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Verder in dit nummer:  
• Buurtgenoten - Acteur, schrijver en regis-

seur Hans van Hechten - pagina 6 en 7  

• the power of time off - pagina 5 

• Van de Wijkraad: Stichting STEL -   
pagina 10  

• Boek 50 van 70 - pagina 12 

• En helaas een hele lege agenda :-( 

 

Villa Westerhout  
In onze serie over de buitens van Bosch & 

Vaart geeft Maaike le Grand ons, met hulp 

van Arne Jansen, een inkijkje in de ge-

schiedenis van Villa Westerhout en zijn 

bewoners.  

► lees verder op pagina 3  

 Wijkcoöperatie De Groene Kroon is een 

initiatief van buurtbewoners uit de Bosch & 

Vaart en Koninginnebuurt.  De wijkcoöpe-

ratie wil buren helpen om het energie-

verbruik van huizen te verlagen en het 

energie-aanbod te verduurzamen. Om dit 

te doen zijn leden nodig. 

► lees verder op pagina 9 

Bericht uit de Heemtuin 
Aan de rand van onze wijk ligt de prachti-

ge Heemtuin Eindenhout. Titi des Bouvrie 

van de Vrienden van de Haarlemmerhout 

houdt ons in haar nieuwe column op de 

hoogte van wat daar groeit en bloeit. 

► lees verder op pagina 5 

=== van de wijkraad === 

Beste allemaal, 

Het zijn onzekere en vreemde tijden waar 

we sinds een paar weken in leven. Ook in 

onze buurt hebben we te maken met de 

enorme impact van de Corona-crisis. Oude-

re en kwetsbare mensen zijn op zichzelf 

aangewezen, nu er geen professionele hulp 

of bezoek kan komen. Kinderen kunnen niet 

naar school, kunnen niet met vriendjes af-

spreken en krijgen met wisselend succes op 

nieuwe manieren onderwijs. Volwassenen 

werken thuis, hebben plotseling hun baan 

verloren of zien hun bedrijf binnen een paar 

dagen omvallen. De straten en pleinen van 

Bosch & Vaart zijn leeg, een enkeling waagt 

het erop om een ommetje te maken of de 

hond uit te laten in de Hout.  

We krijgen signalen over het oprukkende 

virus in onze directe omgeving. We maken 

ons zorgen over onze gezondheid en die 

van onze dierbaren. We horen schrijnende 

verhalen over de enorme gevolgen van de 

crisis voor de lokale ondernemers in onze 

wijk. Niemand weet hoelang de maatregelen 

die zijn genomen, ons dagelijks leven zullen 

blijven beïnvloeden.  

Evenementen worden uitgesteld 

Natuurlijk hebben wij als wijkraad ook te 

maken met de gevolgen van de crisis: zo 

hebben we helaas de jaarvergadering en het 

aansluitende buurtdiner moeten uitstellen, 

evenals de viering van Koningsdag (zie el-

ders in de Kroniek). Over de Cultuurlijn, die 

gepland staat voor 14 juni a.s. hebben we 

nog geen beslissing genomen, in afwachting 

van het verloop van de crisis en de maatre-

gelen die dan nog van kracht zullen zijn. 

Maar alle voorbereidingen zijn niet voor 

niets geweest: wij rekenen erop dat de ge-

cancelde evenementen op een later moment 

alsnog door kunnen gaan! 

Rol van de wijkraad 

Wij hebben ons als wijkraad ook gebogen 

over de vraag wat onze rol is in de huidige 

omstandigheden en wat wij kunnen beteke-

nen voor de buurt. In de eerste plaats is dit 

dat wij de regels volgen die door de overhe-

den (landelijk en lokaal), o.a. op advies van 

het RIVM worden bepaald. Waar dat nodig 

is informeren wij de bewoners via de websi-

te en andere sociale media over de maatre-

gelen en over de vele mooie initiatieven die 

worden ontplooid om te helpen waar dat 

mogelijk is.  

150 vuurwerkbrillen voor het Rode Kruis 

Het is echt bijzonder om in deze moeilijke 

tijden te merken dat de crisis ook veel posi-

tieve effecten heeft. Dat we ineens weer 

meer oog hebben voor elkaar, dat we graag 

iets concreets willen doen om te helpen, dat 

we ervaren hoe leuk het is om als gezin 

meer tijd met elkaar door te brengen, dat we 

weer spelletjes doen en oude en nieuwe 

hobby's ontdekken. Als wijkraad willen we 

vrijwillige initiatieven graag een platform 

bieden via onze communicatiekanalen. Zo 

hebben we ervaren hoe we in één dag zo’n 

150 vuurwerkbrillen wisten te verzamelen 

voor het Rode Kruis! Een geweldig resultaat! 

Natuurlijk hopen we allemaal dat we over 

een poosje weer naar buiten kunnen en dat 

we ons leven weer gezond en wel kunnen 

oppakken.  

► lees verder op pagina 2 

Koningsdag &  
Cultuurlijn 
Dat Koningsdag dit jaar niet op 27 april 

gevierd kan worden, is inmiddels duidelijk, 

We houden hoop dat de Cultuurlijn op  

14 juni wel door kan gaan.  

► lees verder op pagina 2  

Blijf gezond en zorg goed voor elkaar! 

Lege straten en pleinen in Bosch & Vaart                 Foto: Chris Hoefsmit 

Duurzaam wonen: 
voor en door buren  
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► vervolg van pagina 1 

Doe je boodschappen in de buurt! 

Maar op economisch vlak kunnen we erop 

rekenen dat de crisis grote gevolgen zal 

hebben. Als buurt hebben we daar bitter 

weinig invloed op. Maar het minste dat we 

kunnen doen is onze lokale buurt-

ondernemers een hart onder de riem ste-

ken door boodschappen in de buurt te 

doen of eens een maaltijd te bestellen. 

In deze turbulente tijden komt het erop aan 

om te laten zien waar wij als Bosch en 

Vaart buurt voor staan!  Blijf gezond en 

zorg goed voor elkaar! Ik hoop iedereen 

zodra het weer kan in goede gezondheid 

terug te zien bij de activiteiten en evene-

menten van onze mooie buurt! 

Het allerbeste en hartelijke groet, 

Vic van den Broek d’Obrenan 

Voorzitter Wijkraad Bosch & Vaart 

P.S. Een dringende oproep aan de jeugd 

om zich ook aan de 1,5 meter afstand regel 

te houden. De betonblokken op het Sancta-

veld zijn door de gemeente verwijderd, 

maar elke avond zitten er nog groepjes op 

de bankjes.  

Zoals elk jaar hadden wij van Konings-

dag een mooi feest voor onze buurt wil-

len maken, met de gebruikelijke vrij-

markt, fanfare, balkonscéne, riddercere-

monie, allerlei activiteiten voor jong en 

oud en natuurlijk de altijd gezellige Oran-

jebar.  

De voorbereidingen waren al in volle gang. 

Als gevolg van de Corona-maatregelen zijn 

wij gedwongen om alle evenementen voor 

Koningsdag 2020 af te gelasten. Dat bete-

kent dat er dit jaar op 27 april geen activitei-

ten op of om het Oranjeplein zullen worden 

georganiseerd. Ook de vrijmarkt zal niet 

doorgaan. Wij betreuren dit ten zeerste. 

Maar er is hoop…  

Een grote groep ondernemers is 

een actie gestart om Koningsdag 

dit jaar op 31 augustus (de ge-

boortedag van Koningin Wilhel-

mina) te laten plaatsvinden. Als 

dit initiatief door de Gemeente 

Haarlem wordt gesteund, zullen 

wij ervoor zorgen dat op 31 au-

gustus 2020 ook Koningsdag in 

onze buurt gevierd kan worden.  

Mocht dit uiteindelijk toch niet 

doorgaan, dan kunt u erop reke-

nen dat wij van Koningsdag 2021 weer een 

heel bijzonder feest zullen maken voor onze 

buurt en voor allen die in onze buurt komen 

meevieren.  

