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BOUW POLIKLINIEK VORDERT 
Nadat de Irenekapel in de zomer van 2018 gesloopt werd, is SEIN 

(Stichting Epilepsie Instellingen Nederland, de eigenaar van Meer en 

Bosch) begonnen met de bouw van de nieuwe polikliniek ongeveer op 

de plaats waar de kapel stond. Deze tweede kliniek zal naar 

verwachting in 2020 gereedkomen. 

De nieuwe polikliniek staat naast gebouw 9 dat inmiddels omgedoopt is 

in Koningin Emma Kliniek en waar de observatieafdelingen, de Epilepsy 

Monitoring Unit, het Kinderepilepsie-centrum en het Slaap-

Waakcentrum SEIN zijn.  

SEIN is voornemens om in 2020 een aantal (interne) verbouwingen te 

plegen in het Herenhuis. In dit rijksmonument is de directie gevestigd. 

Ook zal dan het er vlakbij gelegen bakstenen monumentje voor 

geneesheer-directeur Jan Lambrecht Zegers worden gerestaureerd. 

 

2020: JAAR VAN DE 

WAARHEID VOOR LORENTZ 

DE HAASLABORATORIUM? 
Het is nog onduidelijk wat er gaat gebeuren met het Lorentz de 

Haaslaboratorium op het centrum van Meer en Bosch. Dit gebouw werd 

in 1934 in Amsterdamse stijl ontworpen door de bekende architect Harm 

Korringa. Het heette toen de Koningin Emma Kliniek. Het is nu een 

gemeentelijk monument met bestemming zorg, maar momenteel buiten 

gebruik en dichtgetimmerd. 

 
In de raadscommissie Ruimte in 2018 heeft SEIN conform afspraken een 

visieplan voor het totale terrein van Meer en Bosch getoond. Dit plan 

borduurde voort op de globale visie uit 2008, maar in het in 2018 

ingediende vlekkenplan was 

ineens het oostelijk deel (Veld 

aan de Meerweg en de 

bosschages achter de Meer en 

Boslaan) ingekleurd met 

bebouwing (de donkere delen 

op de afbeelding). Dit was niet 

conform de wensen van de 

VOMB. Daarom is er toen door 

ons tijdens de commissie 

ingesproken en met ons nog 

door een aantal bewoners van 

de Meer en Boslaan. We kregen 

brede politieke steun en het 

vlekkenplan is toen 

ingetrokken.  

Wat er nu gaat gebeuren met het 

Lorentz de Haaslaboratorium is 

essentieel voor Meer en Bosch 

en voor de omwonenden. De 

VOMB is een voorstander van 

hergebruik van dit gemeentelijk 

monument in karakteristieke 

Amsterdamse stijl. In welke 

vorm en voor wie moet nader 

worden besproken. Als er al 

bijgebouwd zou worden (in 

plaats van de huidige laagbouw 

ernaast), dan moet dit zich 

concentreren rondom Lorentz 

de Haas en in een parkachtige 

omgeving met veel groen en 

met fiets- en wandelpaden. 

Aantasting van het Veld aan de 

Meerweg als druk gebruikte 

locatie voor sport en spel vinden 

we niet aanvaardbaar. 

 

Jean Willem Barzilay, 

voorzitter van de Raad van 

Bestuur van SEIN, heeft altijd 

aangegeven dat SEIN de 

ontwikkeling van Meer en 

Bosch in eigen hand wil 

houden.  

 

De VOMB zal – als gebruikelijk 

– de ontwikkelingen rondom 

Meer en Bosch blijven volgen, 

communiceren naar de 

omwonenden, contact houden 

met SEIN en de fracties in de 

Gemeenteraad en indien 

inspreken in Raadscommissies. 



Naast de nieuwbouw van de polikliniek op Meer en Bosch en de 

verbouwing van het Herenhuis is SEIN ook druk bezig met nieuwbouw 

op hun terrein van de voormalige Cruquiushoeve, over de brug richting 

Hoofddorp. Hier wordt een hele nieuwe woonwijk Wickevoort 

gerealiseerd. Meer informatie op www.wickevoort.nl 

GEEN HONDEN OP HET VELD 
We zien nog steeds dat honden worden uitgelaten op het Veld. Dit is niet 

toegestaan en om dat duidelijk te maken staan er bij de toegang naar het 

Veld aan de Meerweg borden. Verzoek is dan ook aan iedereen om zich 

hieraan te houden. Fijn voor de kinderen die daar zo veel en lekker buiten 

kunnen spelen en voor de kinderen van de Voorwegschool. 

