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Ondernemen in  
Bosch & Vaart 
Jenet  van Lubek ging op bezoek bij buurt-

genoot en ondernemer Marcel Belt, oftewel 

de man achter het succesvolle duurzame 

‘zeepmerk’ Marcel’s Green Soap. U kent 

het vast wel, zeker nu hij met een landelijke 

commercial waarin hij zelf de hoofdrol 

speelt, op tv is.  

► lees verder op pagina 5  

 

Sinds een aantal maanden is er weer een 

wijkagent beschikbaar voor Bosch & Vaart: 

Daniëlle in den Berken. Goed nieuws voor 

de wijk en de hoogste tijd om kennis met 

haar te maken en te horen wat de wijk-

agent eigenlijk voor de wijk betekent.  

► lees verder op pagina 11 

Bosch & Vaart en  
Tuinwijk 
Hans van der Straaten doet uit de doeken 

hoe onze buurwijk Tuinwijk Zuid is  

ontstaan uit onvrede met het verschrikke-

lijke, burgerlijke, kitscherige Bosch & 

Vaart.  

► lees verder op pagina 9 

Buitenplaats Vredenhof 
In onze serie over de buitens van Bosch & 

Vaart is Maaike le Grand deze keer in de 

geschiedenis gedoken van de buitenplaats 

Vredenhof aan de Wagenweg 

► lees verder op pagina 2  

Support your locals! 

Samen werken  
aan de wijk 

Nu de tweede coronagolf heeft geleid tot 

weer een fors aantal beperkingen, is op-

nieuw een zware tijd aangebroken voor 

veel ondernemers. Dat geldt niet alleen 

voor de ondernemers gevestigd in onze 

buurt, maar voor iedereen die (deels) zijn 

klandizie heeft onder onze buurtgenoten.  

Kunst online 

Net als in maart, is ook nu de oproep een-

voudig: ga eens wat vaker langs bij jouw 

lokale winkels! Bestel eens een heerlijk  

to-go menu van je favoriete lokale restaurant 

of kijk eens naar de online exposities van je 

favoriete lokale kunstenaar. Want ook de 

ondernemers in de Bosch & Vaart zitten niet 

stil. Zo zagen we eerder een online  

veiling van kunstwerken voorbijkomen via 

@willemienebbinge op Instagram en week 

de Kunstlijn Haarlem uit naar de etalages 

van een aantal grote winkels.  

 

Take-away 2.0 

Ook het take-away concept is snel weer 

opgetuigd. Zo werd bij restaurant de Pllek 

schijnbaar in een handomdraai het restau-

rant weer omgetoverd tot een Pllek voor een 

heerlijk diner aan huis. En kun je bij ‘Meer in 

de keuken’ op de Wagenweg terecht voor 

een lunch, thuis te nuttigen natuurlijk. 

Nieuwkomer de Kookstoof speelde begin 

augustus al in op de thuis-dineer trend van 

2020 en opende een afhaallocatie, ook op 

de Wagenweg. Nu het niet langer is toege-

staan om alcohol te kopen na 20.00 uur, 

bijvoorbeeld in de supermarkt, is het  

misschien een idee om - overdag -  eens 

langs te gaan bij &Wine en gebruik te  

maken van zijn speciale lock-down aanbie-

dingen die je verderop in de Kroniek aan-

treft.  

We wensen alle ondernemers een heel veel 

beter 2021 toe en voor nu de steun van al 

onze buurtgenoten! Samen lukt dat vast! 

Elke trouwe lezer van de Kroniek weet 

wie Chris Hoefsmit is. Onder 

andere de prachtige fo-

to’s bij de rubriek 

Buurtgenoten zijn 

van zijn hand.  

Zoals het een 

fotograaf 

betaamt, 

treedt 

hijzelf 

niet 

graag 

op de 

voor-

grond.  

Maar nu 

hebben 

we een 

goede re-

den om 

Chris zelf 

eens in de spot-

light te zetten.  

Samen met zijn zoon 

Jurriaan Hoefsmit heeft hij 

een prachtig fotoboek gemaakt 

over de Bavo, ‘Bavo in Beeld’.  

 

Maaike le Grand sprak vader en zoon over 

de liefde voor het fotograferen en 

over de totstandkoming 

van het boek. Waarbij 

ook buurtgenoot 

Henk Kaan een 

belangrijke rol 

heeft ge-

speeld. 

Het was 

een 

hele 

uitda-

ging 

om dit 

inter-

view op 

papier 

te zetten, 

Chris 

praat bijna 

net zo snel 

als hij zijn slui-

ter laat klikken.  

 

Jurriaan Hoefsmit op de Bavo 

Foto: Chris Hoefsmit 

► lees verder op pagina 5 

Fotograaf in de spotlight 
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Beste allemaal, 

Terwijl het in de Hout herfst-

blaadjes ‘sneeuwt’, hebben 

we allemaal alweer een hele tijd te maken 

met de strengere Corona-maatregelen. In 

de zomerperiode leek het een poosje goed 

te gaan, we konden ons weer wat vrijer be-

wegen. Maar dat lijkt nu alweer lang gele-

den. 

Met uitzondering van het geluid van de 

zwerm klussers die onze wijk in deze tijden 

nog mooier maken, is het weer stiller in de 

straten van Bosch & Vaart. Restaurants en 

cafés zijn gesloten. Ook in onze sociale 

contacten zijn we beperkt en mondkapjes 

domineren het straatbeeld. 

En het einde van alle beperkingen is nog 

niet in zicht. Hoe moet het met de gezellige 

dagen die voor ons liggen? Met familie of 

vrienden Sinterklaas vieren, de warmte van 

een etentje tijdens de Kerstdagen, met el-

kaar proosten op het nieuwe jaar? Wie weet 

kunnen we op kleine schaal iets organise-

ren, maar het zal puzzelen blijven.  

Er is hoe dan ook geen ruimte voor evene-

menten. We moeten jullie daarom tot onze 

grote spijt laten weten dat ook het Kerst-

zingen en onze traditionele Nieuwjaarsbor-

rel bij restaurant de Plekk dit keer niet door 

zullen gaan. 

Maar we zitten als wijkraad niet stil. In deze 

Kroniek is er weer veel te lezen over wat 

ons bezighoudt. De rol van de wijkraden 

ontwikkelt zich mee met de tijd; er ligt meer 

nadruk op het mobiliseren en faciliteren van 

initiatieven die direct van bewoners komen. 

Een mooi voorbeeld daarvan is de oprich-

ting van de coöperatie De Groene Kroon, 

samen met de Koninginnebuurt. De ge-

meente heeft dit initiatief gehonoreerd in het 

kader van het zogenaamde Democratisch 

Experiment. In samenwerking met de ge-

meente wordt dit nu uitgewerkt in een zoge-

naamd Wijkcontract. In deze Kroniek kun-

nen jullie ook kennis maken met onze nieu-

we wijkagent. We zijn heel blij met haar 

komst en we hebben onlangs al een heel 

vruchtbaar veiligheidsoverleg gehad, waar-

aan ook de gemeente deelnam. 

Dit neemt overigens niet weg dat we nog 

steeds hard op zoek zijn naar nieuwe wijk-

raadsleden, die met ons willen samenwer-

ken op onderwerpen zoals verkeer/mobiliteit 

en de grondwaterproblematiek en politiek 

en bestuur. Dus neem zeker contact met 

ons op als je belangstelling hebt! 

Ten slotte sluit ik me van harte aan bij de 

oproep in deze Kroniek om de ondernemers 

in onze buurt te blijven ondersteunen. Sa-

men lukt het vast om door deze moeilijke 

tijd heen te komen. Namens de wijkraad 

wens ik jullie met alle beperkingen van dien 

toch een fijne en gezellige winterperiode 

toe. Blijf gezond, zorg goed voor elkaar en 

houd vol! 

