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De Telegraaf meldde iets wat wij als bewo-

ners allang weten: Bosch & Vaart hoort bij 

de leukste buurten van Nederland! Samen 

met de Koninginnebuurt zijn we uitgeroe-

pen tot één van de beste buurten van Ne-

derland, nummer drie om precies te zijn! 

► lees verder op pagina 2 

 

Buurtgenoten special  
Een speciale aflevering van ons Buurtge-

noten interview. Maaike le Grand voer 

mee met het veerpontje over het Spaarne, 

waarop maar liefst drie schippers uit 

Bosch & Vaart aan het roer staan; Wim de 

Jong, Henk Nicolai en Paul Samson.  

► lees verder op pagina 8 

Harry Mulisch in  
Bosch & Vaart 
Ter gelegenheid van de sterfdag van Harry 

Mulisch schreef Wim Vogel in opdracht van 

de gemeente in 2012 een boekje over Mu-

lisch in Haarlem. Op basis daarvan maakt 

hij voor de Kroniek de serie Harry Mulisch 

in Bosch & Vaart. Dit keer deel 1.  

► lees verder op pagina 3 

Energietransitie leeft in Bosch & Vaart ge-

zien de druk bezochte themabijeenkomsten 

van De Groene Kroon. Maar wat doet De 

Groene Kroon nog meer? En wat betekent 

de transitievisie warmte van de gemeente 

Haarlem voor Bosch & Vaart?  

► lees verder op pagina 12 

De Groene Kroon 

Zaterdag 18 september was het feest op 

het Oranjeplein. Daar vierden we de eer-

ste Bosch & Vaart Indian Summer Jam.  

We konden weer even en dat lieten de le-

den van het Oranje comité Bosch & Vaart 

zicht geen twee keer zeggen. In een mum 

van tijd stampten ze dit feest uit de grond. 

Want ook al hadden we een unieke  

Koningsdag die in alle straten gevierd werd, 

een groot feest met iedereen op het Oranje-

plein hadden we natuurlijk wel gemist!  

 

Dank ook aan alle vrijwilligers die zich heb-

ben ingezet om er met elkaar een onverge-

telijk feest van te maken met een pubquiz 

(de vragen over de buurt uit de pubquiz vind 

je verderop in deze Kroniek) kinderdisco en 

natuurlijk de bar met hapjes en drankjes.  

Wie weet is er een nieuwe traditie geboren 

en hebben we voortaan twee keer per jaar 

een mooi feest op het Oranjeplein! 

Het was weer feest in de wijk!  Bijna de beste buurt van 
Nederland 

KERSTZINGEN  
Vrijdag  24 december  

Middernacht  
Oranjeplein 

 
 
 
 

 
 
 
 

NIEUWJAARSBORREL  
Zondag  9 januari  
15.00 - 17.30 uur  

De PlekK 

ONDER UITERAARD DE NODIGE VOORBEHOUDEN  

Koffieochtend wordt 
Koffiemiddag

Een sfeervol verlicht Oranjeplein 
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Beste allemaal, 

Met de feestdagen in het 

vooruitzicht hebben we he-

laas weer te maken met oplopende Corona-

cijfers en aangescherpte maatregelen. Ook 

in onze buurt kan dat niet zonder gevolgen 

blijven. In september organiseerde ons Ko-

ningsdag comité onder de titel ‘Indian Sum-

mer Jam’ gelukkig nog wel een heel mooi 

nazomerfeest op het Oranjeplein. Een feest 

voor jong en oud om elkaar eindelijk weer 

eens te ontmoeten. Wat fijn dat we zo’n 

enthousiaste en actieve groep mensen in 

onze wijk hebben die dat hebben georgani-

seerd! 

Sinds kort zijn ook de maandelijkse koffie-

bijeenkomsten bij Restaurant De Plekk weer 

gestart.  

In de wijkraad maken we toch plannen voor 

het jaarlijkse Kerstzingen, voor de traditio-

nele nieuwjaarsborrel en de jaarvergadering 

in maart volgend jaar. Maar het zal van het 

virus afhangen wat we van al die plannen 

kunnen realiseren. 

Juist in deze tijd is de verbinding in de wijk, 

van buren onder elkaar en in de straten, van 

extra groot belang. Laten we vooral blijven 

nadenken wat er wel kan en hoe we dat op 

een creatieve manier vorm kunnen geven. 