Hartelijke groet  

namens het Bos & Vaart Oranjecomité,  

Robert Steeg (voorzitter),  

Laurens Kelterman (penningmeester),  

Martine Lambrechtsen (secretaris),  

Claire Lutje Schipholt-Bos, Selma Koedijk, 

Suzanne Wisse-Huiskes,  René Huurdeman  

Koningsdag op 31 augustus? 

21ste Cultuurlijn Bosch en Vaart  

Voor diegenen die eerdere berichten heb-

ben gemist (al kan dat haast niet met on-

ze huis-aan-huis flyers en eerdere be-

richtgeving in deze wijkkrant) op 14 juni 

vindt hopelijk de 21ste editie plaats van 

onze Cultuurlijn.  

Ook dit jaar weer oude bekenden 

als Coen Bardelmeijer, Barbara 

Mascini en Ellen van Mol met nieu-

we werken en muzikale uitspattin-

gen van onder andere Jan van Lier, 

de jeugdband THIS en onze eigen 

Bosch en Vaart band tijdens de 

eindborrel op het Oranjeplein. Een 

nieuwe deelnemer is de weliswaar 

iets buiten onze buurt liggende 

kunstgalerie Chez Freddy aan de 

Wagenweg. Twee buurtgenoten 

zullen daar exposeren. Door een 

aantal vrijwilligers worden er weer 

kinderactiviteiten georganiseerd. 

Kortom weer een zeer gevarieerd 

programma voor en door buurtbe-

woners.  

We proberen ook weer een pop-up 

house te realiseren. Hier kan een 

groepje kunstenaars exposeren die 

elk een wat kleinere collectie heeft 

of voor een eigen expositie geen 

ruimte heeft. Dus staat een verdie-

ping tijdelijk leeg vanwege verbou-

wing en/of verhuizing en mogen er 

wat spijkertjes in de muur want de 

stuclaag moet toch worden vervangen (of je 

wilt je huis verkopen en ben je op zoek naar 

mensen die je huis wel eens van binnen 

willen zien maar dan zonder makelaar), 

meld je aan.  

Zonder jullie deelname is de Cultuurlijn 

niet mogelijk 

Bij evenementen zoals de Cultuurlijn hebben 

wij vrijwilligers nodig. Vind je het leuk om 

een paar uurtjes te helpen bij het opbouwen 

en/of afbreken van het podium, het uitdelen 

van bosjes bloemen of een gezellige bar-

dienst?  Heb je ruimte voor een expositie of 

een optreden, geef je dan op via de email 

cultuurlijn@boschenvaart.nl. Voor een bar-

dienst kun je je opgeven bij martijnvanwes-

terop66@gmail.com en wil je meehelpen 

met de kinderactiviteiten dan kun je contact 

opnemen met: 

narina.mnatsakanian@gmail.com.     

 

Vooralsnog gaan we er vanuit dat het coro-

na virus op 14 juni geen greep meer heeft 

op het openbare leven en dat de Cultuurlijn 

doorgang zal hebben. We volgen de richtlij-

nen van de overheid in deze en zullen jullie 

via onze facebookpagina en de website op 

de hoogte houden van de stand van zaken. 

Ondertussen gaan wij door met de voorbe-

reidingen.  

 



3 

Buitens van Bosch & Vaart - Westerhout 
Vele straten in Bosch & Vaart zijn ver-

noemd naar vroegere of nog bestaande 

buitens. Deze keer komt Westerhout ter 

sprake. 

Veel in dit artikel is ontleend aan een zeer 

uitvoerig en interessant artikel van de heer 

Arne Jansen, getiteld “Westerhout aan de 

Wagenweg in Haarlem”, te vinden op 

www.bernard-mandeville.nl onder het kopje 

Arne's varia. 

Westerhout 

Afgelopen zomer stonden twee monumenta-

le panden te koop aan de Wagenweg; het 

ene, Cranenburgh, dat in zeer bijzondere 

originele staat verkeert, is nog steeds te 

koop, maar de witte villa Westerhout met de 

karakteristieke ceders voor de deur is ver-

kocht en zal in drie zeer luxueuze apparte-

menten worden opgesplitst. Wat dat voor de 

drie monumentale ceders gaat betekenen? 

Laten we er het beste van hopen! 

Westerhout verwijst nu naar een villa, het is 

ook de naam van een buurtschap en vele 

winkels hebben ook de naam gevoerd. Zo is 

er een sigarenzaak geweest die originele 

“westerhoutjes” verkocht. En nog steeds kun 

je een biertje halen in café Westerhout, 

eveneens aan de Wagenweg. 

Strikt genomen ligt de villa niet aan de Wa-

genweg, het adres is Westerhoutpark 1a. 

Het nu al behoorlijke grondgebied is in het 

verleden nog veel groter geweest, vanaf 

smederij Felix tot aan de NW hoek van de 

Haarlemmerhout en in archieven is te vin-

den dat “Westerhout “ heel lang o.a. syno-

niem is geweest aan toneelbezoek. Daar-

over later meer. 

Bocht in de zandweg 

Het is lastig je voor te stellen hoe het er in 

het verleden heeft uitgezien, maar gelukkig 

zijn er tekeningen, waarop de Wagenweg ter 

hoogte van Westerhout te zien is als een 

brede slingerende zandweg, Dit is  feitelijk 

de westrand van de strandwal of zandbank 

waar  Haarlem ook op ligt. Als je door de 

Haarlemmerhout loopt, kun je her en der 

nog zandheuveltjes of strandwalletjes zien. 

Op de tekening van de beroemde Claes 

Jansz. Visscher

(1587-1652)  zie je 

her en der molens, 

zoals eentje op de 

hoek Pijlslaan (nu 

Schouwtjeslaan)/

Wagenweg en ver-

derop een oliemo-

len bij de Oliesla-

gerslaan. Je kon 

ver over de weilan-

den uitkijken en in 

de verte de duinen 

van Aerdenhout en 

Zandvoort zien lig-

gen. 

De grens tussen 

Haarlem en Heem-

stede liep vroeger 

over de Meester Lottelaan, de villa Wester-

hout lag dus in Heemstede, precies op de 

plek waar een bocht zat in de Wagenweg (of 

Herenweg, beide benamingen werden door 

elkaar gebruikt). Deze bocht is er later uitge-

haald bij de reconstructie van de Wagenweg 

in 1709, die in 1656 al een steenweg was, 

Herberg Doorneboompje daar ter plekke 

werd afgebroken om de bocht uit de weg te 

kunnen halen. 

Toneelschuur 

Bij de herberg Doorneboompje, ongeveer 

tegenover de huidige villa Westerhout stond 

het huis van de houtvester van De Hout en 

dit huis is vooral interessant door zijn To-

neelschuur. Waarom toneeluitvoeringen in 

Heemstede en niet in Haarlem? De stad 

Haarlem bezat in het midden van de zeven-

tiende eeuw geen schouwburg. Het onbe-

taalde rederijkerstoneel stond er nog in volle 

bloei. Maar in het 

begin van die eeuw 

kwam ook het be-

roepstoneel op en 

daarmee begon de 

strijd met het Haar-

lemse stadsbestuur 

over de vermakelijk-

heidsbelasting. Haar-

lem eiste geen kwart, 

maar de helft van de 

recettes op voor het 

armenbestuur en vrije 

toegang voor ‘alle de 

Heeren’ met hun gezinnen. Bovendien roer-

de de kerkenraad zich tegen de beroeps-

spelers, die volgens haar ‘ter ontstichtinge 

der Jeugd’ optraden. Daarom weken de 

beroepsspelers in 1655 uit naar Heemstede, 

preciezer gezegd naar Westerhout. Eerst in 

een toneeltent ‘achter de Lindeboom, tot de 

Weduwe van den Ouden Houtvester’, daar-

na, in 1656, verhuisde het toneel naar de 

schuur van de Houtvester.  

 

Hoe konden belangstellenden die plek vin-

den? Op de aanplakbiljetten stond in 1656: 

‘Onzen Schouburg of Speel-plaats is buiten 

Haarlem, op de Heere-of Steene-wegh, drie-

hondert treeden verbij Westerhout tegen 

over den Hout, in ’t Huis van den Houtves-

ter, in de Bocht.’ Ook werd vermeld dat de 

speelplaats een schuur was. Nog steeds is 

de naam “Toneelschuur” een begrip in het 

Haarlemse uitgaansleven. 