Hartelijke groet, 

Vic van den Broek d’Obrenan 

Van de wijkraad 

De straten van de Bosch & Vaart zijn 

vernoemd naar befaamde buitens, die 

niet allemaal meer bestaan. Het oudste 

nog bestaande buiten is Vredenhof, op 

Wagenweg 244-246. Deel 3 van een serie. 

Aan het zicht onttrokken 

Een erker op 1 hoog, die zicht geeft op alle 

verkeer van de straat, zonder dat je zelf in 

het oog loopt. En aan de achterkant van het 

huis directe toegang tot een bos, waar je 

gemakkelijk ongezien kunt wegkomen, als 

er onraad gesignaleerd wordt. Zeker als je 

ook nog de beschikking hebt over een roei-

bootje. Een ideale plek voor verzetsstrijders 

in de oorlog. 

Pas als je, voor zover mogelijk, helemaal 

om het buiten Vredenhof heen loopt, reali-

seer je je wat een bijzonder geschikte plek 

dit was voor het verzet, dat hier inderdaad 

bijeenkomsten belegde in de Tweede We-

reldoorlog. De vele bomen en het woeke-

rende struikgewas aan de achterkant ont-

trekken het pand bijna helemaal aan het 

gezicht als je langs het theekoepeltje loopt 

waar Harry Mulisch zich nog trots liet ver-

eeuwigen. 

Tempelfront 

Ook de frontzijde van het grote pand is aan 

het zicht onttrokken door hoog opgegroeide 

bomen. Pas als je het toegangspad oploopt 

zie je het monumentale front, vormgegeven 

als hoofdentree van een classicistische 

tempel. Compleet met vier zuilen met een 

Ionisch kapiteel, daarboven een fries en 

een timpaan. 

Bijzondere erker 

Ook al is veel aan het zicht 

onttrokken, toch valt Vredenhof 

de wandelaar op door haar 

trotse erker die op twee hard-

stenen Dorische zuilen rust op 

de stoep van de Wagenweg. 

En dat al sinds 1699! Ook is 

een aantal van haar bewoners 

en gasten opmerkelijk: Vreden-

hof werd in WOII bewoond 

door Mari Andriessen. Hij bood 

in zijn huis tijdelijk onderdak 

aan onderduikers die nog 

zochten naar een meer defini-

tieve verblijfplaats. In de voor-

kamer kwamen de leden van de 

Raad van Verzet bij elkaar. Van-

uit de naar de straatzijde uitgebouwde erker 

hadden zij goed zicht op de omgeving. 

Cultureel centrum 

Andriessen (1897-1979) was een befaamd 

beeldhouwer. De man die model stond voor 

De Dokwerker (monument voor de Februa-

ristaking) was de Haarlemse timmerman 

Buitens van Bosch & Vaart . . . 

Voorkant van Vredenhof  
Prent van Adrianus Miolée ((1879-1961) uit ca. 1900  / Bron: Noord Hollands Archief 

Vredenhof anno 2006   

Foto: Albert Speelman  / Bron: buitenplaatseninnederland.nl 
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. . . Vredenhof 
Willem ter Metz die zijn atelier achter het 

huis bouwde. De familie Andriessen heeft 

het pand van 1930 tot 1990 gehuurd van de 

toenmalige eigenaar van Eindenhout, Theo-

dorus van Odijck, kunstschilder te Haarlem. 

Andriessen en zijn huisbaas hebben velen 

onderdak geboden voor kortere of langere 

tijd, onder hen bevonden zich de dichter 

Slauerhoff, de schrijver Godfried Bomans en 

politica Ria Beckers. Vredenhof is toen  

lange tijd een cultureel centrum van belang 

geweest voor Haarlem, Andriessen ontving 

in zijn gastvrije atelier talrijke collegae kun-

stenaars, musici, literatoren en leerlingen, 

waaronder Prinses Beatrix. 

Het ontstaan van de buitenplaats 

Vredenhof werd gebouwd als buitenplaats in 

de zeventiende eeuw. Vanwege de goede 

bereikbaarheid, denk bijvoorbeeld aan de 

trekvaarten van Haarlem naar Leiden en 

Amsterdam die een regelmatige verbinding 

garandeerden, was Haarlem zeer aantrek-

kelijk voor rijke Amsterdammers. Zij ont-

vluchtten in de zomer de stinkende grachten 

en verbleven graag in de nabijheid van de 

frisse Hout. 

Louis Trip 

De geschiedenis van Vredenhof begint rond 

1684. In dat jaar kocht de Amsterdamse 

koopman Louis Trip de buitenplaats die toen 

nog Hout en Duynzigt heette. Hij liet hier 

een nieuw huis bouwen, het huidige buiten-

huis. Na 1699 kreeg dat buitenhuis de ken-

merkende overstekende erker aan de voor-

malige Herenweg, de huidige Wagenweg. 

Louis Trip stierf in 1710 en zijn erfgenamen 

verkochten de buitenplaats toen aan Johan-

nes Baelde, koopman in Oost-Indische goe-

deren. Hij betaalde 2.000 gulden extra voor 

de loden en hardstenen beelden, borststuk-

ken, vazen, potten, piëdestallen en goudle-

ren behangen die in de tuin en het huis aan-

wezig waren. 

 

Illustere bezoekers en Russische  

connecties 

Johannes Baelde (1664 -1720) bezat ook 

een groot pand aan de Herengracht te Am-

sterdam en had connecties met Russische 

handelskantoren. Hij stelde zijn buiten tijde-

lijk beschikbaar aan Dimitri Solowjow, hoofd 

van het Russische handelskantoor.  Deze 

contacten hebben vermoedelijk geleid tot 

een kort verblijf van niemand minder dan 

Tsaar Peter de Grote. Het 

staat vast dat hij tijdens zijn 

reis door Nederland het 

pand heeft bezocht. Niet 

alleen was hij geïnteres-

seerd in de finesses van het 

scheepsbouwbedrijf, ook de 

beplantingen van de lanen 

in zijn tuinen hadden zijn 

aandacht. Hij gaf zijn onder-

geschikten opdracht 

‘lindenbomen met de wortels 

in het zand mee te nemen 

naar Petersburg.’ Het zand 

kon meteen als ballast   in 

de schepen dienen. De ken-

nis van planten en bomen 

zoals aanwezig in Haarlem 

had zijn warme belang-

stelling. Ook zijn vrouw, 

Catharina de Eerste, de latere keizerin van 

het Russische Rijk verbleef op de buiten-

plaats toen nog Hout en Duynzigt geheten. 

Zij was daar in de zomermaanden van 1717. 

Vredenhof 

Vanaf 1750 ging men het pand Vredenhof 

noemen. 

In 1838 werd een stuk tuin verkocht aan 

Arnold Willem van Brienen, de toenmalige 

eigenaar van het daarnaast gelegen buiten 

Eindenhout. Eindenhout staat ook bekend 

als het Huis met de Beelden. Uit de opsom-

ming in een akte van levering uit 1845 krijg 

je ook een aardig beeld van de omvang van 

de buitenplaats: 

‘De Hofstede genaamd Vredenhoff met der-

zelven Heerenhuizing, Koetshuis, stalling 

voor 8 paarden, Billardkamer, Tuinhuis, 

loodsen en verdere getimmerten, uitgestrek-

te Moes- en broeituinen, Boomgaarden, 

Slingerbossen, lanen met verschillend 

zwaar geboomte, groote vijver, Goudvisch-

kom, menagerie etc strekkende vanaf de 

Heerenweg tot aan de Leidsevaart.’ 

In 1888 wordt de Hofstede verkocht voor  

fl. 27.000 aan de Haarlemse bloemisten 

Polman Mooy. Zij zijn de laatste familie ge-

weest die het complete landgoed in bezit 

hebben gehad. Zij hebben het zelfs nog 

uitgebreid met percelen ter hoogte van de 

huidige Westelijke Randweg en daar bezui-

den. 

Vele stukjes 

In 1922 valt de buitenplaats in vele stukjes 

uiteen. Een perceel wordt door Albert Heijn 

gekocht, die daar de nog steeds bestaande 

villa Nijenhove laat bouwen. 

