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In Schalkwijk zorgt 
een stijlbreuk met 
de naoorlogse 
groenstructuur voor 
een broodnodige 
kwaliteitsimpuls.
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Project 
Parkzone Aziëweg

LocatIe 
Haarlem

ontwerPer 
Redscape

oPdrachtgever 
gemeente Haarlem

oPPervLakte 
6 ha

ontwerP 
2013 – 2017

reaLISatIe  
2019 (fase 1)

In haarlem wordt al sinds 1999 gewerkt 
aan de herstructurering van de naoorlogse 
wijk Schalkwijk. al in de vroegste plannen 
speelde de herinrichting van de parkzone 
langs de aziëweg een belangrijke rol. de 
groene strook moest worden omgevormd 
tot een hoogwaardig groengebied, met 
nieuwe woontorens (‘pareltjes in het 
groen’) en een eigen identiteit. het doel 
was de omgeving een kwaliteitsimpuls te 
geven. het landschapsarchitectenbureau 
redscape maakte de eerste schetsen 
voor het nieuwe park in 2013. nu pas is de 
eerste fase, ongeveer anderhalf van de zes 
hectare, gerealiseerd. de financiële crisis 
en verschillen van inzicht over het ontwerp 
hebben het project aanzienlijk vertraagd. 
vooral het behoud van de bestaande bo-
men was een punt van discussie.

Schalkwijk heeft een heldere opbouw: 
rondom het centrale winkelcentrum liggen 
vier deelwijken, gescheiden door groene 
zones die naar het buitengebied leiden. de 
parkzone aan de aziëweg is zo’n groene 
zone en loopt van het winkelcentrum in 
oostelijke richting naar de Poelpolder. 
vanaf de bushaltes bij het winkelcentrum 
wordt het oog direct het nieuwe park in ge-
trokken, over de brug via de bomenrij langs 
de aziëweg, bestemd voor de Zuidtangent, 
de busbaan tussen Schiphol en haarlem. 
Langs de busbaan ligt een haag, waardoor 
hij pas opvalt als er een bus langsrijdt. de 
dichte kronen van de volwassen bomen 
en de heuveltjes waarop de eerste twee 
woontorens staan geven een aangename 
beslotenheid. er klettert een fontein in de 
waterpartij, die diep tussen de glooiingen 
ligt. er is flink geïnvesteerd in een natuur-
stenen rand en een fraai bruggetje. onder 
de bomen liggen plantvakken met varens 
en vaste planten, die nog niet overal goed 
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zijn aangeslagen. de halfronde parkeer-
plaats is slordig aangelegd. het voetpad 
sluit net niet aan op het bruggetje en de 
halfverharding is modderig. het plantvak 
op de parkeerplaats ligt er wel fraai bij 
met bloeiende heesters en vaste planten. 
Bewoners van de nieuwe woontorens zijn 
hier verantwoordelijk voor.

de voluptueuze vormgeving van het park, 
met veel slingers en glooiingen, is een 
stijlbreuk met de modernistische ontwerp-
principes van het naoorlogse Schalkwijk. 
die stijlbreuk was een bewuste keuze die 
moest leiden tot de gewenste kwaliteit-
simpuls. Schalkwijk heeft veel groen, maar 
het is eentonig en wordt weinig gebruikt. 
dit is duidelijk te zien in het deel van de 
parkzone dat nog niet is heringericht. de 
ontwerpers kozen ervoor om het contrast 
op te zoeken met het rechtlijnige en eenvor-
mige groen om de openbare ruimte op die 
manier uitnodigender te maken. afgezien 
van deze stijlbreuk houdt het ontwerp de 
stedenbouwkundige hoofdstructuur van 
Schalkwijk in ere. op buurtniveau werkt 
het als een buurtparkje, op wijkniveau als 
groene verbinding naar het buitengebied. 
de herinrichting van de parkzone moest de 
verbinding tussen de aangrenzende woon-
wijken en tussen het winkelcentrum en het 
buitengebied verbeteren. dat is maar voor 
een deel gelukt. de busbaan is afgezet 
met hekken, waardoor er maar op twee 
plekken een noord-zuidverbinding tussen 
de woonwijken ligt. de fietspaden slinge-
ren via de oversteekplaats door het park, 
maar sluiten in het zuiden niet goed aan 
op Meerwijk. de wens om zoveel mogelijk 
bomen te behouden en een complexe lig-
ging van ondergrondse kabels en leidingen 
waren bepalend voor het ontwerp van de 
padenstructuur. de oost-westverbinding 
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Stedenbouwkundig ontwerp.
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komt vanuit het winkelcentrum goed uit 
de verf, maar de aansluiting met de polder 
is problematisch. In de jaren negentig is 
het einde van de groene vinger namelijk 
dichtgebouwd met appartementen en een 
woonwagenkamp. om in het buitengebied 
te komen moet je eerst de Zuidtangent 
oversteken voordat je via een slinger de 
polder in kunt fietsen.
het project voor de herstructurering van de 
wijk bevatte ook de realisatie van een wa-
tergang tussen het winkelcentrum en het 
buitengebied, zoals die ook aanwezig zijn in 
de andere drie groenzones van Schalkwijk. 

de waterloop maakt de wijk klimaatbe-
stendig en verbetert de waterkwaliteit. het 
hemelwater van de omringende buurten 
stroomt door ondergrondse pijpen naar 
de nieuwe waterpartij. vervolgens stroomt 
het naar de europavaart langs het winkel-
centrum, om te eindigen in de Molenplas 
ten zuiden van Schalkwijk. de oevers in 
Parkzone aziëweg zijn ontworpen met een 
overgang van stedelijke kades bij het win-
kelcentrum tot natuurvriendelijke oevers in 
het oosten. de waterpartij zal volgens het 
ontwerp eindigen in een ‘plonspark voor 
jonge kinderen’.



Bewoners nemen fase één van het project 
in gebruik. Bij de bankjes in de schaduw lig-
gen peuken op de grond. Iemand laat twee 
honden uit. een oudere man voetbalt met 
zijn twee kleinzoontjes. hij blijkt de voorzit-
ter van de vereniging van eigenaren van 
een van de torens te zijn. hij deelt graag zijn 
mening over het project. natuurlijk heeft 
hij het nodige te mopperen, maar over het 
algemeen is hij blij met het resultaat. het 
is best chique geworden: “eigenlijk zou het 
aziëparck moeten heten, met ck.” de vorm-
geving, beplanting en gebruikte materialen 
hebben de kwaliteit van dit groengebied 
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inderdaad aanzienlijk verbeterd. deze 
kwaliteitsimpuls tilt niet direct de hele 
omgeving naar een hoger niveau, maar zet 
wel de toon voor toekomstige vernieuwing 
van de wijk.