We bezinnen ons als wijkraad ook op de 

vraag hoe wij onze rol zien en hoe we zo 

goed mogelijk de verbinding met de bewo-

ners kunnen behouden. Voor ons is de ver-

binding met en tussen de bewoners in onze 

buurt ons belangrijkste speerpunt. Maar we 

merken dat de wijk verandert van samen-

stelling en dat het ons minder goed lukt om 

de kinderen en jongeren in de wijk te berei-

ken. Dat betekent ook dat we na moeten 

denken over de evenementen die we met 

bewoners in de wijk organiseren. De wijk-

raad is overigens niet alleen een platform 

dat evenementen en communicatie organi-

seert. Wij hebben ook een belangrijke taak 

waar het gaat om het behartigen van de 

belangen van de wijk naar de gemeente en 

het kritisch meedenken over belangrijke 

maatschappelijke vragen die - mogelijk pas 

op langere termijn - ook onze wijk zullen 

raken. In dat kader hebben we bij onze laat-

ste jaarvergadering een zogenaamd wijk-

contract afgesloten met de gemeente, waar-

in twee belangrijke projecten zijn opgeno-

men, die helemaal door bewoners gedragen 

worden: de Groene Kroon en het Grondwa-

terproject. Dat zijn mooie voorbeelden, 

maar het lukt helaas niet altijd om voldoen-

de inzet vanuit de wijk te kunnen mobilise-

ren.  

Tijdens de onlangs gehouden wijkradencon-

ferentie heb ik het wezenlijke belang van de 

verbinding met de bewoners in de wijk be-

nadrukt. Ook als het gaat om belangen-

behartiging moeten we het samen doen! 

Ik hoop dat we daarin gezamenlijk ook in de 

huidige moeilijke omstandigheden in zullen 

blijven slagen. 

Vic van den Broek d’Obrenan  

Van de wijkraad Bijna de beste buurt van Nederland 

Op 16 september meldde de Telegraaf 

iets wat wij als bewoners allang weten: 

Bosch & Vaart hoort bij de leukste buur-

ten van Nederland! Samen met de Konin-

ginnebuurt zijn we uitgeroepen tot één 

van de beste buurten van Nederland, 

nummer drie om precies te zijn! 

Onderzoek via Nextdoor 

Wetenschappers Jasper Muis en Peer 

Smets van de Vrije Universiteit Amsterdam 

konden vragen voorleggen aan bijna 30.000 

gebruikers van de site Nextdoor. Mensen 

moesten hun buurt een rapportcijfer geven 

en kregen vragen over hun welbevinden en 

bijvoorbeeld het contact met buren. “We 

wilden weten wat een buurt een goede buurt 

maakt. Zo was een vraag of men wel eens 

een huissleutel bewaarde voor buren. In 

goede buurten doet 40% van de mensen 

dat, in slechte schommelt dat percentage 

rond de 20%.” 

Veiligheid maakt het verschil 

Alleen het Merenwijkdistrict in Leiden (score 

8,7) en het Geuze- en Statenkwartier in Den 

Haag (8,65) scoorden hoger. Onze buurt 

verwierf de derde plaats met een respecta-

bele 8,65. In het onderzoek werden verschil-

lenden aspecten bekeken zoals veiligheid, 

betrokkenheid van bewoners en of er eve-

nementen georganiseerd werden. Weinig 

verrassend is natuurlijk dat de leukste buur-

ten vooral bestaan uit de rijkere buurten in 

Nederland. Volgens de onderzoekers hangt 

dit vooral samen met de mate van veiligheid 

die in de buurt wordt gevoeld. Extra belang-

rijk dus om dat gevoel van veilig te behou-

den in Bosch & Vaart! 

Hoe mooi zou onze buurt zijn zonder auto’s?!                             Foto: Chris Hoefsmit 

Ook vandaag wordt het geboortehuis 

van Mulisch bewoond. De familie 

Moolenburgh trok er in 2015 met drie 

kinderen in en woont er nu alweer zes 

jaar. De familie woonde al in de straat en 

bij toeval hoorde Marinus Moolenburgh 

van het aanstaande vertrek van de vori-

ge bewoners. De koop werd gesloten en 

na een paar aanpassingen kan de familie 

het huis echt thuis noemen.  