Een aangeplakt vers met de routebeschrij-

ving op rijm: 

tegen over Meynsje Paters, 

Staat Ons Schouwburg schoon en stout, 

Over ‘t hartje van den Hout. 

vervulde de rol die Google Maps heden ten 

dage vervult. Gerenommeerde schrijvers als 

Bredero en Hooft schreven stukken, men 

kon er balletvoorstellingen zien, alsmede  

treurspelen en kluchten. En in de omgeving 

waren genoeg herbergen om zich te laven 

en aangename plekjes in het bos om je met 

je geliefde terug te trekken. 

Enkele bewoners met naam en toenaam-

De vroegst bekende eigenaar van de hofste-

de op Westerhout is Pieter van Wagensvelt . 

Mogelijk was hij dezelfde als Pieter Wagens-

velt, commandeur in dienst van de VOC of 

zijn gelijknamige zoon, die ook in dienst van 

de VOC was. Van Wagensvelt verkocht 

Westerhout namelijk op 11 mei 1643 voor 

9500 gulden aan Henricus de Haesen, een 

zoon van de rijke Amsterdamse handelaar 

Hendrick de Haze en zijn puissant rijke 

vrouw Clara Coymans. Coymans had (sinds 

1605 weduwe) een aantal flinke investerin-

gen gedaan, onder meer in de Vereenigde 

Oostindische Compagnie, die handelde op 

Azië. Ze had blijkbaar gevoel voor zaken, 

want toen ze in 1628 stierf, liet ze het gigan-

tische vermogen van een half miljoen gulden 

na. 

                             ► lees verder op pagina 4 

‘Aende wegh nae Leyden’      tekening : Claes Jansz. Visscher 

Villa Westerhout met de karakteristieke ceders 
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► vervolg van pagina 2  

Buitens van Bosch & Vaart: Westerhout  

Andere bekende bewoners zijn de Amsterdamse 

diamantsnijder Dirck Jansz. Emmerick en Johan-

nes  Rombouts. De naam van Rombouts komt 

voor in een vertelling van Willem Schellinks  

(1661) over de grand tour die de 13-jarige Jaco-

bus Thierry gaat maken door Europa. Hij vertrekt 

's ochtends om 7.00 uur per schip uit Amsterdam 

en arriveert om 10.00 uur ter hoogte van de 

Schouwtjeslaan op de Leidsevaart. Zij bezoeken 

Westerhout, dat even vaak Rombouts’ hofstede 

werd genoemd. Schellink beschrijft uitvoerig wie er 

allemaal mee aan boord komen en wat er te eten 

en te drinken was.  

De vaartocht is een feest. Het jacht, met zijden 

vlaggen in de mast en op de achtersteven, wordt 

getrokken door een paard. Rombouts, sinds een 

maand vader geworden, heeft gezorgd voor lek-

kernijen, drank, fruit en andere dingen in over-

vloed en bedienden. De stemming zit er goed in. 

Wie de gasten zijn? Familie en vrienden, zeer 

bemiddelde Amsterdammers, zoals Grotius ofte-

wel Pieter de Groot (1615-1678), op dat moment 

pensionaris van Amsterdam en zoon van de be-

roemde Hugo de Groot. Op Haarlemse sloependa-

gen valt nog steeds hetzelfde tafereel te zien! 

Latere eigenaren hebben beroepen als notaris, 

vervalser, koopman (Jan Isaac de Neufville), of 

kunstverzamelaar. Sommigen besteden aanzien-

lijke sommen aan het vergroten en verfraaien van 

de tuinen en de buitenplaats zelf. Wonen bij de 

Hout en vlakbij water is nog steeds een asset. Een 

eigen bootje voor de deur een hartenwens voor 

velen. 

Maaike le Grand 

met dank aan Arne Jansen 

Villa Westerhout met koetshuis op een  

briefkaart verzonden in 1900    

Eigendom van Arne Jansen 
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the power of time off 
 

 

‘Wow the power of time off, dat is krachtig! 

Gefeliciteerd met dit nieuwe initiatief. In 

deze tijd is het zo moeilijk om helemaal uit 

te checken… helaas.’ Dit was tot voor kort 

een veel gehoorde uitspraak als ik vertel 

over mijn nieuwe initiatief the power of time 

off. Maar nu hebben we allemaal verplicht 

time off. De aanleiding hadden we natuurlijk 

heel graag anders gezien. Het brengt angst, 

onzekerheid met zich mee. Maar ook be-

wustzijn, compassie en verbinding. Met 

elkaar en zeker niet in de laatste plaats met 

jezelf.  

Twee jaar geleden begon ik met the power 

of time off. Ik was zeker niet van plan weer 

met een eigen bedrijf te beginnen. Dat was 

ik overigens bij de start van mijn vorige be-

drijf ook niet van plan. Maar soms kruipt het 

bloed waar het niet gaan kan. En is er dat 

oer-gevoel dat je niet kunt negeren. Die 

vulkaan moet open en de boodschap moet 

eruit! En aangezien ik me had voorgeno-

men gewoon mee te bewegen met de 

stroom zat ik daar zomaar weer bij de KvK 

voor een inschrijving en had ik weer een 

bankrekening geopend en begon ik weer 

opnieuw. Dit keer geen business plan, ik 

begon gewoon. En toen waren er ook zo-

maar twee klanten! Allebei uit onze Bosch 

en Vaart!  

Het is mijn ambitie een bijdrage te leveren 

aan een meer menselijke wereld. In het 

Engels klinkt het eigenlijk mooier vind ik.  

A more HUMAN world. Een wereld waarin 

we meer zelfbewust zijn, met meer compas-

sie voor onszelf en voor elkaar en met het 

vermogen een eerlijke verbinding te maken 

met jezelf en met de mensen om je heen. 

Dat kunnen je familieleden, je vrienden, je 

collega’s of je klanten zijn. Als iedereen zo 

(een beetje meer) door het leven gaat dan 

creëren we met elkaar een meer menselijke 

wereld.  

Overigens, in deze tijd waar alle repeteren-

de taken geautomatiseerd worden, zijn het 

straks onze menselijke vaardigheden die 

een verschil maken op het CV.  

Terug naar onze buurtgenoten. Daar was 

Cleo Epskamp (Schouwtjeslaan). Die zei 

gewoon bij een kopje koffie bij het Buurt-

bakkertje tegen mij ‘Ik ben je eerste klant 

die meegaat op je eerste personal lea-

dership retreat, dus zorg maar dat het door-

gaat’. Dat was een enorme stimulans to 

make it happen! Zo stimuleert de ene on-

dernemer de andere.  

Dasja Pajkrt (Wagenweg) is kinderarts en 

co-founder van het Europees medisch con-

sortium Organovir. Voor dit project zijn we-

reldwijd jonge onderzoekers geselecteerd 

die niet alleen worden opgeleid tot top-

wetenschapper maar ook een programma 

krijgen aangeboden om zich te ontwikkelen 

tot zelfverzekerde en veerkrachtige men-

sen; leiders van de 21e eeuw. En dit was 

mijn eerste zakelijke opdracht. Wat is er 

mooier dan ambitieuze high performers te 

faciliteren met een persoonlijk ontwikkel 

programma.  

Introduceer the power 

of time off ook thuis in 

huis. Elk bewust mo-

ment time off is nuttig 

en relevant. Dus ik daag 

u uit om dagelijks PTO 

(power of time off) in te 

plannen. Voor reflectie, voor innerlijke rust, 

om te vergeven, om te relaxen en om een 

connectie te maken van je hoofd met je lijf 

en je hart. Kies een vast moment op de 

dag. Bijvoorbeeld elke dag tijdens het diner 

géén device-checking. Of elke dag vóór 

aanvang van de dagelijkse activiteiten me-

diteren, wat ikzelf overigens van buurtbewo-

ner Gaby Burmanje (Bosch en Vaart straat) 

heb geleerd.  

