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Van bebouwing naar park

HAARLEI/I - Vorige week woensdag is
de Daaf Gelukschool aan de Jan Prin-
staan gesloopt. "Een belangriike
mijlpaal, omdat het laatste ruimte
vrijmaakt voor het Simon Vestdijk-
park en het park nog dit jaar kan wor-
den opgeteverd", aldus wethouder
ruimtetijke ordening Ewout Cassee,
onder wiens verantwoordetijkheid
de metamodose van Delftwijk-Noord
zich de afgetopen jaren heeftvoltrok-
ken.

Eerder weken al de Hartenkamp-
groep, jeu de boulesvereniging
PUK, een aantal woonwagens en
SIG voor de aanleg van het nieuwe
park. Het park krijgt een grote
waterpartij, fontein, kade, natuur-
lijke oevers, nieuwe bomen en een
grasveld zodat het een plaats wordt
waar alle Delftwijkers kunnen ont-
sp:rnnen, spelen. en sporten. Het
park komt te liggen tussen het
nieuwe Marsmanplein en De P.C.
Boutensstraat (oost-west) en tussen
de Martinus Nijhoff-laan en deJan
Prinslaan (noord-zuid). Het park

wordt ongeveer 300 meter lang en
70 meter breed. Aan de kant van
de Jan Prinslaan biedt een brug
toegang tot het park. Het ontwerp
kwam tot stand in uitvoerig over-
leg met bewoners en de wijkraad.
De eerste sloophandeling werd
verricht door Christine van der
Wal (administratrice) en Sjaak
koopman (adjunct directeur), bei-
den al langverbondenaan de Daaf
Gelukschool. Leerlingen en docen-
ten verhuisden in de I(rokusvakan-
tie naar de nieuwbouwlocatie aan
de Albert Verweylaan en gereno-
veerde nevenvestiging Gunning
aan het Plesmanplein. Donderdag
4 april werden deze locaties op
feestelijke wijze officieel geopend
door de leerlingen van de school,
in aanwezigheid van onderwijs-
wethouder Jan Nieuwenburg.

Metamorfose
Met de aanlegvan het park nadert

de voltooiing van de herstructe-
ring van Delftwijk-Noord. De afge-
lopen jaren werkten de gemeente
Haarlem en woon-corporaties Pré
Wonen en Ymere hier samen met
ontwikkelaars LeJrten en Huib Bak-
ker Bouw aÉul een grootschalige
vernieuwing. In plaats van. por-
tieldlats verrezen patiowoningen
en een zeer gevarieerd aanbod van
appartementen in nieuwbouw-
'complexen Charivarius, Slauer-
hoff, De Delft, tyriek en Van Delft-
wijk. Het Marsmanplein is volledig
vernieuwd, het voormalige winkel-
centrum is uitgebreid gerenoveerd
en het aanbod van winkels en
maatschappelijke voorzieningen is
sterk uitgebreid. Dat de herstruc-
turering geslaagd is, bewijst het
grote aantal mensen dat in de wijk
wil wonen. Delftwijk kreeg vorig
jaar ruim 400 nieuwe bewoners,
waarmee de wijk de sterkste groei
kende vau heel Haarlem. o

Woor ooit de Doof Gelukchool heefr gestoan venijst op termijn een nieuw ftooi
parkvoor olle Delftwijkers (Foto: Dasho Elfring).