Michelle Moolenburgh: “Het huis heeft een 

karakteristieke hal, waar alle kamers op uit 

komen. Het was verleidelijk om het huis 

helemaal aan te passen naar de huidige 

trends en te moderniseren, maar dit huis 

bestaat al zo lang in de deze vorm. We 

hebben het zoveel mogelijk in originele 

staat gehouden om het oorspronkelijke ka-

rakter te behouden. Een huis met historie 

doet je beseffen dat wij eigenlijk maar tijde-

lijke bewoners zijn en het huis te leen heb-

ben voor de komende generaties die er op 

hun beurt mogen wonen. Het zou zonde 

zijn om het oorspronkelijke karakter te veel 

aan te tasten.”  

De huidige bewoners van het pand maken 

zich niet al te veel zorgen om de boom die 

bij het huis staat. “Recent is de boom ook 

tot monument verklaard. Die wordt goed in 

de gaten gehouden en we denken dat de 

boom nog wel even staat.” 

Het huis is een geliefde stop bij rondleidin-

gen die gegeven worden door de stad. “Ik 

zie af en toe groepjes mensen voor het huis 

staan. Zij krijgen dan uitleg over de achter-

grond van het huis. Leuk om te zien dat 

mensen nog steeds zoveel interesse heb-

ben in dit stukje geschiedenis van Haarlem. 

Heel soms ken ik de rondleider en laat ik de 

mensen even binnen. Dan hebben ze toch 

een extra kijkje in het leven van Mulisch.” 

Wie wonen nu in het ‘Mulisch huis’? 
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Harry Mulisch en Bosch & Vaart  
Als Harry Mulisch op 29 juli 1927 wordt 

geboren in het Westerhoutpark 16 mag 

Haarlem van geluk spreken dat het de 

grenzen van de stad sinds 1 januari van 

dat jaar behoorlijk heeft weten te verleg-

gen. Liep de grens met Heemstede eerst 

nog via de Pijlslaan, Schouwtjeslaan, 

Meester Lottelaan door de Hout naar het 

Spaarne, nu was Bosch & Vaart van een 

noordelijke buitenwijk van Heemstede 

gepromoveerd tot de meest zuidelijke 

wijk van Haarlem en zoals iedereen weet 

is het zuiden altijd beter dan het noorden. 

Dat Mulisch tot ereburger van Heemstede 

zou zijn benoemd, daar moet je toch ook 

niet aan denken… 

Zoals aan iedere geboorte ging er ook bij die 

van Mulisch wel iets aan vooraf: Op een 

nacht rond de 29e oktober van het jaar 1926 

slingerde te Haarlem een heer in maatpak 

zijn jonge en elegante vrouw op het Per-

zisch tapijt voor het bed en bij de klanken 

van jazzmuziek vond daar de conceptie 

plaats van Harry Mulisch. 

Mulisch weet ook later precies aan te geven 

waar zijn geboorte plaats vond: …achter dat 

bovenraam waar de boom langs groeit. (…) 

Die boom staat er nog steeds, maar hij is nu 

veel dikker en schijnt bij storm zelfs het huis 

te bedreigen, naar de huidige bewoner mij 

heeft verteld. Verder is eigenlijk alleen de 

straatlantaarn van model veranderd. De 

twee ramen boven de erker aan de voorkant 

waren mijn kamer. 

Diezelfde dag kwam de Vesuvius plotseling 

in verhevigde werking, maar de kranten 

vermeldden niet of dat kwam door mijn ge-

boorte of door Mussolini, die ook die dag zijn 

verjaardag vierde. 

Zijn geboortehuis heeft Mulisch later regel-

matig gezien: maar alleen van de buiten-

kant. Toen ik met Cherry Duyns aan het 

praten was, kwam de eigenaar naar buiten. 

Hij zei: ‘Wil je het vanbinnen zien?’ We heb-

ben alles bekeken, heel precies, alle kamers 

en hoeken. Sinds mijn zesde jaar, toen we 

verhuisden naar een kleiner huis in de Voor-

houtstraat 12, was ik niet meer binnen ge-

weest. Het is raar gebouwd maar het is een 

prachtig, groot huis in de Jugendstil. Met 

een grote hal. Kamers waarvan ik dacht: die 

zitten daar, bleken daar te zijn.  