En tenslotte hoe kom je ontspannen de 

quarantaine door? Voor alle Bosch en Vaart 

bewoners heb ik vier filmpjes opgenomen: 

10 min powermeditatie, 10 min ademha-

lingsoefening, 20 min diepe ontspanning en 

40 min mindful yin yoga. Stuur me een mail 

en dan ontvang je de link! Gratis. Heel 

graag wil ik een bijdrage leveren om deze 

verwarrende tijd te verzachten. Niet alleen 

financieel. Maar ook fysiek, mentaal en 

emotioneel.  

 

 

Ingrid Valks 

Wagenweg 192 

ingrid@thepoweroftimeoff.com 

0651097805 

In de heemtuin Eindenhout werkt al een 

paar jaar een groep vrijwilligers van de 

Vrienden van de Haarlemmerhout in sa-

menwerking met Spaarnelanden. Ook 

levert voormalig stadsecoloog Dik Vonk 

als onze raadgever zijn bijdrage. In het 

terrein wordt gewied, gezaaid en geplant. 

Veel wandelaars weten het pad al te vin-

den en zij genieten van de woeste weelde 

van inheemse planten.  

Februari ‘20 

Recent hebben wij het modderige olifanten-

pad verbeterd met een dikke laag houtsnip-

pers.  Vorig jaar kreeg de heemtuin de nomi-

natie Ecologisch Punt met een mooi bordje.  

natuurinjestad.nl/de-haarlemmer-heemtuin/  

Maar nu is er iets groters aan de hand.  

In de ‘verlengde heemtuin’, langs het fiets-

pad naar de Munterslaan en de brug over de 

Leidsevaart, heeft vrijdag 21 februari een 

shovel de grasmat opgerooid en de grond 

op een hoop geschoven. Op vrijdag 28 fe-

bruari gaat de werkgroep daar planten.  

Er komen struikvormige Bos-

wilgen(Salix caprea) te staan. 

Ook worden Zwarte elzen

(Alnus glutinosa)geplant. En 

voor de bloemen en bessen 

komen er een paar Lijsterbes-

sen(Sorbus aucuparia). Om 

zicht te houden op de vijverin-

gang van het Vogelbos wordt 

daar struikklimop geplant.  

Maar er wordt ook in de hele 

strook gezaaid, een mengsel 

van eenjarige akkerbloemen en 

bloemrijk graslandmengsel.  

Naast de manege de Zonnerui-

ters heeft nog een verandering 

plaats: er komt een Tamme kastanje naast 

de Paardenkastanje die er al twee jaar staat. 

Helaas zal de Paardenkastanje verplant 

moeten worden omdat de bladeren giftig zijn 

voor paarden. Die boom zal dus elders een 

plaats moeten krijgen. Een geluk is dat er 

daarna weer een Tamme kastanje voor in 

de plaats komt.  

Vervolg:  We zijn inmiddels een maand ver-

der. Het is eind maart.  

Na het planten van de boompjes ging het 

verschrikkelijk regenen. Voor de geplante 

boompjes niet slecht maar zouden de bloe-

menzaden zijn weggespoeld?  

                             ► lees verder op pagina 8 

Bericht uit de Heemtuin Eindenhout 

De werkgroep aan het werk 
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Buurtgenoten: Acteur, schrijver, & regisseur Hans van Hechten  

                                          Hans van Hechten: geenszins blasé           Foto: Chris Hoefsmit 
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Je hebt van die mensen bij wie je direct 

op je gemak bent. Hans van Hechten is 

zo iemand. Hans. Van. Hechten. Met een 

naam als een gedicht is het misschien je 

lot een creatief vak te gaan uitoefenen. 

Acteur, schrijver, regisseur en nu heeft 

hij het ook aangedurfd zelf een stuk te 

gaan produceren. ‘Van over de rivieren’, 

een live hoorspel over liefde, oorlog en 

verraad, speelt op 16 april* in het Haar-

lemmer Houttheater. Reden voor een 

interview, want naast bovenstaande resi-

deert Hans al 40 jaar in de buurt.  

Hij ontvangt me thuis aan de Ipenrodestraat. 

Als ik naar hem toe loop knispert de sneeuw 

onder mijn voeten, het is een kristalheldere 

avond, ik adem wolkjes stoom uit die onmid-

dellijk bevriezen en als kleine diamantjes 

klaterend uiteen vallen op mijn in drie paar 

sokken gehulde voeten, de hemel is gevuld 

met sterren en…. Oh nee, het is gewoon 

een winteravond in 2020, het regent, waait 

en het is 15 graden.  

Gelukkig mag ik naar Hans. Binnen is het 

warm, opgeruimd en gezellig. Er staat een 

enorme vleugel in de voorkamer. Terwijl 

Hans thee zet, kijk ik rond. In de goed gevul-

de boekenkast o.a. Wolkers, Hemingway en 

Patrick Melrose (ik ken alleen de serie: must 

see!). Maar vooral in het oog springend is 

de grote foto op de schouw, van een vrouw. 

Ik vermoed natuurlijk al iets en als Hans met 

de thee aan komt zetten vertelt hij al snel 

dat dit Ada is. Zijn vrouw. Een paar jaar ge-

leden na een kort ziekbed overleden, het 

gemis nog volop aanwezig. Ze waren een 

goed team. Deden veel samen. Beide ge-

passioneerd bezig met hun carrières, wat 

voor Ada de psychotherapie was, ze had 

een praktijk aan huis. Kinderen kwamen er 

niet van, wat Hans nu weleens jammer 

vindt. Na haar dood overwoog hij heel even 

het huis in de verkoop te zetten maar merk-

te dat hij daar nog niet aan toe was. Het 

huis is misschien leeg zonder Ada, maar 

nog vol met mooie herinneringen en het is 

nog geen tijd om daar afscheid van te ne-

men. Wat komt dat komt. Hoe dan ook, 

Hans is er het type duidelijk niet naar om bij 

de pakken neer te gaan zitten en begint 

levendig te vertellen over hoe het allemaal 

begon.  

Het bloed kroop waar het niet gaan kon 

Zijn jeugd in Dordrecht. En hoe een fijne 

tante van hem gek was op gedichten van 

Annie M.G. Schmidt. Hij schetst een leven-

dig beeld: Tante lag op de divan en at bon-

bons, kleine Hansje aansporend al die tek-

sten uit zijn hoofd te leren. Ze had een goe-

de aan hem, hij werkte er met liefde aan 

mee. Zo kwam het dat hij op zijn 11e een 

talentenjacht won met een voordracht van 

Annie’s werk. Een TV station pikte dit op en 

hij werd gevraagd voor een programma op 

de buis maar Pa van Hechten was huiverig 

en verbood het (NB, we hebben het over de 

jaren 50!). Maar het bloed kroop waar het 

niet gaan kon. Op de middelbare school was 

hij al snel heel actief voor de schoolkrant, 

werd voorzitter van de schoolclub en met 

een docent als Geert Voskamp (tekenen) 

kreeg hij de nodige inspiratie om zijn crea-

tieve pad voort te zetten. Toen het einde 

van de middelbare school in zicht was hoor-

de hij dat het studentencorps in Utrecht zich 

bezighield met experimentele toneelstukken 

en raakte hij gemotiveerd om zich hierbij 

aan te sluiten. Nu nog een studie: de toneel-

school was een brug te ver, dat kon Pa van 

Hechten niet aan. Dus werd het psycholo-

gie. Pa overleed jong, op z’n 53e. Hans was 

toen 19. Dat was pittig. Als oudste zoon 

voelde hij de verantwoordelijkheid voor het 

gezin van herkomst drukken. Hij maakte 

verstandige keuzes en nam een grote-

mensenbaan bij een TBS (destijds TBR) 

kliniek in het Overijsselse Balkbrug, waar hij 

ook ging wonen. Met Ada. Die was namelijk 

ergens in die Utrechtse tijd, heel romantisch, 

achterop zijn fiets gesprongen na een feest-

je, om vervolgens nooit meer te vertrekken.  