Vredenhof is tegenwoordig particulier be-

woond en niet toegankelijk voor het publiek. 

Waar vroeger paarden en koeien graasden, 

liggen nu sportvelden, omzoomd door druk-

ke verkeerswegen. Het weidse uitzicht, de 

moes- en broeituinen … zijn niet meer. 

Niets blijft wat het was. 

Maaike le Grand 

bron: Noord Hollands Archief 

Waar nu sportvelden zijn, graasden vroeger paarden en koeien   

Foto: Leonard Baruch (1905-1978) / Bron: Noord Hollands Archief  

Binnenplaats van de buitenplaats Vredenhof  

Prent uit ca. 1731 van Pronk, Cornelis (1691-1759)  

Bron: Noord Hollands Archief  
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DE HELENDE HOUT  
Nu we weer meer op onszelf zijn aangewezen, 

minder sociale contacten hebben en ook de 

structuur ontbreekt, krijgen gedachten en emo-

ties meer de ruimte, waardoor gevoelens van 

onrust, onzekerheid en een gebrek aan concen-

tratie toe kunnen nemen. Tijd doorbrengen in de 

natuur heeft een positieve impact op ons mentale 

en fysieke welzijn en draagt daardoor bij aan 

onze weerbaarheid en vitaliteit.  

 

‘Jij komt altijd zen uit de Hout’ zei mijn buurvrouw 

op de Wagenweg onlangs tegen me. Ja dat 

klopt. Ik kom er altijd wel zen uit, maar ik ga er 

zeker niet altijd zen in. Ook al denk ik soms stie-

kem hoe lekker het zou zijn weer naar Amster-

dam te verhuizen, afscheid nemen van deze plek 

bij de Hout is niet aantrekkelijk. De diversiteit aan 

mensen en activiteiten die Amsterdam te bieden 

heeft stimuleren mijn geest. De historische pan-

den, de cafés en musea achter die panden en de 

grachten zijn voor mij een speciale mix van  

gemoedelijkheid en werelds toneel.  

 

Echter zodra ik mijn auto in het Bosch & Vaart 

kwartier heb geparkeerd, ruik ik de Hout. De 

Hout stimuleert mijn zintuigen. Helemaal nu we 

en masse thuis werken, is de Hout een geschenk 

uit de hemel. Wellicht iedereen die ik ken hier in 

Bosch & Vaart is met grote regelmaat in de Hout 

te vinden. En terecht.  

 

Tijd doorbrengen in de natuur is een pauze voor 

onze overbelaste geest, het laadt je mentale 

batterij op zodat je met nieuwe creativiteit en een 

frisse blik weer aan het werk kunt gaan. Mensen 

die tijd in de natuur doorbrengen, ervaren een 

verbetering van hun concentratie, focus en van 

hun stemming. Je transformeert van depressief 

en angstig naar rustiger en evenwichtiger.  

 

In de natuur zijn vermindert woede, angst en 

stress en vergroot prettige gevoelens zoals ge-

luk. Blootstelling aan de natuur zorgt er niet al-

leen voor dat je je mentaal en emotioneel beter 

voelt, het activeert het parasympatische zenuw-

stelsel dat verantwoordelijk is voor de stimulans 

van verwerken, reflecteren en ontspannen. Je 

hartslag daalt, je bloeddruk daalt en je ademha-

ling vertraagt. Zo draagt de natuur ook bij aan je 

lichamelijke welzijn.  

 

Regelmatig een wandeling(etje) in de Hout acti-

veert delen van je hersenen die geassocieerd 

worden met empathie en liefde. De natuur wekt 

gevoelens op van verbondenheid met elkaar en 

de wereld om ons heen. Wij zijn als mensen 

geen toeschouwer van de natuur maar onderdeel 

van de natuur. En wij hebben het geluk, als 

Bosch & Vaart bewoners, dat de natuur aan onze 

voeten ligt. Dit is een uitnodiging regelmatig tijd 

vrij te blijven maken om de helende Hout in te 

gaan. Als je nooit tijd maakt, heb je ook nooit tijd.  

Ingrid Valks 

Wagenweg 192 

ingrid@thepoweroftimeoff.com 

0651097805 

the power of time off 
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‘Gisteren nog kreeg ik een telefoontje 

van een 83-jarige dame. Hier op de huis-

telefoon. Ze had vernomen dat wij het 

merk Driehoek hadden overgenomen en 

had een tip: van niets wordt een kunstge-

bit zo schoon als het een nachtje laten 

weken in de Driehoek.’ Hij lacht en voegt 

eraan toe: ‘Driehoek is voor veel dingen 

goed maar dit zou ik zelf niet aanraden.’  

Aan het woord is buurtgenoot Marcel Belt, 

oftewel de man achter het succesvolle duur-

zame ‘zeepmerk’ Marcel’s Green Soap. U 

kent het vast wel, zeker nu hij met een lan-

delijke commercial waarin hij zelf de hoofd-

rol speelt, op tv is. ‘Deze onderneming is als 

een jongensboek’, zegt hij. ‘Ik val van het 

ene avontuur in het andere.’ Telefoontjes 

van 83-jarige dames met huishoudtips zijn 

daar onderdeel van. En als u een product 

van Marcel in huis heeft staan snapt u waar-

om dit kan gebeuren. De kleine lettertjes op 

de achterkant van elke flacon verraden waar 

hij woont. Het zeepavontuur begon op zijn 

eigen zolder, vandaar dat dit adres aan de 

Eindenhoutstraat nog steeds op de pro-

ducten staat.  

100% afbreekbaar, 100% gerecycled  

Marcel weet van wanten. Hij wist met Mar-

cel’s Green Soap in no time de markt te 

veroveren. Een knappe prestatie. Zijn motto: 

‘Doe iets waar je goed in bent en waar je 

ervaring in hebt.’ Twee voorwaarden die hij 

in 2016, toen hij met het bedrijf begon, ruim-

schoots kon afvinken. Na jarenlang gewerkt 

te hebben voor grote bedrijven zoals Unile-

ver wist hij precies hoe je een product op de 

markt moest zetten en wat daar allemaal bij 

kwam kijken. Hij onderscheidde zich echter 

met zijn duurzaamheidsfo-

cus en wist voor elkaar te 

krijgen wat bij de grote jon-

gens maar moeilijk van de 

grond kwam. Een product 

dat 100% afbreekbaar is, in 

100% gerecycled plastic 

huist en dat ook nog lekker 

ruikt en goed schoonmaakt. 

Naast het neerzetten van 

een product is Marcel niet op 

zijn mondje gevallen. In de be-

ginfase van zijn onderneming zoekt hij zelf 

contact met het Financieele Dagblad. Ze 

wilden er heel beperkt aandacht aan beste-

den, maar Marcel wist met een gepassio-

neerd verhaal over het duurzame karakter 

van zijn product hen toch zover te krijgen 

hier een hele pagina aan te wijden. En als 

hij eind 2017 het iconische merk Driehoek 

overneemt, besteedt niet alleen de krant, 

maar ook RTL-nieuws hier op tv aandacht 

aan.  

Marcel wilde de wereld zien 

Elk verhaal heeft een begin. Marcel vertelt: 

‘Begin jaren ‘90 studeerde ik af als tech-

nisch bedrijfskundige. Ik was 26 en wilde 

maar één ding: de wereld zien. Unilever 

bood me de kans om in de Hongaarse 

hoofdstad Boedapest aan de slag te gaan 

en die greep ik met beide handen aan. Het 

was een enerverende tijd, het ijzeren gordijn 

was net gevallen en de stad bruiste van de 

nieuwe energie. Fantastisch om daar deel 

van uit te mogen maken.’  

In dezelfde periode verlaat aan de andere 

kant van de wereld een jonge vrouw haar 

geboorteland Amerika om haar roots te on-

derzoeken. Leonora Farkas is haar naam. 