 

Jaren later is Mulisch zich ervan bewust hoe 

zijn milieu verschilde van dat van zijn klas-

genootjes: het was Nederland en tegelijk 

geen Nederland: het on-Nederlandse strekte 

zich uit van de boeken in de kast tot de ge-

sprekken in de salon, het huisraad, de tafel-

manieren en de gerechten. Bij mijn Neder-

landse vriendjes thuis was het allemaal heel 

anders en op hun beurt keken zij be-

vreemd rond als zij bij mij op bezoek 

kwamen. En zo is het eigenlijk geble-

ven…De eerste jeugdjaren in dit huis 

(1927-1933) waren wellicht de meest 

harmonische voor Mulisch. In het vol-

gende huis, Voorhoutstraat, vertrok 

zijn moeder definitief om uiteindelijk na 

de oorlog te verhuizen naar Amerika. 

Via Heemstede kwam Harry met zijn 

vader in de oorlog aan de Anna van 

Burenlaan 47 te wonen. Zijn vader was be-

hoorlijk fout: hij werkte in Amsterdam bij de 

beruchte bank Lippmann, Rosenthal & Co. 

Door zijn foute vader en zijn joodse moeder 

is het geen onzin als Mulisch schrijft dat hij 

de oorlog niet zozeer heeft meegemaakt 

maar dat hij die oorlog is. Altijd op zoek naar 

hoe de wereld, zijn wereld, in elkaar zit. 

Het huis aan het Westerhoutpark grenst aan 

de Haarlemmerhout. Mulisch schrijft: Rond-

om dit gecultiveerde bos bevinden zich mijn 

geboortehuis en de andere huizen, waarin ik 

mijn jeugd doorbracht, Hier heb ik lopen 

geleerd, als jongen mijn initialen gekerfd in 

de bast van een boom, die ik nog steeds 

kan aanwijzen, tijdens de oorlog onder de 

struiken mijn eerste vriendinnen liefgehaden 

na de oorlog mijn eerste roman (Archibald 

Strohalm. W.V.) geconcipieerd, lopend over 

de paden, op de grond starend en onafge-

broken aantekeningen makend. Het slinge-

rend patroon van die paden staat nog 

steeds in mijn herinnering gebrand, als een 

tatoeage in Jugendstil. 

Wim Vogel 

(Bron: Wim Vogel, ‘Hier is alles begonnen’.  

Een literaire tocht door het Haarlem van Harry 

Mulisch. Gemeente Haarlem, 2012) 

 

Het geboortehuis van Mulisch - Westerhoutpark 16 

annonce in het Algemeen Dagblad  29 juli 1927 

Eerste druk Archibald Strohalm (1952) 

Bron: Catawiki 
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Een man die op zijn handen staat, twee 

benen die uitsteken onder een langwer-

pige doos en een sculptuur met handen 

van leerlingen van de Dreefschool. Het 

zijn drie nieuwe beelden die toegevoegd 

zijn aan de Beeldengalerij op de Dreef en 

het Vlooienveld in de Haarlemmerhout. 

De beelden zijn vrijdag 15 oktober feestelijk 

onthuld door wethouder Marie-Therese 

Meijs en Ann Demeester, directeur van het 

Frans Hals museum. Het bestuur van de 

stichting Beeldengalerij heeft de beelden 

een welkom toegezongen. 

De Belgische kunstenaar Guillaume Bijl 

maakte ’Ein neuer erfolgreicher Tag’. Een 

succesvol zakenman viert zijn feestje. Beel-

den van hem staan ook bij de 

RAI Amsterdam. 

Samenwerking met Dreefschool 

Van kunstenaar Guda Koster is De Utopist, 

een beeld waarbij twee gele benen uit een 

rechthoekige doos met heldere blauwe en 

groene vlakken steken. Koster staat bekend 

om haar werken waarbij ze kleur met grafi-

sche patronen en half vervormde etalage-

poppen combineert. 

Anno Dijkstra werkte samen met leerlingen 

van groep acht van de Haarlemse Dreef-

school. Hij liet de kinderen hun arm in een 

pvc-buis hangen met dezelfde roze smurrie 

die tandartsen gebruiken om gebitsafdruk-

ken te maken. Die armafdrukken monteerde 

hij tot een installatie met de titel ‘Variatie op 

door de tijd kijken’ en die doet denken aan 

de vele beveiligingscamera’s die steeds 

vaker in het straatbeeld te zien zijn. 