De bal ging rollen 

Na 5 jaar was het klaar. Zijn creatieve kant 

mόest ruimte hebben. Hij nam ontslag, ver-

trok met Ada naar Haarlem waar hij een 

baan als alcoholconsulent kreeg en deed 

daarnaast auditie voor een hoofdrol in een 

stuk van Bertolt Brecht. Bam. Aangenomen. 

Zo begon het. Hij ontmoette Annemarie 

Prins die de regie deed en docente was aan 

de toneelschool in Amsterdam en via haar 

kwam hij in nog twee producties terecht, 

waar hij, niet onbelangrijk, ook voor betaald 

werd. De bal ging rollen, verschillende to-

neelproducties passeerden de revue 

(waaronder Midzomernachtsdroom bij het 

RO theater), hij speelde diverse rollen in TV 

series waarvan de bekendste de SRV man 

uit de serie ‘Flodder’ is en daarnaast is hij 

ook meteen begonnen met het schrijven van 

stukken. Zijn gehele repertoire is te groot 

om op te noemen, maar als u nieuwsgierig 

bent bekijk dan vooral eens de website van 

Hans: www.hansvanhechten.nl  

Zijn mooiste rol? De rol van SRV man in 

‘Flodder’ was ongelooflijk leuk door de hele 

sfeer op de set. Daar heeft hij enorm veel 

plezier gehad. Maar de mooiste rol was die 

van een Joodse makelaar in een stuk, gehe-

ten ‘Vastgoed’. Die man naaide iedereen 

een oor aan, maar wat Hans hier zo prachtig 

aan vond was dat die man zijn fantasie liet 

werken. Dat is tegelijk het mooiste aan het 

vak. ‘Fantasie is zoiets kostbaars, dat de 

mens dat kan, dat is een groot goed’ aldus 

Hans.  

Een uiterst belangrijk en urgent verhaal 

Maar nu dat stuk ‘Van over de rivieren’, wat 

u allen moet gaan zien in het Haarlemmer 

Houttheater op 16 april*. Of eigenlijk: moet 

gaan HOREN. Het gaat namelijk om een 

live HOORspel. Met 75 jaar vrijheid in het 

verschiet en met de actualiteit van een blij-

vende stroom vluchtelingen uit diverse rich-

tingen vindt Hans het een uiterst belangrijk 

en urgent verhaal. En toen het erg lastig 

bleek een producer te vinden voor het zelf 

geschreven stuk, besloot hij dit dan maar 

zelf te gaan doen.  

‘Van over de rivieren’: het is deels een per-

soonlijk relaas. Hans wist aanvankelijk niet 

veel van zijn voorgeschiedenis. Maar op een 

bepaald moment zocht een jonge historicus, 

Bart Wallet, contact met hem via het nog 

jonge internet. Bart herkende de naam Van 

Hechten door zijn historisch onderzoek. Dat 

hield verband met een kleine synagoge in 

Sliedrecht die gerestaureerd zou worden. 

Die synagoge hadden zijn voorouders in 

1840 daar laten bouwen. Hans’ interesse 

was gewekt en hij is zich vervolgens gaan 

verdiepen in zijn eigen geschiedenis, o.a. 

door onderzoek te doen in het Nationale 

Archief. Zo ontdekte hij dat zijn voorouders 

uit Beieren naar Nederland waren gevlucht 

en zich vestigden in Sliedrecht. Maar boven-

al kwam er een duister familiegeheim aan 

het licht, waar in de familie nooit over is ge-

sproken. Een broer van zijn opa zat in een 

slecht huwelijk met een katholieke vrouw. 

Scheiden was nog niet gangbaar en een 

poging daartoe mislukte. Een vriendin van 

de echtgenote was lid van de NSB en zette 

de vrouw aan haar man te verraden, waarna 

deze is opgepakt en afgevoerd naar 

Auschwitz, waar hij niet levend vandaan is 

gekomen. De echtgenote werd na de oorlog 

veroordeeld. Een pijnlijke geschiedenis, 

waar lang over gezwegen is en waar nazaat 

Hans nu een vorm voor heeft gevonden om 

het te kunnen delen en toe te voegen aan al 

die belangrijke verhalen die zich in WOII 

hebben afgespeeld en die verteld moeten 

blijven worden. Tekstueel is het stuk po-

ëtisch, maar, zo benadrukt Hans, wel dege-

lijk begrijpelijk!  

Met het in eigen handen nemen van de pro-

ductie is Hans op zijn 73e een nieuw pad in 

geslagen. Nooit te oud om te leren. Het zegt 

veel over de geïnterviewde: Hans van Hech-

ten is geenszins blasé. Hij geeft tussendoor 

een aantal keren aan bang te zijn ‘pocherig’ 

over te komen, terwijl dat wel de laatste 

indruk is die de beste man achterlaat. On-

danks zijn staat van dienst en (levens)

ervaring is dit duidelijk iemand die open blijft 

staan voor nieuwe ervaringen en die zich 

kwetsbaar durft op te stellen. Hij vindt het 

spannend, zo’n eigen en persoonlijk stuk ten 

tonele te brengen. Begrijpelijk, en dat hoort 

er ook bij, maar volgens mij mag Hans zich 

in al zijn kwetsbaarheid gekoesterd voelen 

door vele jaren succes en vooral door vele 

mensen die hij in zijn loopbaan zal zijn te-

gengekomen en wier harten ongetwijfeld 

door hem gestolen zijn.  

Jenet van Lubek 

* De geplande voorstelling zal dit seizoen helaas 

niet meer plaatsvinden, maar zal zeker in het 

volgend seizoen in het theater te zien zijn. We 

houden jullie op de hoogte! 
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 verantwoord shoppen tijdens Coronatijden  

 

#supportyourlocals 

#ambachtindebuurt 

#bezorgservice 

#wijncursusonline 

#proefseizoenbegintwatlater 

#Jazz&WineeindJuni 

 

WhatsApp: 023 - 5835523 / e-mail: haarlem@enwine.nl  

Wagenweg 25 2012 NB Haarlem / enwine.nl 

Mysterieus B&V 
glas-in-loodraam  
 

 

 

 

 

 

 

 

Enige tijd geleden ontving de wijkraad 

een mailtje van Willem Krieger. De vraag 

van Willem Krieger was:  “Bij aanvang en 

tijdens de bouw van het Bosch & Vaart 

Kwartier is er een "modelwoning" ge-

weest voor geïnteresseerde kopers. 

Heeft u misschien details daarover? B.v. 

welke straat / huisnummer dat is?”.  

Een spannende vraag waarop ik, door de 

wijkraad gevraagd, het volgende antwoord 

heb gegeven: “Ik verdiep mij al vele jaren in 

de geschiedenis van Bosch & Vaart, maar 

heb nog nooit van een modelwoning ge-

hoord. Bosch & Vaart is vooral tussen 1900 

en 1920 volgebouwd. Er was een steden-

bouwkundig plan. De eigenaren van het 

terrein hebben kavel voor kavel verkocht. 

Het gebeurde nogal eens dat een architect/

aannemer (in die tijd vaak één en dezelfde 

persoon) twee of drie kavels tegelijk kocht 

en dan een huis voor zich zelf bouwde en 

de andere twee of drie verkocht. Het is niet 

onmogelijk dat in zo'n constructie er een 

tijdje zo'n afgebouwd huis op een koper 

wachtte en wellicht te bezoeken was. Een 

modelwoning voor de hele buurt had niet 

zoveel zin omdat er maar heel weinig in 

grote series is gebouwd.”  

Het antwoord van Willem Krieger op dit be-

richt luidde: “Bedankt voor het antwoord. Ik 

ben er ook nooit verder mee gekomen. In 

het boek over Bosch & Vaart wordt geen 

melding gedaan van een modelwoning. Feit 

waarom ik dit zoek: ik heb ca. 35-40 jaar 

geleden een glas-in-lood paneel overgeno-

men van iemand die mij vertelde "dat het 

ooit in een modelwoning in Bosch & Vaart 

had gezeten". Het is een paneel waarin 

groot de letters B&V zijn verwerkt. Het kan 

inderdaad uit een "modelwoning" zijn van 

een groep huizen gebouwd door één aan-

nemer of huiseigenaar.” Willem Krieger is 

dus op zoek naar een huis in Bosch & Vaart 

waar mogelijk dat paneel in een deur heeft 

gezeten. Het paneel is ongeveer 50 bij 50 

centimeter. 

