✶ LEIDSEVAART

Terrein vol historie

Ruim honderd jaar lang stond het terrein aan
de Leidsevaart in het teken van openbaar
vervoer. Voor de ontstaansgeschiedenis van
de remise gaan wij terug naar het jaar 1899.
In dit jaar bouwde de Eerste Nederlandse
Electrische Tram Maatschappij een remise
aan de Leidschevaart voor de spoorlijn
Haarlem-Zandvoort. De Leidsevaart werd
voorzien van tramrails en in 1904 realiseerde
de Electrische Spoorweg Maatschappij op
hetzelfde terrein een remise voor de te

openen tramlijn van Haarlem naar Amsterdam.
In 1924 neemt de Noord-Zuid-Hollandsche
Tramweg Maatschappij de ESM over en
vanaf dat moment doet de naam NZH haar
intrede. In 1957 vond het laatste tramritje van
de Boedapester plaats tussen Zandvoort en
Amsterdam en zodoende werd het terrein
omgebouwd tot busremise. Eind vorige eeuw
ging NZH over in Connexxion en vier jaar
geleden verliet Connexxion het terrein
aan de Leidsevaart.
Sfeer van weleer
In 2008 kocht Hoorne BV het voormalige
terrein van Connexxion en de komende jaren
gaat de herontwikkeling van de wijk van start.
Samen met Pré Wonen gaat Hoorne BV het
project De Remise Haarlem realiseren en
het plan beslaat ruim driehonderd koop- en
huurwoningen in de vrije en sociale sector.
Huizen met de charmes van vroeger, maar wel
van alle gemakken voorzien. Het ontwerp voor
de buurt is afkomstig van het succesvolle Duitse
architectenbureau Krier & Kohl. Dit bureau staat

Broekpolder, Heemskerk
bekend om haar historische stijl van bouwen
en hun werk is onder andere te bezichtigen in
Heemskerk in de wijk Broekpolder.
Stadsplein
In het toekomstige hart van de wijk,
komt een stadsplein met een nieuwe
Vomar Voordeelmarkt die het filiaal in de
Stephensonstraat vervangt.
Naar verwachting gaat de Vomar over
tweehonderd parkeerplaatsen beschikken
waarvan een groot deel ondergronds. Verder
wordt in de wijk ruimte vrijgemaakt voor
bedrijven en zorgvoorzieningen en het NZH
Vervoersmuseum zal buiten schot blijven.
Naar verwachting zal het project in 2015
voltooid zijn en halverwege dit jaar wordt meer
bekend over de definitieve plannen van het
historische terrein aan de Leidsevaart!

Het voormalig NZH
directiekantoor, gebouwd in
1931, is dwars op de Leidsevaart
gelegen en sinds een jaar is in
dit pand fysiotherapiepraktijk
Leidsevaart gevestigd. “Moderne fysiotherapie heeft veel ruimte nodig”, vertelt
praktijkhouder Marc Goedknegt.
“In onze praktijk is er genoeg ruimte (300 m²) om te oefenen en te revalideren.
Tevens is het terrein voorzien van veel gratis parkeerruimte. Een team van tien
fysio- en manueeltherapeuten, ieder met een eigen specialisatie, staat dagelijks
klaar om op een actieve manier klachten te verminderen en de kans op herhaling
te reduceren. Na verwijzing door de huisarts, een specialist of na aanmelding
op eigen initiatief (fysiotherapie is sinds een paar jaar direct toegankelijk) kunt
u bij ons terecht. Patiënten zijn in behandeling vanwege nek- en rugklachten
(manuele therapie), orthopedische indicaties, pre en postoperatief (revalidatie)
of vanwege arbeidsgerelateerde klachten. Wij bieden de medewerkers van de
Provincie Noord-Holland en Gemeente Haarlem bedrijfsfysiotherapie. Op sportief
gebied is de praktijk gelieerd aan de Koninklijke HFC (jeugd) en Alliance ’22
(zondagselecties). Verder worden individuele en groepsbehandelingen aangeboden
voor chronische aandoeningen als COPD, hartfalen, artrosis en voor neurologische
aandoeningen als Parkinson en revalidatie na een hersenbloeding. Relatief nieuw is
oefentherapie welke gegeven wordt aan patiënten die een chemokuur ondergaan.
Tot slot kunnen cliënten en patiënten onder begeleiding werken aan hun conditie,
kracht en uithoudingsvermogen in medische fitnessgroepen.
Op 5 juni kunt u van 15.00 tot 19.00 uur in de praktijk rondkijken en informatie
krijgen over alle bovengenoemde mogelijkheden.
“U kunt onze expertise met eigen ogen aanschouwen!”
Info: www.fysiotherapieleidsevaart.nl en info@fysiotherapieleidsevaart.nl
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Ruim een jaar geleden kocht
Hoorne BV het voormalige
Connexxion-terrein aan de
Leidsevaart en zij staan te
trappelen om aan de slag te
gaan. Het historische terrein van
ongeveer drie hectare wordt
omgetoverd tot een sprankelende
woonwijk in de sfeer van weleer.