De beelden van Guillaume en Anno staan 

op de Dreef.  

Het beeld ‘In Awe’ van Pieter Postma, de 

liggende man die naar een wereldbol kijkt, 

is verplaatst naar het Vlooienveld en daar is 

ook het nieuwe werk van Guda Koster te 

zien. 

Uitbreiden 

Lex Rietveld, bestuurslid van de Stichting 

Beeldengalerij Haarlem is blij met de aan-

winsten. 

‘We heb-

ben van 

de ge-

meente 

toestem-

ming 

gekregen 

om de 

galerij uit 

te brei-

den. We 

willen 

mensen 

op deze 

manier 

verleiden 

om ook 

eens de 

mooie 

Hout in 

te lopen.’ 

Hiervoor 

is de 

wande-

ling hier-

naast 

gemaakt. 

Je kunt 

deze ook 

op je 

smart-

phone 

volgen.  

Meer 

weten?  

Scan de 

QR-

code.  

 

 

De beelden worden een welkom toegezongen 



5 

Het is herfstig geworden in de heemtuin, 

maar wonderlijk genoeg bloeien er nu 

nog dotters in de plas-draskant. Hier en 

daar piept er nog het roze van een koe-

koeksbloem, van kattenstaart, een gele 

teunisbloem en veel tinten springbalse-

mien. Het koninginnekruid heeft prachti-

ge pluizen en de uitgebloeide kaarden-

bollen kleuren mooi bruin in het late zon-

licht. 

Als de heemtuin zo uitgebloeid raakt, is er al 

gauw de neiging om ‘de tuin winterklaar te 

maken’ (met dank aan Koot en Bie). Maar 

dat doen we dus niet. Het is geen tuin. De 

strootjes laten we staan, omdat daarin veel 

insecten overwinteren. In graspollen zitten 

slakjes en wie weet wat nog meer voor dier-

tjes. Vlinders verpoppen zich en verstoppen 

zich voor ons en voor de koolmezen die wel 

van zo’n hapje houden. In de hele tuin berei-

den dieren zich voor op de winter.   

En wat is er mooier dan als er na een nacht, 

overal tussen de strootjes met dauw bedrup-

pelde spinnenwebben hangen? 

Het snipperpad staat nu hier en daar onder 

water en herinnert ons eraan dat we snip-

pers moeten bestellen als er in het voorjaar 

weer bomen worden gesnoeid. De vele pad-

denstoeltjes genieten wel van de vochtig-

heid in de snippers van het pad. 

Langs de parkeerplaatsen hebben we in 

oktober de overhangende takken gesnoeid 

en het snoeisel weer in de takkenrillen ge-

stoken. 

 

Oh ja… de rij paaltjes die we ditmaal extra 

goed in de grond hadden verankerd, zijn 

gestolen. Door iemand met een houtkachel? 

We hebben er wel schoon genoeg van om 

weer nieuwe paaltjes te moeten neerzetten. 

Ergens na 1984 is de toenmalige heemtuin 

in verval geraakt en daar heeft de gemeente 

van geprofiteerd door er een gronddepot 

van te maken. De grond die men kwijt moest 

kwam van de pijpenfabriek in Haarlem-

Noord heb ik mij laten vertellen. Geen gek 

verhaal omdat we steeds pijpenkoppen vin-

den. Dat gronddepot is wel de schuld van 

het feit dat de grond veel te rijk is. Alles 

groeit als een gek. En zeker na deze zomer 

waarin alles wel twee meter hoog leek te 

groeien. De Watermunt is daar een goed 

voorbeeld van. 

Wat ons in ons tuinbeheer tegenvalt is de 

vergrassing. Daar lijken wij het keer op keer 

van te verliezen. Nu hebben we kleine stuk-

ken grond onkruidvrij gemaakt voor planten 

voor bijen en vlinders. Misschien is dat beter 

te onderhouden? Niet alles is negatief door 

dat gras, want het feestelijke is dat wande-

laars ons telkens vertellen het zo te waarde-

ren om door deze jungle te lopen waar hier 

en daar iets leuks opduikt. 