Komt het iemand bekend voor?  

Graag reacties naar:  

hansvanderstraaten@yahoo.com. 

Hans van der Straaten 

► vervolg van pagina 5   

Bericht uit de Heemtuin Eindenhout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 25 maart lag er na de nacht ijs op de 

vaart en de dotters hingen slap. Nu staan 

ze weer te stralen in de zon. In de plantvak-

ken hebben wij ons lelijk verkeken op de 

groeikracht van de boterbloemen. We lieten 

ze maar hun gang gaan. En nu moest er 

ingegrepen worden want alles werd over-

woekerd. Deze dagen kijken we regelmatig 

welke planten weer opkomen. In mei of eind 

april planten we meer inheemse bloeiende 

planten bij voor de bijen en de vlinders.  

In de regenpoel ligt dit jaar weer kikkerdril. 

Maar ook helaas! een reiger worstelde daar 

een grote kikker naar binnen. De nieuw 

geplante boompjes langs het fietspad lopen 

mooi uit.  

En goed nieuws: de Tamme kastanje naast 

de ingang van de manege is geplant!  

Met groene groet,  

Titi des Bouvrie  

vriendenhaarlemmerhout.nl 
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In memoriam: Swen Hartmans  
Vrijdag 27 maart 2020 is in haar huis op 

het Schouwtjesplein Swen Hartmans 

overleden. Swen is 80 jaar geworden. 

Zaterdag 28 maart om 12.00 uur heeft 

Bosch en Vaart op waardige wijze af-

scheid genomen van Swen. Op gepaste 

onderlinge afstand waren vrienden en 

bekenden van Swen langs de route 

Schouwtjesplein, Berkenrodestraat, 

Oranjeplein, Zomerluststraat en Wagen-

weg opgesteld. Voor het huis Zomerlust-

straat 23 hield de stoet even stil.  

Hier heeft Swen meer dan 30 jaar gewoond. 

In die periode was Zomerluststraat 23 het 

centrum van Bosch en Vaart. Voor veel jon-

gere bewoners van Bosch en Vaart was 

Swen Hartmans een onbekende vrouw. 

Inderdaad, je moet toch wel minstens 15 

jaar in Bosch en Vaart wonen om een herin-

nering te hebben aan Swen Hartmans.  

Maar alle oudere bewoners kennen Swen. 

Iedereen die ik de laatste dagen heb ge-

sproken, heeft weer andere, mooie herinne-

ringen aan Swen.  

De deur open voor allerlei activiteiten 

Ergens in de jaren zeventig is zij met haar 

gezin in de Zomerluststraat komen wonen. 

En al snel stond de deur van haar riante 

huis open voor allerlei activiteiten. In 1979 

werd zij lid van het eerbiedwaardige Leesge-

zelschap Hildebrand. Al in het tweede jaar 

van haar lidmaatschap vond de jaarlijkse 

algemene ledenvergadering van Hildebrand 

plaats in Huize Hartmans. Swen is bijna 20 

jaar lid geweest en een groot deel van deze 

periode was de hal van haar huis op zater-

dagmorgen het punt waar de trommels van 

het Leesgezelschap werden gewisseld. En 

als ik mij goed herinner hing dan een touwtje 

uit de deur.  Van meet af aan is Swen ook 

wijkcontactpersoon geweest voor de Zomer-

luststraat.  

Zondag 8 januari 1989 was Huize Hartmans 

voor de eerste keer de locatie voor de 

Nieuwjaarsborrel van Bosch en Vaart. Het 

Salonorkest Violetta (met Annette Nicolai) 

trad op met zangeres Leny Post. Vele jaren 

heeft Swen haar deur opengezet voor de 

Nieuwjaarsborrel. Leny Post was ook 

de zangeres bij het door Els Vogel 

georganiseerde Diner à l’Orange op 

het Oranjeplein. Dit keer waren er 

hoofdrollen voor de dochters van 

Swen: Heleen en Anne. In diezelfde 

periode start Swen in haar huis met 

een stoomcursus Frans voor de va-

kantie. Later is Swen als docente 

Frans verbonden geraakt aan de 

Volksuniversiteit. En als er op 8 sep-

tember 1990 tijdens de Open Monu-

mentendagen ook 

een rondwandeling 

door Bosch en Vaart 

wordt georganiseerd 

is Huize Hartmans 

het vanzelfsprekende 

start- en eindpunt van de 

wandeling. Swen heeft ook 

vele jaren deel uitgemaakt 

van het Bosch en Vaartkoor.  

Hereneten 

Een zwarte bladzij in haar 

leven was 2 november 2004. 

Theo van Gogh, partner van 

dochter Heleen en vader van 

kleinzoon Lieuwe, werd op 

klaarlichte dag in Amsterdam vermoord. 

Maar de mooiste herinnering, ook voor 

Swen zelf, zijn de diners met de mannen uit 

de wijk. Het allereerste Hereneten vond 

plaats op vrijdag 9 februari 1990. En het 

laatste op vrijdag 3 juni 2005.  

Een impressie van het eerste hereneten van 

de hand van Bert Lam: “Om 7 uur druppelde 

men binnen. Ook W. was er. Het leek de 

vrouw van W. zo leuk voor W. als hij naar 

het hereneten ging. Om kwart over 7 zat 

iedereen. Om half 8 waren de eerste flessen 

wat leger. Om 8 

uur werd het hoofd-

gerecht opgediend. 

Om kwart voor 9 

verscheen het toet-

je. Om 9 uur was 

alles op. Het was 

nog vroeg. Daarna 

was het twaalf uur: 

er was piano ge-

speeld, voorgedra-

gen en gezongen. 

Er werd een 

squash-club opge-

richt. Iemand die 

over auto’s begon 

werd neergesla-

gen. N. hield een 

toespraak. Slechts 

weinigen hebben 

het gemerkt.”  

Vijftien jaar lang is 

Swen de onvolpre-

zen gastvrouw en 

kokkin. Het door Wim Vogel voor de wijkmu-

sical “Blijf uit onze Wijk” geschreven lied 

eindigt met de volgende strofe: “En over 

vele jaren de kind’ren zijn weg/dan bewonen 

wij samen die kasten hier zeg/wij blijven hier 

wonen met Swen als kokkin/en horen wij 

lekken schenk dan nog eens in”.  

Tijdens het allerlaatste Hereneten op vrijdag 

3 juni 2005 werd Swen gefêteerd door haar 

vrienden uit Bosch en Vaart. Job Thöne 

bood namens de wijkraad een schilderij van 

Christine Peursum aan als dank voor alles 

wat Swen voor Bosch en Vaart had gedaan. 

Electric Hannes Kuiper zong en speelde 

gitaar. Aryan van der Leij bood Swen een 

ingelijste blauwdruk aan van het ontwerp 

van de woningen Zomerluststraat 23 en 25 

en onder leiding van Wim Vogel werd weer 

het Kelderlied gezongen. Een avond om 

nooit meer te vergeten. Met veel dank aan 

een onvergetelijke Swen. 

Hans van der Straaten 

Zomerluststraat 23 ooit het centrum van Bosch & Vaart 

Het allerlaatste Hereneten:  
v.l.n.r.: Ernst Delfos, Eildert Stuut, Job Thöne, Bert Lam, Ed Wertwijn,  

Geert Hoekstra, Wim Vogel, Willem Schreuder, Wim de Jong, Henk Nicolai, 
Swen Hartmans, Job Reverda, Jeroen Leyse, Roel de Boer, Peter Maasdam, 

Allard Pilon, Hannes Kuiper, Christine Peursum, Hans van der Straaten 

De onvergetelijke Swen 
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Van de wijkraad 

Haal een beetje restaurant in huis 

Heerlijke huisgemaakte ravioli,  
tagliatelle en gnocchi met  

verse ingrediënten!  

