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Door de hitte ging de brug niet meer
open. De reddingboten moesten
daarom hun tour staken en bij de
Spaarneborghhaven in Heemstede
wachten tot de temperatuur weer
daalde. ,,We hebben geen idee hoe
lang het gaat duren. De brugwach-
ter weet het ook niet’’, legt Winkel in
de warme middagzon uit. ,,We heb-
ben onze 18 gasten naar huis moeten
sturen. Met deze hitte kan je men-
sen niet vier uur aan boord laten
wachten.’’ Hij heeft goede hoop la-
ter op de avond of vroeg in de och-
tend de tocht te kunnen hervatten.
,,Het moet iets kouder worden. We
komen hier wel weg hoor.’’

De schepen zijn bezig aan een
meerdaagse tocht, die het collectief
in samenwerking met het KNRM
organiseert. Vorige week voeren ze
van Den Helder via Enkhuizen, Am-
sterdam en Dordrecht naar Zierik-
zee. ,,We namen daar deel aan de
Havendagen van 22 tot en met 24 au-
gustus.’’ Deze week varen ze in vier
etappes terug naar hun thuishaven.
,,Het is een hele bijzondere tocht.

Dit is nog nooit eerder vertoond.’’
De oudste boot, de ’Dorus Rij-

kers’, stamt uit 1923. Het schip is ver-
noemd naar de gelijknamige visser
uit Den Helder (1847-1928), die tij-
dens zijn leven talloze schipbreuke-
lingen van de verdrinkingsdood
redde. Het vaartuig was in totaal 42

jaar in gebruik en is onder meer in-
gezet tijdens de watersnoodramp in
februari 1953. ,,Het bijzondere is dat
de boot een aantal jaar geleden rijp
voor de sloop gevonden is.’’ Het
schip is toen gekocht door bestuurs-
lid Tom Lantau en gerestaureerd.

Het tweede schip, ’De Zeemans-

pot’, voer voor de eerste keer uit in
1972. De naam van het vaartuig is
verankerd in de Tweede Wereldoor-
log. Het verwijst naar een steun-
fonds voor gezinnen van schippers
die op het moment dat de oorlog
uitbrak op zee waren en weigerden
terug te keren naar bezet Neder-

land.
Vandaag de dag zijn beide sche-

pen in het bezit van het Helders His-
torische Reddingboten Collectief.
Ze kunnen door particulieren wor-
den gehuurd voor vaartochten of
het uitstrooien van as van een over-
leden dierbare.

Boottocht valt
in water door
defecte brug

Haarlem ■ Twee historische red-
dingboten uit Den Helder zouden
gistermiddag op doortocht van Lei-
den naar Zaandam het hart van de
Spaarnestad doorkruisen. Een de-
fecte Schouwbroekerbrug gooide
echter roet in het eten. ,,Dit had ik
niet verwacht’’, zegt Albert Winkel
van het Helders Historische Red-
dingboten Collectief. ,,Het is balen.’’

De historische reddingboten wachten bij de Spaarneborghhaven tot de Schouwbroekerbrug weer open kan. FOTO UNITED PHOTOS/PAUL VREEKER
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Dat blijkt uit een overzicht van de
gemeente over het aantal duur-
zaamheidsleningen. Die worden te-
gen een zachte rente verstrekt en
zijn bijvoorbeeld voor het neerleg-
gen van zonnepanelen, isolatie of
om een huis van het gas af te krijgen. 

Tot op heden hebben 269 Haar-
lemmers een lening gekregen voor
een totaalbedrag van ruim 2,7 mil-
joen euro (gemiddeld ruim 10.000
euro per aanvraag).

Uit het overzicht blijkt een gemê-
leerd beeld. Het is niet zo dat in
buurten met duurdere woningen
meer duurzaamheidsleningen wor-
den verstrekt dan in buurten met
minder dure huizen. Eerder sprak
de Haarlemse politiek de vrees uit
dat vooral beter betaalden in duur-
dere buurten de weg naar deze
goedkope leningen beter zouden
weten te vinden.

Zo is in het gebied Noord (waar-

onder de Kleverparkbuurt) het aan-
tal verstrekte duurzaamheidslenin-
gen 0,4 procent van het totaal aantal
van 15.882 koopwoningen. Een zelf-
de percentage wordt gehaald in de
buurt Oost, met de Amsterdamse-
buurt, Parkwijk en de Slachthuis-
buurt. Het aantal verstrekte lenin-
gen is in totaal twaalf maar het aan-
tal eigen woningen is met 3.924 is
ook veel lager.

Een gemeentewoordvoerder wijst
erop dat Oost ’een wijk in opkomst
is’. ,,Zowel Noord als Oost zijn cou-
rante stadsdelen op de woning-
markt. Er wordt veel gekocht, ver-
kocht en verhuisd. Veelal worden

duurzaamheidsmaatregelen geno-
men als men een huis koopt.’’

In het centrum worden hoogst
zelden duurzaamheidsleningen ge-
geven. Slechts vier in de afgelopen
drie jaar. Dat komt door de monu-
mentale binnenstad. Het is moeilijk
om heel oude gebouwen te verduur-
zamen en dat komt terug in de cij-
fers.

Schalkwijk en Haarlem-Zuidwest
lijken in niets op elkaar. Behalve dan
het aantal aanvragen voor een duur-
zame lening bij de gemeente. In bei-
de wijken gaat het om een percenta-
ge van 0,2 procent van het totale
aantal eigen huizen.

In welke buurten is gemeentelijke lening voor duurzame huizen populair?

Arthur de Mijttenaere

Haarlem ■ Kleverparkbewoners
lopen in Haarlem op kop met het
aantal goedkope groene lenin-
gen van de gemeente. In 2019 zijn
er al tien verstrekt in deze buurt
met veel woningen uit de jaren
dertig van de vorige eeuw.

Kleverpark koploper
met groene leningen In Rotterdam gebeurt dat niet meer.

Immers: een boete opleggen heeft
geen zin, want een dakloze kan de
boete toch niet betalen en komt die-
per in de schulden.

In Haarlem zijn vorig jaar tien
boetes uitgedeeld aan daklozen. Bij-
voorbeeld voor hinderlijk rondhan-
gen, alcohol drinken op straat en
wildplassen. In Haarlem wordt niet
beboet voor slapen op straat.

Burgemeester Wienen stelt dat er
voor daklozen die overlast geven,
’maatwerk’ moet worden geleverd.
Eerst krijgt een dakloze een waar-
schuwing en daarna komen zorg-
verleners langs om de man of vrouw
verder te helpen. Als dit niets uit-
haalt, kan alsnog een boete worden
gegeven.

Haarlem blijft
boetes geven 
aan daklozen
Arthur de Mijttenaere

Haarlem ■ Handhavers van de ge-
meente Haarlem blijven daklozen
die zich misdragen beboeten.