STANDPUNTEN VOMB 
De VOMB herhaalt hier nog eens haar standpunten, zoals we die al sinds 

1997 hebben en die we steeds hebben gecommuniceerd naar de 

omwonenden, de Gemeente en SEIN:  

1. Instandhouding van het landschappelijke en groene karakter van Meer 

en Bosch, zichtlijnen, hoogteverschillen en de waterpartij. Geen 

verkaveling of verbrokkeling. Er moet een totaalvisie en Masterplan 

komen voor het gehele terrein. Met de planologische visie is een eerste 

stap gezet. Deze is in april 2008 door Gemeente en Commissie Ruimte 

vastgesteld en opgenomen in het Bestemmingsplan Woonwijken 

Zuidoost. Terecht dat het Vlekkenplan in 2018 (waarin ook extra bouw 

op het Veld en achter de Meer en Boslaan was ingetekend) door de 

Raadscommissie van de tafel is geveegd. 

2. Met de nieuwbouw van SEIN in de zuidwesthoek in plaats van 

gesloopte gebouwen is daar nu met twee gebouwen meer dan voldoende 

gebouwd. Aan de kant van de Glipperdreef moet het terrein open blijven. 

3. Instandhouding van het Lorentz de Haaslaboratorium, een 

gemeentelijk monument, in een parkachtige omgeving. Eventuele bouw 

moet aansluiten bij de rest van de omliggende straten. Geen hoogbouw. 

Kwaliteit moet voorop staan. Bedacht moet worden dat er al woonruimte 

(sociale woningbouw) voor 130 cliënten op het terrein is gerealiseerd. 

4. Handhaven van ruime speelmogelijkheden voor de jeugd in de vorm 

en omvang van het Veld aan de Meerweg. De Gemeente onderschrijft dit 

ook in haar Speelvisie. 

5. Geen extra verkeers- en andere overlast in onze rustige, kinderrijke 

buurt. Ontsluiting via de Glipperdreef. 

Uiteindelijk bepaalt de Gemeente over wat wel en niet kan op Meer 

en Bosch. Door constructief overleg tussen SEIN, VOMB en 

Gemeente kunnen we gezamenlijk komen tot een goede invulling. Het 

is hierbij van belang dat we als omwonenden één front vormen om 

het optimale voor het geheel van Meer en Bosch en dus voor onze 

eigen buurt voor elkaar te krijgen.  

 

NIEUWE BEWONERS 
(Nieuwe) omwonenden die 

informatie willen hebben of 

mee willen werken met de 

VOMB kunnen contact 

opnemen met de voorzitter door 

een mail te sturen aan 

m.de.bruijn49@kpnplanet.nl 

NIEUWE 

SECRETARIS 
Robert Groeneweg, secretaris 

vanaf de start, heeft vanwege 

zijn verhuizing zijn taken 

overgedragen aan Johan van 

Leeuwen, die in 2017 met zijn 

gezin is komen wonen aan de 

Meerweg. De VOMB bedankt 

Rob voor zijn tomeloze inzet 

voor Meer en Bosch gedurende 

twintig jaar. 

SPORTCLINICS 

VELD 

MEERWEG 
Ook dit jaar werden weer de 

Sportclinics van Sonrise 

gehouden op het Veld aan de 

Meerweg. In de eerste week van 

de grote vakantie hebben ruim 

100 jongeren onder begeleiding 

gesport en gespeeld. Foto’s en 

filmpjes staan op facebook en 

op www.impactindestad.nl 

Impact in de stad is de nieuwe 

naam van Sonrise. 

In 2020 worden de sportclinics 

naar verwachting 6 t/m 9 juli 

georganiseerd.  

Als u vragen heeft, toelichting 

wil of wilt reageren op de 

Nieuwsbrief, neem dan 

telefonisch of via de mail 

contact op met de VOMB. 

 

VERENIGING OMWONENDEN MEER EN BOSCH, TAAKVERDELING EN AANDACHTSGEBIEDEN 

Marc de Bruijn Meerweg 39 0647816222 voorzitter 

Johan van Leeuwen Meerweg 37 0613632261 secretaris 

Hans Roerink Soendastraat 14 5295245 financiën 

Michel Bakker Sportparklaan 19 5470626 architectuur 

Susanne Buller Voorweg 9 5290998 nieuwbouw 

Jacques van Exter Meer en Boslaan 21 5472675 planning en financiën 

Corine d’Haans Achterweg 11 5484944 cultuur en communicatie 

Hans Horman Soendastraat 15 5284665 politiek en cultuur 

Charlotte Jongma Voorweg 13 5421122 nieuwbouw 

Rob Nagtegaal Valkenburgerlaan 11 5281031 politiek 

Alexander van der Voort M. Meer en Boslaan 3 5283426 juridische zaken 

Jan Zoer   Meer en Boslaan 43  5476556  ontwikkelingen op zorggebied 
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