Haar Hongaarse ouders zijn na de massale 

volksopstand van 1956 net als vele landge-

noten Hongarije ontvlucht en hebben een 

nieuw bestaan op weten te bouwen in Ame-

rika. Nu door de val van de muur het ge-

boorteland van haar ouders een stuk toe-

gankelijker is geworden wil Leonora zien 

waar ze vandaan komt.  

Leonora en Marcel komen elkaar tegen op 

een wijnfeest op het platteland in Hongarije 

en worden verliefd. Al snel trekt Leonora bij 

Marcel in en een jaar later verhuizen ze 

naar Milaan. Hier wordt hun eerste dochter 

geboren: Mila. Na Milaan wordt er gewoond 

en gewerkt in New York, waar dochters Eva 

en Saskia worden geboren en uiteindelijk 

belandt het gezin in Mexico Stad. Niets lijkt 

hun geluk in de weg te staan en alles is één 

groot avontuur.  

Maar dan voltrekt zich een ramp. Het is in-

middels 2005 en ze wonen nog steeds in 

Mexico Stad. Leonora wordt plotseling ziek. 

Heel ziek. Binnen een paar dagen overlijdt 

ze aan een infectie. Ze is dan nog maar 40 

jaar.  

Een vaste basis voor zijn dochters 

Het verdriet is immens. Ineens is Marcel een 

alleenstaande vader van drie jonge doch-

ters. Hij vertelt: ‘Na die eerste rauwe periode 

door te zijn gekomen moest ik uiteindelijk 

keuzes gaan maken. Ik wilde een vaste ba-

sis voor mijn dochters. Leonora’s familie 

woonde in Amerika, dus dat was een optie. 

Het alternatief was Nederland. Gesteund 

door mijn werkgever besloot ik uiteindelijk 

voor het tweede. Haarlem leek me een fijne 

uitvalsbasis. Een vriendin raadde me de 

Bosch & Vaartbuurt aan. Aanvankelijk leek 

het me niks die ‘rijtjeshuizen’, mooie rijtjes-

huizen, dat wel, maar toch. In Mexico was ik 

veel ruimte om me heen gewend, dus ik 

keek eerst in Aerdenhout naar een huis met 

een grote tuin, maar ben uiteindelijk toch 

overstag gegaan. Ik heb er nooit spijt van 

gehad. Die stabiele basis voor mijn kinderen 

is er hier gekomen.’  

Om het destijds allemaal te regelen vertrok 

hij voor een paar dagen naar Nederland. 

‘Via via hoorde ik dat de vorige eigenaar van 

dit huis het te koop wilde zetten dus ik ben 

met hem gaan praten. Onderhands hebben 

we het kortgesloten. Daarna moest ik nog 

een school zien te vinden voor mijn doch-

ters. Dat ging niet zonder slag of stoot. Alle 

scholen zaten vol. Uiteindelijk kwam ik in 

contact met Ad de Vlieger. Hij is nog steeds 

directeur van de Bosch en Vaartschool en 

heeft me toen enorm geholpen. Ad was on-

der de indruk van mijn verhaal en regelde 

een plek voor de meiden. Ik ben hem er nog 

steeds dankbaar voor. De voorwaarden 

waren er, we konden onze nieuwe fase in.’  

‘Lifesaver’ in de eerste periode in Nederland 

wordt Monica. Monica is de ‘muchacha’ bij 

hen thuis in Mexico, het ‘meisje’ ofwel de 

hulp. Iedereen is erg aan haar verknocht. 

Marcel haalt haar over om met hen mee te 

gaan naar Nederland. Monica is in de 60 en 

ze is nog nooit buiten Mexico geweest , 

maar ze voelt zich zo betrokken bij het gezin 

dat ze besluit om haar grenzen te verleggen 

en voor een jaar mee te gaan naar het kou-

de kikkerland.  

► lees verder op pagina 8 
Marcel en zijn dochters  

Ondernemen in Bosch & Vaart 

Marcel Belt met zijn Green Soap        Foto: Marcel Belt 
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Buurtgenoten: Chris Hoefsmit (en zoon Jurriaan Hoefsmit) 

                                                                         Fotograferen is leren kijken                                                        Foto: Fred Icke  
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Chris Hoefsmit behoeft bij de trouwe le-

zers van deze Kroniek geen nadere intro-

ductie, hij is dé fotograaf. En niet alleen 

van onze wijk. Hoefsmit is in Haarlem 

een begrip en staat voor fotografie.   

Chris leerde het vak van zijn vader, die 

trouwreportages maakte. Gedurende de tien 

jaar dat hij bij zijn vader werkte, leerde hij de 

fijne kneepjes van het vak. En zijn zoon 

Jurriaan heeft hij al vroeg gestimuleerd ook 

voor zichzelf te beginnen als fotograaf. 

Je moet snel zijn 

‘Bij een trouwreportage heb je niks in de 

hand, niet de locatie, niet het licht en ook 

niet het moment. Als je te laat bent, is je 

kans voorbij. Dat was een goede leer-

school’, legt Chris uit: ‘Je moet dus snel 

zijn.’ En snel is hij, hij praat bijna net zo snel 

als hij de sluiter laat klikken en heeft inmid-

dels een indrukwekkend oeuvre op zijn 

naam staan. 

Kijk je op zijn website, dan zie je foto's uit 

alle registers: portretten natuurlijk, van on-

bekende en meer bekende mensen zoals 

een maf portret van Maxima, maar ook ont-

roerende portretten van mensen in een land 

als Brazilië. Vrij werk van een bijna grafiek-

achtig karakter, repeterende motieven in 

rietpluimen, havenkranen, muurschilderin-

gen. Reclame, mode, boekomslagen, fol-

ders. In alle genres is hij thuis. Veel wijkge-

noten zullen Chris kennen van zijn fotoboe-

ken over Haarlem, Heemstede en Amster-

dam, waarin duizenden details te vinden zijn 

van werkelijk alle straten van deze plaatsen. 

En natuurlijk van onze eigen wijk, Bosch & 

Vaart, waarin hij ieder huis apart heeft ver-

eeuwigd en verluchtigd met sprekende de-

tails als siertegels, trappenhuizen, glas-in-

loodramen én af en toe de bewoners tussen 

de schuifdeuren, die ondertussen alweer 

twintig jaar ouder zijn... 

Ode aan de Bavo 

Ondertussen is een splinternieuw prachtig 

fotoboek tot stand gekomen van het mooiste 

gebouw in Haarlem: de Bavo op de Grote 

Markt. Dit boek kan niet anders opgevat 

worden dan als een ode aan de Bavo. 

En het bloed kruipt waar het niet gaan kan: 

dit boek heeft hij samen met zijn zoon Jurri-

aan, jongste telg van de fotografenfamilie tot 

stand gebracht. Zonder enige aarzeling kan 

ik wel stellen dat dit een fantastisch foto-

boek is, waarin je blijft kijken en kijken. 

‘Eigenlijk* zouden wij een boek maken met 

300 pagina's tekst en 300 pagina's foto's.’ 

vertelt Chris. Maar het is een apart fotoboek 

geworden. Bij kantoorboekhandel Muys op 

de Gedempte Oude gracht is een grote eta-

lage ingericht over het maakproces van dit 

ongeëvenaard fraaie boek. Er is zelfs een 

drone aan te pas gekomen. 

Zoon Jurriaan hoopt dat mensen door het 

boek geïnspireerd raken om zelf de Bavo 

wat vaker te gaan bezoeken en er nog beter 

om zich heen te kijken. Het grappige is dat 

mensen die professionele rondleiders zijn in 

de Bavo sommige door hun gefotografeerde 

details niet kenden, zelfs niet van de ruimte 

waar ze zelf in vergaderden. Zo stimuleer-

den de foto's hen om nog beter te kijken in 

de kerk waarvan ze toch al zo ontzettend 

veel wisten. 