Een zorgelijk punt is dat er dit jaar veel en 

veel minder insecten en vlinders waren te 

zien en te fotograferen. De Rosse metselbij-

tjes hebben ons niet in de steek gelaten, 

maar de kast voor hommels bleef leeg. 

De IJsvogel is na lange tijd gelukkig weer 

gezien. Nu hopen we dat hij niet weer ver-

stoord wordt en dat hij komend voorjaar gaat 

broeden in het Vogelbos. 

Met groene groet,  

Titi des Bouvrie 

 

 

 

 

 

Bericht uit de Heemtuin Eindenhout - Heemtuin in de herfst 

Pad door de heemtuin in september     foto: Titi des Bouvrie 

Paddenstoeltje      foto: Titi des Bouvrie 
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MET MENSELIJKE VAARDIGHEDEN  
MEER MACHT    
Zachte vaardigheden zijn persoonlijke eigen-
schappen die iemand in staat stellen effectief en 
harmonieus met zichzelf en met andere mensen 
om te gaan. Wat frustrerend is aan het toepas-
sen van het bijvoeglijke naamwoord ‘zacht’ is dat 
het zou kunnen impliceren dat ze onbelangrijk 
zijn en een "nice to have" in plaats van een 
"need to have". In plaats van de term zachte 
vaardigheden geef ik daarom de voorkeur aan 
menselijke vaardigheden omdat het een passen-
de overkoepelende definitie biedt voor het be-
schrijven van een brede set van kenmerken die 
relevant zijn voor het samenwerken met ande-
ren, helder denken en zelfbewustzijn.  

Het World Economic Forum publiceerde al jaren 
geleden een rapport genaamd ‘The Future of 
Jobs’. Een van de belangrijkste bevindingen van 
het rapport: ‘menselijke vaardigheden zullen in 
alle sectoren meer gevraagd worden’. De steeds 
snellere technologische vooruitgang maakt nieu-
we vaardigheden noodzakelijk. Onze job van-
daag is echt niet meer de job van morgen. Hoe 
ga je mentaal om met deze continue stroom aan 
veranderingen? Hoe trek je de beste talenten en 
leiders aan? Hoe houd je de leiding aan de top 
aan boord?  

Het antwoord kun je vinden in investeren in de 
ontwikkeling van menselijke vaardigheden! Men-
selijke vaardigheden kunnen worden onderver-
deeld in een zestal categorieën die tezamen ons 
vermogen om met compassie bewust samenwer-
ken met anderen omvatten; 1. drijfveer, 2. identi-
teit, 3. waarden, 4. emotionele intelligentie, 5. 
gedrag 6. ethische dilemma’s. (uit Humanity 
Wheel door the power of time off). 

Toptalenten vanuit de hele wereld solliciteerden 
bij het Europees onderzoek netwerk OrganoVir, 
mede opgericht door Dasja Pajkrt (Wagenweg), 
vanwege de additionele aandacht voor de mens 
in het opleidingsprogramma. Potentiële top-
wetenschappers krijgen naast een intensief tech-
nisch traject ook begeleiding in hun ontwikkeling 
naar zelfverzekerde en veerkrachtige leiders van 
de toekomst.  

Ellen van Beemen-Gerretsen (Uit den Bosstraat) 
heeft een directie positie bij een vooraanstaand 
advocaten kantoor en had als ambitie óók haar 
zachte kant in te zetten in haar rol als leider van 
de 21e eeuw. Zij ervaart dat het proces van aan-
dacht geven aan menselijke vaardigheden haar 
leiderschapsstijl heeft getransformeerd en haar 
professionele invloed heeft vergroot.  

Naarmate onze wereld complexer wordt en de 
structuur en de inhoud van het werk aanzienlijk 
evolueert, moeten we ons meer dan ooit concen-
treren op het aanscherpen van menselijke vaar-
digheden zoals samenwerken met anderen, hel-
der denken en zelfkennis. Hoe eerder u en uw 
organisatie het verenigen van menselijke vaar-
digheden met het technische omarmen, hoe eer-
der u, uw team, uw projecten, uw organisatie in 
staat zal zijn om te gedijen in onze snel verande-
rende economie. Kortom, met menselijke vaar-
digheden meer macht. Of zoals ik het zelf liever 
zou verwoorden: met menselijke vaardigheden 
meer kracht! 

