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'Die gaat echt te hard'  

 

Het Haarlemse water wordt steeds drukker. Alleen kent niet iedereen de 'verkeersregels' op het 

water. Want hoe hard mag je eigenlijk op het Spaarne? We varen een middag mee met de 

Havendienst.  

 

Vaar mee 
  

   

      

  

   

 

 

 

Een huis voor wie anders is   

 

Vroeger woonden in het Dolhuys mensen die 

'anders' waren. Nu biedt het als museum 

ruimte aan wie afwijkt van de norm. "We zijn 

gefascineerd door het kunstwerk tussen je 

oren." 

 

Normaal of anders? 
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Afkoelen in een modderpoel 

 

Ook de dieren op de Haarlemse 

stadsboerderijen hebben het warm. Met extra 

schaduwdoeken en bevroren waterflessen 

zorgen de medewerkers voor verkoeling. 

 

Geen zonnebrand voor de varkens  

   

 

 

 

Schipper mag ik overvaren?  

 

Het Spaarneveer bestaat 10 jaar! Het gratis 

pontje vervoert iedere dag honderden fietsers 

en wandelaars. De schippers zijn allemaal 

vrijwilligers. "Wie wil er nou niet 300 keer per 

dag 'dankjewel' horen." 

 

De pont als beste vriend  

   

  

    

Drukte tijdens de F1 

 

Van 1 tot en met 4 september is de 

Formule 1 in Zandvoort. Ook in Haarlem 

wordt dan extra drukte verwacht. 

Bijvoorbeeld in de parkeergarages en 

fietsenstallingen rond het station. 

 

Wat ga ik ervan merken?   
       

Geboorte van Nederland  

 

Nederland staat bekend als tolerant. Maar klopt 

dat nog wel? Op 9 september is er een gratis 

symposium over dit onderwerp. Het is één van 

de activiteiten om te herdenken dat ons land 

450 jaar geleden 'geboren' werd.  

 

Dit zijn de sprekers 

 

  
           

  

   

Werk aan de weg 

 

In één oogopslag zien waar er 

werkzaamheden in Haarlem zijn. 

 

Bekijk de kaart 

  
  

     

Commissievergadering  

 

Donderdag 1 september vergaderen de 

commissies Ontwikkeling en Samenleving. 

 

Bekijk de agenda's 
       

    

  

   

Meer nieuws 
 

Op onze website vindt u een overzicht van al het nieuws van de gemeente. Er is ook een 

nieuwsbrief speciaal voor ondernemers. En een nieuwsbrief waarin we de verkoop van 

(on)roerende goederen aankondigen. Als u die ook wilt krijgen, kunt u 

dat hier aangeven.  
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