Henk Kaan, letterlijk een sleutelfiguur 

Chris en Jurriaan benadrukken ook de be-

langrijke rol van wijkgenoot Henk Kaan, die 

letterlijk hun sleutelfiguur was. ‘Als we iets 

vroegen, wist hij altijd het antwoord. Hij is 

altijd mee geweest. Hij kent iedere nis en 

hoek van het gebouw en had een quiz ge-

maakt voor de mensen die in de Bavo wer-

ken met de vraag of ze wisten waar bepaal-

de foto's waren gemaakt.’ Bladerend door 

het fotoboek struikelt Chris bijna over zijn 

woorden: zie je hoe mooi het licht hier valt, 

hoe de torens in dat bolletje worden weer-

spiegeld, hoe we het bordje over Mozart 

boven de organist hebben geplaatst, precies 

waar Mozart speelde, hoe mooi leeg niet 

alleen het plein maar ook de bomen nog 

waren op die foto, en dat in de volle kerk die 

vrouw de kaarsen aansteekt…en zie ik daar 

op een zolderfoto ook niet Henk Kaan zelf 

rondbanjeren? 

Vakmanschap 

Jurriaan zegt onder de indruk te zijn van het 

vakmanschap van de houtbewerkers en de 

vele ambachtslieden van wie het werk tot op 

de huidige dag in de kerk te bewonderen is. 

Elke keer dat ze kwamen, vielen nieuwe 

details op: zag je die varkentjes in de vlam-

men? Een vakmanschap dat eeuwen heeft 

doorstaan, dat missen wij in onze huidige 

tijd, daar wordt geen geld meer voor vrijge-

maakt. 

Samenwerking tussen vader en zoon 

Beiden hebben er plezier in met elkaar sa-

men te werken en assisteren elkaar. Chris 

vertelt hoe hij Jurriaan al vroeg op pad 

stuurde en daarmee stimuleerde ook de 

zakelijke kant van het vak in de vingers te 

krijgen. Jurriaan vertelt hoe hij heeft leren 

kijken, gestimuleerd door de opmerkingen 

van zijn vader. Het plezier dat zijn vader 

heeft om dingen ter plekke te verzinnen, die 

creativiteit inspireert hem. 

Fotograferen is leren kijken 

‘Licht maakt de foto. En als je het onderwerp 

ziet, dan moet je het moment snel pakken. 

Natuurlijk moet je wel talent hebben. Maar je 

kunt jezelf oefenen in beter kijken.’ legt 

Chris uit. Hij illustreert zijn woorden met een 

foto uit een fotoboek van generaties winke-

liers in Haarlem. Een vader en zijn twee 

zonen in de zaak links en rechtsachter hem 

hebben alle drie hun handen op zo'n manier 

gevouwen dat ze gezamenlijk met hun ar-

men een hart vormen. Daar kan Chris 

enorm van genieten. Net zoals hij nog nage-

niet van de keer dat hij tijdens een workshop 

fotograferen iedereen meenam naar een 

parkeergarage. Een parkeergarage? Ja, 

juist daar leerde hij hen kijken en zien welke 

fraaie beelden daar gemaakt konden wor-

den.'' 

Bruid op Solex 

Chris vertelt trots dat hij nooit acquisitie 

heeft hoeven doen. Door de trouwreporta-

ges van zijn vader is hij in het vak gerold. 

Een vriend van hem die in de opstandige 

jaren ‘70 de trouwreportages geheel anders 

ging doen, inspireerde hem om het over een 

veel vrijere boeg te gooien. De bruid op een 

solex, rollend in het gras, het bruidspaar in 

de Lelijke Eend, bij een autosloperij. Die 

foto's leidden van het een tot het ander: 

contacten bij Televizier, Joop van den Ende, 

reclamebureaus, modereportages. Hij be-

waart leuke herinneringen aan de omgang 

met klanten, sommigen zijn zelfs vrienden 

geworden. Met dat snelle praten heeft hij 

vele mensen afgeleid en daarmee op hun 

gemak gesteld zodat ze eigenlijk er niet 

meer op verdacht zijn dat er een foto wordt 

gemaakt. Wat zeker is: het fotoboek van de 

Bavo zal een sieraad zijn op menige koffie-

tafel! 

Maaike le Grand 

 

* Het boek van 600 pagina’s zou eigenlijk in 

oktober zijn uitgekomen, maar dat is ver-

plaatst naar voorjaar 2021. 

Jurriaan en Chris hebben daarop voorge-

steld om een boek met alleen foto’s uit te 

geven, omdat de toren in september 2020 

precies 500 jaar oud is geworden. 

Chris op het dak van de Koepel  

met op de achtergrond de Bavo 

Foto: Jurriaan Hoefsmit 
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► vervolg van pagina 5 

Ondernemen in Bosch & Vaart 

Het eerste jaar in Haarlem speelt Monica een 

onmisbare rol in het hele gewenningsproces. Als 

het gezin zijn draai heeft gevonden vertrekt ze 

weer naar huis. Tot op de dag van vandaag is er 

nog regelmatig contact met haar.  

Ondanks het gemis pakt Marcel zijn leven weer 

op. Zijn drie dochters als grootste motivatie. Hij 

werkt hard. Na Monica’s vertrek helpen au pairs 

hem thuis, maar zij komen en gaan en met het 

ouder en zelfstandiger worden van de drie mei-

den wordt het voor de laatste au pair, die dan 

nog maar enkele jaren scheelt met oudste doch-

ter Mila, steeds lastiger om de boel in het gareel 

te houden. ‘Dat was het moment waarop ik het 

roer heb omgegooid en met Marcel’s Green 

Soap ben begonnen.’  

Focus op de ‘lichtgroene’ consument 

Naast een grote motivatie werden zijn dochters 

ook een inspiratie. Daarom staan zij alle drie op 

de flacons afgebeeld. Zij waren van grote invloed 

op het duurzame karakter van het merk. Als on-

derdeel van de huidige generatie die volop ge-

confronteerd gaat worden met de gevolgen van 

de klimaatcrisis, hielpen zij hem meer en meer 

bewust te worden van het belang van duurzamer 

leven. Hij besloot dat zijn product hieraan bij zou 

moeten dragen, maar zonder moralisme of radi-

calisme. En dat lijkt precies het geheim te zijn 

achter het succes van Green Soap: ‘Ik focus me 

op de ‘’lichtgroene consument’’, aldus Marcel. Dit 

is de consument die er inmiddels van doordron-

gen is dat duurzamer leven van belang is, maar 

hiervoor geen extreme aanpassingen wil doen. 

Deze consument wil nog steeds betaalbare, lek-

ker ruikende producten en een leuke verpakking. 

Marcel: ‘Ten opzichte van de al bestaande mer-

ken onderscheid ik me met heerlijk ruikende, 

goed schuimende en betaalbare producten waar-

van ook de verpakking 100% gerecycled is. Bo-

venal maakt het goed schoon!’ Met aanstekelijk 

enthousiasme vertelt hij over het productieproces 

van gerecycled plastic: ‘Wist je dat plastic, net als 

glas, geblazen wordt? Om de vorm te verkrijgen 

worden zogenaamde ‘’matrijzen” gebruikt, maar 

omdat die dingen nogal kostbaar zijn en ik daar 

aanvankelijk geen geld voor had heb ik matrijzen 

gebruikt van oude motorolieflessen voor het was-

middel of oude Pokon flesjes zoals die voor het 

afwasmiddel.  

Avonturen maak je natuurlijk zelf. Dit kunnen 

grote reizen zijn, maar ook een creatieve ontdek-

king in plastic recycling. Of huishoudtips van 83-

jarige dames. Marcel verstaat de kunst om overal 

een avontuur in te zien. Ook in de liefde is hij 

inmiddels een nieuw avontuur aangegaan met 

Jacomine, zijn vriendin. Dat jongensboek, dat 

schrijft hij zelf. En volgens mij is het nog lang niet 

af.  