De pasta wordt gemaakt van  
biologische griesmeel. 

Wij leveren warme pastagerechten en 
menu’s via Thuisbezorgd  

en Deliveroo. 

Liever zelf een keer de pasta  
klaarmaken? Bestellen kan  

via onze webwinkel. 

Nieuwsgierig geworden?  
Kijk op www.haarlemravioli.nl 

Wijkraad Bosch & Vaart 
info@boschenvaart.nl 

www.boschenvaart.nl 

Vic van den Broek d’Obrenan: voorzitter 

vic.vandenbroek@boschenvaart.nl 

Douwe van Keulen: penningmeester 

douwe.vankeulen@boschenvaart.nl 

Lize Martin: secretaris 

lize.martin@boschenvaart.nl 

Ernst van den Broek: sponsoren  

ernst.vandenbroek@boschenvaart.nl 

 

Victorine Egter van Wissekerke:  

communicatie, Kroniek  

victorine.egtervanwissekerke 

@boschenvaart.nl 

Rutger Gouverneur: projecten  

rutger.gouverneur@boschenvaart.nl 

Lex Rietveld: contactpersoon gemeente,  

projecten, dagelijks beheer 

lex.rietveld@boschenvaart.nl 

Feeke Schulpen-Wijffels: coördinatie 

straatvertegenwoordigers, evenementen 

feeke.schulpen@boschenvaart.nl 

Frederike van Urk: communicatie,  

Kroniek 

frederike.vanurk@boschenvaart.nl 

Stichting STEL 
STEL draagt bij aan het oplossen 
van de verkeerscongestie 

Sinds kerst 2017 bestaat de stichting 

STEL. Een burgerinitiatief, dat zich bezig-

houdt met de verkeerscongesties in de 

regio Zuid-Kennemerland en de flessen-

hals Haarlem.  

Dit heeft grote gevolgen voor de leefbaar-

heid, het milieu en de veiligheid. Terwijl de 

verkeersdruk toenam, zijn in de afgelopen 

decennia oplossingen aangedragen. De ring 

om Haarlem sluitend maken, lijkt iedereen 

de beste oplossing. Maar hoé - wel of niet 

met een tunnel bijvoorbeeld - en wié dit be-

talen, daarover wordt men het maar niet 

eens. En zo blijft het probleem in de koel-

kast. STEL wil het gesprek bevorderen. 

Hoe zit STEL in elkaar? 

STEL kent een klein bestuur en drie autono-

me teams. Hiervoor wordt momenteel ver-

sterking gezocht. Elk team heeft een coördi-

nator, enkele leden en eigen netwerk van 

externe deskundigen. 

Team 1 focust op mobiliteit en infrastructuur 

en voorts op stedenbouwkunde, tunnel- en 

wegenbouw, mobiliteit van de toekomst enz. 

Team 2 focust op de strategie, het politieke 

speelveld en het openbaar bestuur, zowel 

op gemeentelijk als provinciaal niveau, regi-

onale overlegorganen en het juridische vlak. 

Team 3 focust op communicatie, zowel met 

de achterbannen als met diverse belangheb-

benden. Er wordt een website ontwikkeld die 

onder meer een kennisbank zal bevatten, en 

de nieuwste ontwikkelingen zal bijhouden.  

Wie komt onze gelederen versterken? 

Wij streven er naar de teams in het komen-

de half jaar op sterkte te krijgen. Mocht u 

meer willen weten of belangstelling hebben, 

stuur dan een mailtje naar de secretaris, 

Michael Nieweg; stel2017@xs4all.nl. 

Projectpagina op de website 

Op de website hebben we een speciale pro-

jectpagina voor STEL ingericht waar alle 

informatie te vinden is. Hier zullen we ook 

regelmatig updates plaat-

sen als er iets nieuws te 

melden is. 

Uw Advertentie hier?  
Met een advertentie  

in de Kroniek van  
Bosch & Vaart  

bereikt u ruim 2.000  
betrokken bewoners.  

 

info@boschenvaart.nl  

http://www.haarlemravioli.nl
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Wijkcoöperatie De Groene Kroon is een 

initiatief van buurtbewoners uit de Bosch 

& Vaart en Koninginnebuurt.  De wijkco-

öperatie wil buren helpen om het energie

-verbruik van huizen te verlagen en het 

energie-aanbod te verduurzamen.  Om dit 

te doen zijn leden nodig; voor een klein 

bedrag steun je dit initiatief. 

Maak je huis duurzaam en bespaar op 

energie & onderhoud 

Er zijn in Haarlem al meer dan 15 soortgelij-

ke wijkcoöperaties actief. De Groene Kroon 

wil niet opnieuw het wiel uitvinden en kijkt 

daarom naar goede voorbeelden. Hoe verla-

gen we het energieverbruik? De eerste stap 

is bijna altijd het isoleren van ramen, muren 

en vloeren.  Als tweede stap kan je denken 

aan het zelf opwekken van energie door 

bijvoorbeeld zonnepanelen en/of warmte-

pompen. Dit leidt tot aanzienlijke besparin-

gen op je energierekening. En je bent duur-

zaam bezig! 

De Groene Kroon informeert 

Ontwikkelingen in de energie-transitie gaan 

razendsnel. De Groene Kroon wil de buurt-

bewoners informeren over de laatste stand 

van zaken. Onderwerpen als beleid,  

vergunningen, subsidies, isolatie– en ener-

gietechniek komen aan bod via een eigen 

website, thema-avonden en workshops. 

Energie coaches 

De Groene Kroon gaat lokale energiecoa-

ches opleiden, om buren die hun huis willen 

verduurzamen ècht verder te helpen. De 

energiecoaches zijn buurtgenoten met inte-

resse in duurzaamheid en energie. Zij ma-

ken samen met de bewoner een ‘quick scan’ 

van het huis om te kijken welke maatregel 

het meeste oplevert, en de vervolgstappen. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een ge-

bruikersvriendelijke internettoepassing, het 

HOOM dossier.   

Persoonlijk duurzaam onderhoudsplan  

Samen met de energiecoach vul je een on-

line vragenlijst in, van HOOM, die een goed 

inzicht geeft in de energie- en onderhouds-

kosten. Uit deze ‘quick scan’ rolt een meer-

jaren onderhoudsplan. 

Collectief duurzaam onderhoudsplan 

Op basis van de individuele HOOM scans 

kan De Groene Kroon een collectief buurt-

onderhoudsplan maken. Elk lid kan beslis-

sen om daar wel of niet aan mee te doen.  

Uit dit buurtonderhoudsplan definieert De 

Groene Kroon vervolgens projecten.  Dat 

kan voor leden voordelig uitpakken. Bijvoor-

beeld: als 10 buurtgenoten tegelijkertijd hun 

kozijnen willen isoleren, is het goedkoper en 

duurzamer om dat gezamenlijk te laten 

doen, dan wanneer ieder voor zich een of-

ferte aanvraagt. Samen staan we sterk!  

Energie aanbod verduurzamen 

Naast het verlagen van het energieverbruik 

is het ook de bedoeling om gezamenlijk het 

energie-aanbod te verduurzamen.  

De gemeente Haarlem heeft als doelstelling 

om in 2040 helemaal van het gas af te zijn. 

De Groene Kroon is al door de gemeente 

als goede gesprekspartner erkend, en kan 

als wijkvertegenwoordiger mee beslissen 

wat het duurzame energie alternatief is voor 

onze wijken. 

Word ook lid! 

De Groene Kroon is eind 2019 begonnen en 

staat op het punt om de coöperatie op te 

richten. Daarvoor is het belangrijk te weten 

hoeveel buurtbewoners mee zouden willen 

doen. Je kunt nu vrijblijvend lid worden, zon-

der enige verplichtingen. Op die manier 

weet De Groene Kroon hoeveel buren er 

mee willen doen. Je kunt je altijd nog afmel-

den vóórdat er lidmaatschapsgeld wordt 

gevraagd. Alle bewoners uit de Koninginne-

buurt en Bosch & Vaart buurt kunnen lid 

worden. Coöperatie bestuursleden zijn in 

gesprek met de Gemeente Haarlem over 

financiële steun. Het is daarom nog niet 

bekend hoeveel het lidmaatschap zal wor-

den, maar het zal niet meer zijn dan € 30 

per jaar.   

