelen 
op geplaatst zouden kunnen worden. Dit 
speelde allemaal in 2012.  We zijn nu drie jaar 
verder en er liggen nog geen zonnepanelen op 
het dak.  
Er zijn gesprekken met energiebedrijven 
gevoerd, met verzekeringsmaatschappijen, 
want wat gebeurt er als de panelen van het 
dak waaien of als er schade ontstaat bij de 
eigenaar of aan de installatie. Toen kwam Den 
Haag met het energieakkoord en met een 
rijksbeleid voor verruiming van lokale 
energieopwekking, de postcoderoosregeling. 
Deze regeling houdt in, dat niet alleen de 1100 
woningen uit het Ramplaankwartier kunnen 
deelnemen aan de Zonnecentrale, maar ook 
woonwijken in de buurt.  

 
Zonnepanelen op het platte dak 

 
Op het dak van de Fablohal kunnen 1500 
panelen geïnstalleerd worden, maar kan het 
dak dat gewicht zonder aanpassingen zomaar 
dragen? Een constructieberekening moest dat 
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uitwijzen. Er moesten offertes bij verschillende 
aanbieders gevraagd worden.  

 
Omdat het dak van de Fablohal toch 
vernieuwd moest worden, was het een 
uitgelezen kans om dat te combineren met het 
plaatsen van de panelen. Gesteggel en andere 
discussiepunten zorgden voor vertraging. Er 
kon geen “go” gegeven worden op het moment 
dat het lekke dak vernieuwd moest worden, 
dus werd het gerepareerd, helaas zonder de 
panelen te kunnen plaatsen. Daarna moest het 
hele traject weer opnieuw doorlopen worden 
en weer offertes worden gevraagd. Er is nu 
een partij gevonden die in april met de 
installatie van de zonnepanelen aan de slag 
zal gaan. De inschrijvingen zijn in februari 
2014 begonnen en van de contracten die er tot 
nu toe afgesloten zijn, is 65% uit het 
Ramplaankwartier, 35% uit de postcoderoos. 
Een Zondeel kost 325 euro met een minimum 
afname van twee Zondelen. Een Zondeel staat 
gelijk aan een zonnepaneel met een opbrengst 
van ongeveer 225 kWh per jaar. De investering 
wordt tussen de 8 en 12 jaar terugverdiend. De 
Zondelen houden gedurende zeker 20 jaar 
economische waarde, waardoor ze bij 
verhuizing kunnen worden doorverkocht.  
Op deze jaarvergadering komen mensen af die 
misschien niet allemaal aan een toekomstig 
zonne-energieproject in deze wijk mee willen 
doen, maar er zijn ook mensen niet aanwezig 
die misschien weer wel mee willen doen. Om 
de handen ineen te kunnen slaan is veel 
informatie nodig in welke vorm dan ook. 
Vrijwilligers moeten gezocht worden om het 
project van de grond te tillen, er zal een 
Stichting opgericht moeten worden die als 
denktank opereert en een Coöperatie die zich 
meer bedrijfsmatig met het project gaat 
bezighouden, er moet naar een bepaalde 
rechtsvorm worden gezocht  met betrekking tot 
rechten en plichten. In januari hield de 
Coöperatie haar eerste algemene 
ledenvergadering en in april begint de bouw. 
Behalve financiële voordelen, draagt zonne- 
energie ook bij aan duurzaamheid, dus aan 
een beter milieu. De emotionele meerwaarde 
is meteen voelbaar op het moment dat je je 
voor zonnepanelen hebt ingetekend. Dan doe 
je meteen mee en dat voelt goed, als je daar 
tenminste voor open staat. Concluderend kun 
je vaststellen dat er veel bij komt kijken om de 

500 huishoudens hier op de Krim te 
informeren, motiveren en mobiliseren om aan 
een zonneproject mee te doen. Nogmaals: 
daar is een lange adem voor nodig, maar 
zeker de moeite waard. 
 
Zonne-energieopwekking op de Krim 
Na de uitvoerige informatie van Stijn Ruiter zal 
er vanaf nu bekeken en onderzocht moeten 
worden hoe een vergelijkbaar project op de 
Krim vorm zou kunnen krijgen. Ook hier geldt 
dat het projectontwerp gebaseerd moet zijn op 
de eerder genoemde postcoderoos. Voor de 
Krim betekent dit, dat delen van de wijk 
Sinnevelt en de Planetenwijk hiervoor in 
aanmerking komen en erbij te betrekken. 
Hierdoor stijgt het aantal huishoudens 
aanzienlijk en dat kan een positieve 
ontwikkeling op de uitvoering van het project 
hebben.  
Naar aanleiding van de discussie tijdens de 
jaarvergadering en tijdens vervolggesprekken 
na afloop van het officiële gedeelte stelt de 
wijkraad een stappenplan voor om mogelijk tot 
een duurzaam zonne-energieproject te komen 
voor de postcoderoos waar de Krim deel van 
uitmaakt. 
Allereerst zal de wijkraad bij de wijkraden 
Sinnevelt en de Planetenwijk gaan polsen over 
hun interesse om bij het project betrokken te 
worden. Vervolgens zal de wijkraad in 
samenspraak met adviseurs een circulaire 
opstellen voor distributie bij de huishoudens in 
de postcoderoos om te onderzoeken of er 
belangstelling  in het zonne-energieproject is 
en of mensen bereid zijn hierin te investeren. 
In de derde plaats moet er een coöperatie 
worden opgericht met een voorlopig bestuur. 
Deze groep zal, na voorgesprekken met de 
wijkraad, met een aantal eigenaren van daken 
waar de zonnepanelen op geïnstalleerd 
moeten worden, een voorlopig contract sluiten.  