Jenet van Lubek  
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Bosch & Vaart en Tuinwijk 
Op 9 juli 1918 vindt er, in de toen nog 

Heemsteedse, Berkenrodestraat 34 een 

belangrijke vergadering plaats. In de wo-

ning van Barend Chapon komen zes 

mannen bij elkaar. In mei van dat jaar 

hadden zij elkaar voor het eerst ontmoet. 

De mannen hebben een missie. Zij willen 

een compleet nieuwe woonwijk bouwen 

en besluiten die avond tot oprichting van 

een woningbouwvereniging die zij 

‘Tuinwijk’ noemen.  

Barend Chapon wordt voorzitter. Chapon en 

zijn medestanders hebben genoeg van de in 

hun ogen belabberde situatie op de woning-

markt. Hij woont dan weliswaar in een nog 

betrekkelijk nieuw huis dat is gebouwd in 

1913 naar een ontwerp van G. van den 

Aardweg, maar hij is erg ontevreden. Hij 

beoordeelt zijn huurwoning als smakeloos 

en stijlloos. En over de buurt denkt Chapon 

niet anders. ‘Hij gruwt van de willekeur 

waarmee de herenhuizen en nagemaakte 

villa’s opeengepakt staan. De huizen in 

sommige straten hebben niet eens voortui-

nen. De woningen zijn donker van binnen en 

onpraktisch ingedeeld. Met nutteloos hoge 

plafonds, protserige, onhandige suites en 

gebrekkige sanitaire voorzieningen.’ Voor 

Chapon waren slimme zakenlieden en spe-

culanten hiervoor verantwoordelijk. Maar 

ook de huisbaas werd niet vertrouwd. Veel 

huurbescherming was er toen nog niet.  

Strakke en sobere lijnen, geen rococo 

Dat kon en moest anders. De sociaal bevlo-

gen Chapon ontmoette in de architect Van 

Loghem een geestverwant. Van Loghem 

ontwierp in opdracht van de woningbouw-

vereniging Tuinwijk het plan voor Tuinwijk. 

Het moest socialer, coöperatiever, groener, 

goedkoper. Twee jaar na de oprichting kon 

met de bouw worden begonnen en vier jaar 

later in 1922 was de nieuwe wijk gereed. 

Barend Chapon verhuisde met zijn gezin 

naar de Zonnelaan in Tuinwijk. Weg 

uit dat verschrikkelijke, burgerlijke, 

kitscherige Bosch & Vaart! Tuinwijk 

zag er heel anders uit dan Bosch & 

Vaart. Ruimere straten, veel meer 

groen, praktisch ingedeelde wonin-

gen, platte daken en een grote ge-

meenschappelijke tuin. Geen toren-

tjes, erkertjes, topgevels, geen roco-

co maar strakke en sobere lijnen. 

Barend Chapon was in die jaren niet 

de enige die wat er in Bosch & Vaart 

werd gebouwd verfoeide. In het Zon-

dagsblad van de Oprechte Haarlem-

sche Courant schreef S. Kalff in 

1908: ‘Het is gedaan niet alleen met 

natuurschoon, maar ook met sym-

metrie en behaaglijkheid, wanneer 

een deftige ouderwetsche buiten-

plaats ten slotte in handen valt van 

een revolutiearchitect. Bosch en 

Vaart is thans reeds voor een deel 

herschapen in een aaneengesloten 

reeks van huizen en bovenhuizen, 

welke soms peuterige lijnen vloeken 

met de schoonheidslijn, welker har-

de kleuren schreeuwen met de kleu-

ren van ’t geboomte.’  

Haarlemse wijk na grenscorrectie  

Is Tuinwijk ontstaan uit onvrede over Bosch 

& Vaart, toch was niet iedereen enthousiast 

over de nieuwe aanpak. De bewoners 

moesten honderd jaar geleden wel erg wen-

nen aan een bergruimte in de voortuin en 

een keuken aan de voorkant van het huis. 

Helaas slaagde de woningbouwvereniging 

er niet in de huren laag te houden. Er waren 

ook problemen met de bouwkundige staat 

van de woningen. Er was veel vochtoverlast. 

Toen al kort na de oplevering de woning-

bouwvereniging aanklopte bij de gemeente 

Heemstede om financiële steun bij het op-

lossen van de vochtproblemen werd in de 

Heemsteedse gemeenteraad geopperd dan 

maar een schuine kap op de woningen te 

plaatsen om de afwatering van het hemel-

water te vergemakkelijken. Van Loghem 

voelde zich op zijn ziel getrapt: dat nooit!! In 

1938, Tuinwijk was door de grenscorrectie 

van 1927 inmiddels Haarlems grondgebied 

geworden en Tuinwijk Zuid gaan heten, 

werd de stekker eruit getrokken. Voor de 

kleine woningbouwvereniging waren de ex-

ploitatieproblemen te groot geworden. Dat 

was een nederlaag voor Barend Chapon die 

al die tijd voorzitter was geweest. De ge-

meente Haarlem werd eigenaar van de wo-

ningen die werden ondergebracht in een 

gemeentelijk woningbedrijf.  

Aan het eind van de vorige eeuw was de 

bouwkundige staat van Tuinwijk zo slecht 

dat besloten werd tot een zeer grondige en 

zeer kostbare restauratie. Dat deze restau-

ratie uiteindelijk is gelukt en Tuinwijk er nu 

fris en fruitig bijstaat is voor een niet onbe-

langrijk deel de verdienste van de inmiddels 

overleden oud-buurtgenoot Aad van Ake. 

Bijna alle woningen zijn inmiddels verkocht. 

Nog een handvol woningen wordt verhuurd 

door de huidige eigenaar Pre Wonen. 

Wandeltip voor de buurtbewoners die 

Haarlem nog niet zo goed kennen  

Loop op de hoek van de Eindenhoutstraat 

en de Wagenweg de Hout in. Vlak voor het 

Costermonument slaat u rechts af en loopt u 

over het fietspad naar het kruispunt van de 

Spanjaardslaan en de Zuiderhoutlaan. 

Steek over en loop rechtdoor langs de zuid-

kant van de Hout. Na enige honderden me-

ters ziet u aan uw linkerhand Tuinwijk. 

Neem even de tijd, loop door het buurtje, 

neem via een poortje aan de Zonnelaan ook 

even de tijd de grote binnentuin te bewonde-

ren. Het huis aan het Spaarne dat het 

dichtstbij het pontje staat, was vroeger de 

door hem zelfontworpen woning/kantoor van 

Van Loghem. In dit huis zijn de tekeningen 

gemaakt voor het ideaal van Barend 

Chapon: Tuinwijk Zuid. Rijksmonument. 

Hans van der Straaten 

Bronnen: 

Wim de Wagt (2001), Barend Chapon.  

Jood en Europeaan. 

Marjan Maandag (1988),  

Van buitenplaats tot villawijk. De ontstaansge-

schiedenis van het Bos en Vaart-kwartier  

in Haarlem. 

Marcel Bulte, Florence Koorn, Marjan Maandag, 

Hans van der Straaten, Els Vogel (1992),  

Bosch en Vaart. Van Heemsteedse buitenplaats 

naar Haarlems stadskwartier. 

Het huis aan de Berkenrodestraat 34 

Bosch & Vaart: torentje 

Tuinwijk Zuid: strakke lijnen 
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Het is oktober en het regent, afgewisseld 

met een herfstig zonnetje. In de heemtuin 

is nu vrijwel alles uitgebloeid. Behalve 

dat langs de waterkant de Dotter dapper 

blijft bloeien. Ook de Smeerwortel bloeit 

nog mooi paars langs het pad.  

Het is een woelige zomer geweest. Om te 

beginnen is op een mooie dag een kistje in 

de heemtuin gedumpt. Toen ik het optilde, 

bleek er een raat met boomhommels in te 

zitten. Dus is het kistje gauw teruggeplaatst 

in het hoge gras. Met een plexiglasplaatje 

eroverheen heeft het nest de zomer met 

regen en felle zon doorstaan en hebben alle 

hommeltjes kunnen uitvliegen. Wij hadden 

graag gehoord wie zo goed ecologisch bezig 

was door het kistje met hommelbroed in de 

heemtuin te plaatsen. Wij 

hebben er zo veel plezier 

aan beleefd. Misschien 

meldt deze persoon zich? 