De Groene Kroon - Organisatie 

De Groene Kroon is een non-profit coöpera-

tie voor de meer dan 2000 adressen in de 

Koninginnebuurt, Bosch & Vaart, en direct 

aangrenzende straten, met steun van de 

wijkraad. Informatiesessies worden binnen-

kort aangekondigd via e-mail (meld je aan!) 

en via www.boschenvaart.nl 

De Groene Kroon is op zoek naar enthousi-

aste buurtbewoners die mee willen helpen, 

bijvoorbeeld als:  

- energie coach (na korte opleiding) 

- website beheerder  

- administratieve of financiële taken  

- onderhoud van contact met gemeente 

- inkopen van gezamenlijk projecten 

Kortom: werk aan de winkel. Iedereen met 

een groen hart is van harte welkom.  

Aanmelden en meer informatie:  

groenekroonduurzaam@gmail.com 

06- 23 58 92 75 (Lucas Land) 

06- 52 52 19 16 (Andreas Domnick) 

06- 14 23 31 59 (Bart Algera) 

Doe jij het voor het klimaat, het geld  

of voor je nageslacht? 

De wereld om ons heen is snel aan het ver-

anderen.  Zaken als energie-transitie, kli-

maatverandering, CO2-reductie, mobiliteit, 

vliegschaamte en klimaatdepressies zijn 

aan de orde van de dag. Europa, Neder-

land, provincies en gemeenten zijn de spel-

regels al aan het veranderen. We moeten 

aan de slag, wat je er ook van vindt.   

Word lid van ‘De Groene Kroon’ en draag bij 

aan een duurzaam huis en duurzame wijk! 

Bestuursleden De Groene Kroon  
v.l.n.r. Bart Algera, Lucas Land, Andreas Domnick, Hestia de Vries,  

Frits Brinkerhof, Marije Gantvoort en Michiel Westerman. 

Duurzaam wonen:  voor en door buren! 
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Agenda 
i.v.m. de corona maatregelen zijn alle even-

menten tot 1 juni afgelast.  

Zondag 14 juni  

Cultuurlijn Bosch & Vaart 

Bosch & Vaart Koffieochtend 

ook de koffieochten-

den gaan tot nader 

order niet door. 

De vaste bezoekers 

krijgen een maande-

lijkse update van 

Sjaak en Jutta.  

Wil je ook op de hoogte gehouden worden 

of heb je behoefte aan contact?  

Stuur dan een mail aan Sjaak:  

sjaakjoziasse@gmail.com.  

Actuele informatie 
Houd de website boschenvaart.nl in de ga-

ten.  

Volg de wijkraad op twitter: 

@boschenvaart 

Of meld je aan voor onze digitale nieuws-

brief (op de homepage van de website). 

Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste 

nieuwtjes in Bosch & Vaart en mis je niks! 

Oh ja, we hebben ook nog een ouderwets 

informatiebord op het Oranjeplein. 

Op 31 maart aan het einde van de middag 

liep ik langs de Prinsessekade waar ik 

mijn auto had geparkeerd.  

De al sterke zon stond in het westen, de 

kille wind was gaan liggen en tot mijn ver-

rassing zag ik hier aan de kade het langste 

terras ooit van de Bosch & Vaart: vrijwel 

iedereen had een bankje of stoelen voor de 

deur staan, de witte wijn ging rond, alles met 

inachtneming van de 1,5 meter. Een wel-

daad voor het oog.  

Ik had iets te vieren en besloot asperges te 

gaan kopen, de allerlekkerste vond ik bij de 

Vitaminebron op de Wagenweg, de zoon 

heeft de zaak net overgenomen van zijn 

ouders en de winkel stond vol heerlijke vita-

minen. En ik dacht: laten we allemaal zoveel  

 

mogelijk om de hoek die goede fles wijn 

halen bij &Wine, ook op de Wagenweg en  

af en toe wat eten bestellen bij de Plekk,  

zodat ze nog bestaan als we ooit weer uit 

deze zwarte periode ontwaken.  

Je kunt ook als je huis ervoor geschikt is 

een bankje voor de deur zetten om met de 

buren ook op afstand een goed glas wijn te 

heffen. Kleine stapjes helpen. 

Maaike le Grand  

Het langste terras van Bosch & Vaart 

50 van 70 vi jf t ig portretten van act ieve zevent igers  
Charlotte Krop, voormalig wijkbewoon-

ster van Bosch en Vaart en redacteur van 

deze Kroniek heeft samen met Gea Beu-

kema een fotoboek gemaakt met 50 por-

tretten van actieve zeventigers. Veel 

deelnemers komen ook uit Haarlem en 

omgeving, enkelen uit Bosch en Vaart. 

De opbrengsten van het boek gaan naar 

KiKa, Stichting Kinderen Kankervrij. Gea 

en Charlotte gunnen het kinderen met 

kanker ook om zo’n leeftijd te bereiken. 

Het boek is op 29 februari jl. gepresen-

teerd bij Boekhandel Blokker in Heemste-

de.  

Zelf vonden Gea en Charlotte het allebei 

een kantelpunt in hun leven: zeventig wor-

den. Ze vroegen zich af: Waar zijn we trots 

op of dankbaar voor? Wat hebben we nog 

tegoed? Zouden we misschien iets anders 

doen in ons leven als we het over mochten 

doen? Wat gunnen we de volgende genera-

tie? Door deze vragen voor zichzelf te be-

antwoorden, werden ze nieuwsgierig naar 

andere mensen van hun leeftijd. Zijn ze ook 

nog zo actief? Waar gaan ze voor? 

‘Zeventig is het nieuwe vijftig’ hoor je wel. 

Misschien wat overdreven, maar toch! De 

auteurs voerden gesprekken met mannen 

en vrouwen die vaak nog volop in het leven 

staan. Mensen met een verschillende ach-

tergrond en levensvisie: een dominee en 

een orgelman, een ‘tuinvrouw’ en een ac-

teur, een ambtenaar en een fotografe, een 

dirigent en een cabaretière, een vroedvrouw 

en een documentairemaakster, een trans-

gender, een idealiste en een pragmaticus…  

Ze inter-

viewden 

ook elkaar. 

De auteurs 

waren ver-

rast: hoe is 

het mogelijk 

dat een 

onzekere 

start of zo-

veel obsta-

kels een 

mooie le-

venswandel 

opleveren;  

bij sommigen lijkt alles vanzelf te zijn ge-

gaan… Ze vonden het boeiend, inspirerend 

en ontroerend om te horen dat er bij de ze-

ventigers die ze spraken zoveel mildheid in 

hun leven is gekomen, dat ze nog zeer ac-

tief zijn, blij zijn in een vrij en democratisch 

Nederland te wonen, zich zorgen maken 

over het klimaat… en zoveel meer! 

Gea en Charlotte zijn er in geslaagd om 

voor de lezer – jong en oud! – herkenbare 

thema’s zo te beschrijven dat je misschien 

wel zin krijgt om aan je eigen biografe te 

beginnen. Of je verlangens bij te stellen.  

Het boek kost € 29,95 en is te koop bij de 

plaatselijke boekhandels. Je kunt het boek 

ook via email bestellen bij 

gea50van70@gmail.com of charlot-

te50van70@gmail.com. De verzendkosten 

bedragen € 4 voor 1-2 boeken en € 6,75 

voor 2-5 boeken. 

Van de wijkraad 
Weinig nieuws van de wijkraad in deze 

Kroniek. Door alle maatregelen staan onze 

activiteiten helaas ook even op een laag 

pitje. Maar je kunt ons altijd benaderen 

voor hulp (zie de brief van onze voorzitter).  

Met deze Kroniek hopen we vooral een 

beetje afleiding en het ‘buurtgevoel’ ge-

bracht te hebben. 

Over de zaken waar we ons nog wel mee 

bezig kunnen houden, houden we jullie via 

onze website op de hoogte.  