          
Op de Krim bevindt zich een relatief groot 
aantal daken dat hier zeer geschikt voor is, 
evenals in de Planetenwijk. 
In de komende maanden zal de wijkraad de 
ontwikkelingen van DE Ramplaan van dichtbij 
volgen, mede omdat de zonnepanelen in het 
tweede kwartaal van dit jaar geïnstalleerd 
zullen worden. Behalve informatie via 
circulaires zullen verdere ontwikkelingen op de 
website te volgen zijn en zal er in de komende 
tijd aan dit onderwerp in de nieuwsbrieven 
aandacht worden besteed. 
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                                              (advertentie) 

Autorijschool Brijder 

 
Al meer dan 60 jaar actief in Haarlem e.o. 

- Ook voor 16,5 jarigen-  
Kijk op de website voor pakketaanbiedingen 

 
 Autorijschool Brijder 

 Lodewijk van Deijssellaan 274 – 2024 AD Haarlem 

023-5259745 / 06-51419669 

 

www.autorijschoolbrijder.nl 
 

(advertentie) 

Tom & Ron  
bloemen en planten 

 

Santpoorterplein 2 – 023-5263844 

www.tom-ron.nl     

 
(advertentie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Wijkraad de Krim 
 Secretariaat:          wijkraad.dekrim@gmail.com 

 06-45057025 
Politie Kennemerland               0900-8844 
Brandweer Ambulance             023-5159550                                                                                    
Meldpunt leefomgeving            14023 
Handhaving                                023-5114950  
 
 

 

(advertentie) 

 
 
                                           (advertentie) 

Supermarkt 

Van der Wijden 

Alle dagen (behalve zondag) 

geopend van 08.00 tot 19.00 

STUYVESANTPLEIN 11 

tel: 023 - 5251506 

 

 

     Save the date: 20 juni  
Zomerfeest bbq rvg plein 
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SPROOKJE OP DE KRIM 
Er was er eens een zwanenechtpaar dat besloot 
om tijdelijk op de Krim te gaan wonen. Ze 
bouwden een mooi nest op een rustig plekje.    

      
Ze haalden overal strootjes en takjes vandaan en 
na een tijdje was het nest helemaal naar hun zin. 

      
Er werden wel zeker zes eieren in gelegd en vader 
en moeder zwaan waren apentrots. Het broeden 
kon beginnen. 

  
Het rustige plekje werd ’s avonds door jongeren 
bezocht en ze gooiden blikjes en lege flessen naar 
de arme dieren. Heel erg zielig. Toch bleven de 
zwanen onverstoorbaar door broeden. 

 
Ze brachten elkaar om beurten grassprietjes en 
andere lekkernijen, want er moest natuurlijk ook 
gegeten worden. 
 

 

En zo verstreek de tijd. De zwanen werden wel eens 
moe van die opgeschoten hangjongeren, maar ze 
konden er verder niets tegen doen. 

 
Gelukkig kwam de goede fee de dieren te hulp en 
plaatste stevige hekken. De rust was weergekeerd. 

 
Toen brak er een spannende tijd aan. Wanneer 
zouden de kuikens geboren worden. De jongen 
zouden op Koningsdag uit het ei moeten kruipen en 
even leek het er op, want op die dag was het nest 
opeens leeg en verlaten. Maar niks daarvan. De 
ouwelui waren even gezellig op pad. De inmiddels 
zware legsels waren zo diep in het stro gezakt dat 
ze onzichtbaar waren. De volgende dag, toen ma 
zich liet verleiden om een stukje brood te pakken en 
ze even op ging staan, lagen de  grauwgrijze eieren 
er nog steeds. Wat een prachtig gezicht was dat. 
Na dit heerlijke hapje plofte ze weer heel 
voorzichtig met haar dikke zwanenbillen op haar 
nest neer. Ze was wel een stuk onrustiger dan de 
dagen ervoor. Over een uurtje maar weer even 
kijken, want de kuikens waren behoorlijk over tijd. 
 

 
Een uurtje later zat madammeke haar jongen 
droog te likken. Na een week was het hele gezin 
foetsie, de wijde wereld in. Dit jaar komen ze vast 
weer naar dezelfde plek. Ga maar eens kijken. 
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