Begin juli is er veel commo-

tie ontstaan. In de Kroniek 

van juni konden wij melden 

dat de bermen vanaf de 

brug over de Leidsevaart tot 

en met de Wagenweg de 

bestemming hadden gekre-

gen van Bloemrijk Vlinder-

gras. En inderdaad, het Wil-

de Florazaad dat wij zaai-

den, kwam op en bloeide 

rijk. Tot de dag dat de onderaannemer 

kwam met zijn maaimachine en vanaf de 

brug tot de van Limburg Stirumstraat 

de bermen plat maaide. Daar stopte 

op het laatste moment de gealarmeer-

de bewoonster de maaier. Het werd  

nog een hele discussie over wat wel 

en niet mocht. Nu was het al het der-

de jaar dat de aanplant werd ver-

woest. Wij heemtuinders waren zo 

geschokt en teleurgesteld dat wij 

Haarlems Dagblad hebben gevraagd 

een stuk te schrijven over deze 

‘overval’ op onze bloeiende berm. 

Inmiddels wordt het maaibeleid in heel 

Haarlem herzien. 

 

Het afgemaaide bermdeel bij de brug heb-

ben wij opnieuw ingezaaid met Phacelia of 

Bijenvoer en kijk eens aan! het bloeit nu 

prachtig. Ook de Bijentuin bij de manege 

bloeide overdadig en daar hebben wij veel 

enthousiaste reacties over gekregen. 

De herfst begint en wij gaan het pad op-

nieuw opknappen met houtsnippers, zodat 

iedereen met droge voeten hier kan wande-

len en genieten van dit stukje heemtuin. 

Met groene groet,  

Titi des Bouvrie. 

Bericht uit de Heemtuin Eindenhout 

De boomhommels in het kistje 

De overdadig bloeiende bijentuin bij de manege 

De Groene Kroon zet de volgende stappen 
De gemeente Haarlem wil in 2030 ener-

gieneutraal zijn, dat is al over tien jaar. 

En in 2040 gaan we met z’n allen ‘van het 

gas af’. Maar hoe verduurzaam je de vele 

monumentale panden die onze buurt rijk 

is? De Groene Kroon is een initiatief van 

bewoners uit Bosch & Vaart en Koningin-

nebuurt die hierbij helpen. En inmiddels 

is, in overleg met de twee wijkraden, af-

gesproken dat de wijkvereniging ‘voor 

duurzaam wonen’ onderdeel wordt van 

het Democratisch Experiment van de 

Gemeente Haarlem.  

Duurzaamheidsenquête  

Na de officiële oprichting in september bij de 

notaris en Kamer van Koophandel, is de 

eerste stap van de wijkvereniging gezet: 

opzet en uitzetten van de digitale enquête 

onder wijkbewoners. Uit de bijna honderd 

reacties is een helder beeld ontstaan welke 

thema’s interesse van bewoners in de wijk 

hebben. In november worden de resultaten 

gepubliceerd op de website van de wijkvere-

niging. 

 

Educatief programma 

Vanwege de gedeeltelijke lockdown is het 

opzetten van een educatief programma 

rondom duurzaamheid geschoven naar 

2021. De basisschool Bos en Vaart heeft 

gerichte interesse en ook de Dreefschool 

zal aangehaakt worden. Samen met docen-

ten van de basisscholieren worden de op-

ties online, in het klaslokaal of via een Duur-

zaamheidsafari verkend. We verwachten in 

het voorjaar de volgende stappen te kunnen 

zetten.   

Opleiden Energiecoaches is gestart, eer-

ste themabijeenkomst in het nieuwe jaar 

Het opleiden van de eerste energiecoaches 

is gestart, acht vrijwilligers online geschoold 

dus coronaproof. Deze vrijwilligers zullen in 

de loop van het nieuwe jaar op afspraak 

individueel advies gaan bieden via het 

Hoom-dossier van De Groene Kroon-leden. 

Uit de periodieke duurzaamheidsenquête 

komen de thema’s waarover de themabij-

eenkomsten georganiseerd gaan worden. 

Voor en door buren plus een externe expert 

over het thema. Zonnepanelen, isolatie en 

energiebesparing scoren als thema goed 

dus in februari hoopt De Groene Kroon de 

eerste bijeenkomst te kunnen organiseren. 

Meer weten of lid worden? 

Kijk op de website voor de laatste informa-

tie. Reserveer tijdig je lidmaatschap zodat je 

in 2021 kan beschikken over je eigen digita-

le Hoom-dossier, over de staat van je huis 

nu en advies over prioritering van wat je in 

de toekomst wil doen. 
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Wijkraad Bosch & Vaart 
Vic van den Broek d’Obrenan: voorzitter 

vic.vandenbroek@boschenvaart.nl 

Douwe van Keulen: penningmeester/ 

secretaris a.i.  

douwe.vankeulen@boschenvaart.nl 

Victorine Egter van Wissekerke:  

communicatie, Kroniek  

victorine.egtervanwissekerke@boschenvaart.nl 

Frederike van Urk: communicatie, Kroniek 

frederike.vanurk@boschenvaart.nl 

Lex Rietveld: contactpersoon gemeente,  

projecten, dagelijks beheer 

lex.rietveld@boschenvaart.nl 

Ernst van den Broek: sponsoren, veiligheid 

ernst.vandenbroek@boschenvaart.nl 

 

 

Wijkraad Bosch & Vaart 

info@boschenvaart.nl 

www.boschenvaart.nl 

@boschenvaart 

Samen werken aan de wijk 
Sinds een aantal maanden is er weer een 

wijkagent beschikbaar voor Bosch & 

Vaart: Daniëlle in den Berken. Goed 

nieuws voor de wijk en tijd om kennis te 

maken. 

‘Sinds 1999 ben ik in dienst bij de politie.’ 

vertelt Daniëlle. ‘Ik heb altijd bij de politie in 

Haarlem gewerkt en in 2008 ben ik wijk-

agent geworden. Ruim negen jaar was de 

Amsterdamse buurt ‘mijn’ wijk. Daarna ben 

ik twee jaar lang verbonden geweest aan 

het Zijlwegkwartier en sinds een aantal 

maanden is het dus Bosch & Vaart.’ Daniël-

le woont met haar gezin in de omgeving 

Kennemerland en is naast haar baan als 

wijkagent ook lifestyle coach. ‘Ik ben heel 

erg bezig met een gezonde leefstijl en dit is 

een mooie combinatie.’ zegt ze daarover.  

Zelfredzaam 

Het is altijd even wennen, een nieuwe wijk. 

Bosch & Vaart is weer heel anders samen-

gesteld dan bijvoorbeeld de Amsterdamse 

buurt en kent dan ook heel andere vraag-

stukken. ‘Deze buurt is diverser dan je 

denkt. Je hebt natuurlijk de bewoners, maar 

ook een paar middelbare scholen, onderne-

mers, verenigingen, allemaal moeten ze het 

samen zien te regelen. Het valt op dat de 

meeste mensen in de wijk gewend zijn om 

zaken zelf op te lossen. Ze denken graag 

mee en ondernemen veel om de buurt veili-

ger of toegankelijker te maken. Mijn rol is 

dan vaak om instanties zoals de gemeente, 

de GGD of andere partners met de bewo-

ners in contact te brengen, zodat een ge-

sprek ontstaat. Dat is ook zo leuk aan mijn 

rol, ik kan mensen echt verbinden, zodat we 

samen naar een probleem kunnen kijken en 

het op kunnen lossen. Daarnaast kan ik 

vaak aangeven of een oplossing wel mag. Ik 

zie nog wel eens dat mensen in hun enthou-

siasme met oplossingen komen die de wet 

helaas niet toestaat.’ 

Praat met elkaar 

‘Het werk van een wijkagent is heel divers. 

Zoals gezegd, je verbindt mensen met el-

kaar. Ook bij bijvoorbeeld burenruzies die 

wat uit de hand lopen of overlastproblemen 

probeer je er samen uit te komen. Ik advi-

seer altijd om eerst te kijken wat je kan doen 

door samen in gesprek te gaan. Mensen 

vergeten wel eens hoeveel een goed ge-

sprek kan veranderen. 

Als je bijvoorbeeld over-

last ervaart door kin-

deren of jonge mensen 

op straat, kun je vaak 

een heel eind komen 

door gewoon eens met 

de ouders te praten. 

Het voordeel van een 

buurt is dat mensen 

elkaar veelal kennen. 

En vind je het moeilijk 

om zelf het gesprek aan 

te gaan dan kan je na-

tuurlijk contact opne-

men en help ik je daar-

bij. Door te bellen met 

het algemene politie 

nummer 0900 8844 kun 

je een terugbelverzoek 

voor mij achterlaten. Op 

mijn eerstvolgende 

werkdag neem ik dan 

contact op.’ 

Overlast 

Bosch & Vaart kent 

helaas ook echte over-

lastproblemen, bijvoor-

beeld rondom het koepeltje waar veel hang-

jeugd te vinden is. Maar er worden ook (bak

-)fietsen gestolen in de wijk en auto’s moe-

ten het soms ook ontgelden. ‘Als er echt iets 

aan de hand is en je voelt je bedreigd of 

angstig moet je altijd direct de politie bellen’ 

zegt Daniëlle stellig. ‘Als je belt terwijl iets 

gaande is, is er de meeste kans dat de poli-

tie ook iets kan vaststellen.’ Een veelge-

hoorde klacht is dat de politie vaak veel later 

verschijnt. ‘Dat komt doordat de politie he-

laas prioriteiten moet stellen. Als er elders in 

de stad sprake is van een situatie die als 

ernstiger wordt beoordeeld dan gaat dat 

helaas voor. Maar het blijft belangrijk dat je 

melding maakt, alleen zo kan de politie uit-

eindelijk iets doen.’ Overigens zijn er ook 

zaken waar de wijkagent niet zoveel aan 

kan doen, ook goed om te weten. Zo is par-

keeroverlast iets dat bij de gemeente hoort 

en troep op straat ook. Maar bij langdurige 

overlast, waarbij het ook bij bewoners on-

derling tot discussies leidt, kan de wijkagent 

wel degelijk helpen om de juiste instanties 

aan tafel te krijgen voor een gesprek.  

Zo hebben we onlangs op initiatief van de 

wijkraad een gesprek gevoerd met bewo-

ners, gemeente, handhaving (BOA's), de 

wijkraad en de politie over de overlast rond-

om het koepeltje. Samen kwamen we tot 

nieuwe ideeën die we nu gaan testen.  

Coronatijden: zorg voor elkaar! 

Tijdens de coronatijd merken we dat het 

belangrijk is om extra voor elkaar te zorgen. 

Daniëlle: ‘Juist nu is het zo belangrijk dat we 

een beetje extra op elkaar letten. Gaat het 

wel goed met die buurvrouw op leeftijd? 

Redt die jonge moeder het wel? Wees lief 

voor elkaar, geef elkaar een beetje ruimte!’  

Daniëlle in den Berken is met regelmaat te 

vinden in de Bosch & Vaart: ‘Misschien ben 

ik niet altijd even zichtbaar, maar ik ben er 

zeker! Ik kijk ernaar uit om elkaar te ontmoe-

ten, tijdens bijeenkomsten en evenementen 

die in de toekomst weer mogen, of gewoon 

in de buurt!’ 

Frederike van Urk 

FOTO 

Daniëlle van den Berken (eigen foto) 
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Het is een gekke tijd, waarin er van ieder 

van ons veel gevraagd wordt. Maar ook een 

tijd waarin we de magie van de lokale  

ondernemer nog meer zijn gaan ontdekken. 

Ik ben dan ook onwijs trots dat ik in deze 

fantastische buurt mag ondernemen.  

 

Het team van Haarlem &WINE wil de  

bewoners van Bosch & Vaart in het zonne-

tje zetten! Jullie die de lokale ondernemers 

steunen met een aankoop. Niet alleen door 

dit moment aan te grijpen door jullie te be-

danken maar ook door de komende tijd in 

de winkel leuke acties op te zetten.  

Er komen mooie decemberwijnen aan.  

Fantastisch te combineren met wild of een 

heerlijke borrelplank!  

Benieuwd? Kom zeker eens langs om je te 

laten inspireren voor een verrassende wijn-

spijs combinatie. We zien jullie graag in 

volle gezondheid op de Wagenweg 25. 

 

Met vriendelijke groet, 

Bastiaan Möllers 

Haarlem &WINE 

 

P.S. per 1 januari gaan wij verder als  

Wine By Bas 

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. 

2e fase grondwateronderzoek van start 

Evenementen 2021 

Van de wijkraad 

De evenementen van 2020 zijn helaas 

allemaal geannuleerd. En de Nieuwjaars-

borrel aan het begin van het jaar zal ook 

zeker nog niet door kunnen gaan.  

Maar voor de rest van 2021 hebben we ex-

tra hoge verwachtingen. Wie had gedacht 

dat je de Cultuurlijn zo kon missen? Of dat 

Koningsdag - ondanks het prachtige weer – 

toch vooral voor de televisie doorgebracht 

moest worden?  

Samen met iedereen in de buurt hopen ook 

wij van harte dat in 2021 heel veel van deze 

activiteiten weer mogelijk zullen zijn. Dat 

kunnen we niet alleen, daar hebben we echt 

meer vrijwilligers voor nodig.  

Meld je aan! 

Daarom doen we ook nu een beroep op alle 

bewoners: meld je aan als je iets wilt bete-

kenen voor de buurt. Dat kan eenmalig zijn, 

of voor een langere periode. Veel werk, of af 

en toe appje doorsturen in de straatapp.  

Onze buurt kan wel een beetje hulp gebrui-

ken en vele handen maken licht werk.  Meer 

weten?  

Neem contact op via de mail:  

info@boschenvaart.nl 

ADVERTENTIE 

In de eerste fase van het onderzoek is 

vastgesteld dat het drainagesysteem in 

onze straten het grondwater op het ge-

wenste niveau houdt in het openbaar 

gebied. Maar het grondwaterpeil op parti-

culier terrein is in de winter te hoog en in 

de zomer te laag. 

Na veel duwen en trekken is het dan zo 

ver! Op korte termijn start de uitwerking van 

de aanbevelingen van het ingenieursbureau 

Wareco om de grondwaterproblematiek in 

onze wijk op te lossen. 

De volgende vragen komen aan de orde: 

hoe kunnen we grondwater op particulier 

terrein op het gewenste niveau houden, 

welke technische maatregelen zijn denk-

baar, welke samenwerkingsvorm gemeente/

bewoners kan worden ingezet, welke maat-

regelen kunnen/moeten de gemeente en 

particulieren nemen, hoe die maatregelen 

op elkaar af te stemmen, wat betekent dit 

voor de zorgplicht, wat is de rol van het 

Hoogheemraadschap Rijnland, alternatief: 

funderingsaanpak? 

Het onderzoek zal in opdracht van de ge-

meente worden uitgevoerd door Ware-

co. De planning is deze fase van het project 

in het eerste kwartaal 2021 af te ronden. 

De wijkraad zal als gesprekspartner optre-

den. Om daar goed invulling aan te geven 

kunnen wij ondersteuning/expertise van 

onze wijkbewoners goed gebruiken, zowel 

op technisch gebied maar ook voor de be-

stuurlijke kant (zorgplicht, samenwerkings-

vorm, verantwoordelijkheden etc). 

Belangstelling?  

Neem dan contact op met Lex Rietveld:  

lex.rietveld@boschenvaart.nl  

06 - 53 224 292 