Ingrid Valks 

Wagenweg 192 

ingrid@thepoweroftimeoff.com 

0651097805 

the power of time off 
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Bosch & Vaart PUBQUIZ - ‘Ken je eigen wijk’ 
 1. Wanneer werd het eerste huis gebouwd in 

Bosch & Vaart? 

a. 1887 

b. 1899 

c. 1901 

d. 1906 

3. Welke straat bevindt zich niet in 

Bosch & Vaart: 

a. Prinsesselaan 

b. Prinsessekade 

c. Prinsessestraat 

d. Prinssesepad 

5. Welke 3 Haarlemse straten zijn er op het 

Monopoly-bord te vinden? 

…………………………………………………. 

 …………………………………………………. 

 …………………………………………………. 

7. Hoe heet de Rugby Club aan de Wagen-

weg?  

 …………………………………………………. 

9. Maak het volgende rijtje af: 

a. Restaurant de Plekk 

b. Restaurant Hout 

c. Restaurant …………………………………….. 

2. Hoe komt de Hazepaterslaan aan zijn 
naam? 

a. Het was vroeger een bekend hazenpad richt-
ing de Hout 

b. De heer Hazepater bouwde hier het eerste 
huis van de straat 

c. Het is genoemd naar mevrouw Haasje Pater, 
bewoonster van een boerderij dicht in de 
buurt 

d. Het is een verbastering van Hanze Pater, 
een van de eerste bewoners van Zomerlust. 

4. Hoeveel inwoners telt Bosch & Vaart? 

a. 3104 

b. 2195 

c. 1244 

d. 1565 

6. Wie woonde er op Paviljoen Welgelegen? 

a. Meester Ad 

b. Lodewijk Napoleon 

c. Koning Willem II 

d. Caligula 

8. Hoe heet de manage in Bosch & Vaart?  

a. De Manen 

b. De Zonneruiters 

c. Ponypark Bos & Vaart 

d. Stadsmanege B&V 

Scan de QR-code voor de juiste antwoorden.  
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Buurtgenoten: Het veerpontje over het Spaarne 

                                                                       ‘Sommige mensen vinden mij heftig.’                                           Foto: Chris Hoefsmit 
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Het is zo'n mooie uitvalsroute voor 

fietser en wandelaar: vanuit Bosch & 

Vaart door de Hout naar het veerpontje 

over het Spaarne en dan over de al 

eeuwen bestaande Schalkwijkerweg naar 

het zuiden. Het pontje is hier de onmis-

bare schakel en verdient het om in het 

zonnetje gezet te worden. 

Schipper Bram (78) is er al vanaf het prille 

begin bij in augustus 2012. Hij was gek van 

varen en is al diverse malen dwars door 

Frankrijk (500 sluizen!) en rond de 

Middellandse zee gevaren. Toen zijn 

gezondheid het hem niet meer mogelijk 

maakte het nodige onderhoud te plegen was 

hij blij een advertentie in de krant te zien 

waarin schippers werden gevraagd. Hij is blij 

dat de coronatijd voorbij is en er weer 

gevaren kan worden en ook het 

zeemanskoor weer van start is gegaan. 

Stevige wind 

Het pontje is elektrisch en als het zonnetje 

schijnt in de zomer leveren de zonne-

panelen voldoende energie voor de dag. 

Veel mensen denken dat het pontje met 

kabels de overtocht maakt, maar daar 

vergissen ze zich in. Vooral als het waait 

vindt schipper Irma het leuk, dan komt het 

echt aan op de stuurmanskunst van de 

schipper. Zoals oud-schipper Ruud het 

formuleert: “Met tegenwind moet je gas 

geven, anders kom je de fuik niet in. En 

tegelijkertijd moet je kunnen landen zonder 

een eitje ertussen te pletten. Het aardige is 

dat die overtocht van anderhalve minuut je 

de ruimte geeft om met mensen van allerlei 

pluimage wat gedachten uit te wisselen. De 

vmbo-leerlingen uit Schalkwijk en de Vrije 

School leerlingen van de andere kant; je 

hoort ze praten over hun werkstuk of hun 

rapporten dan vraag je ze: laat eens kijken 

je rapport. Of die jonge moeder, hoe is het 

nou om moeder te zijn.” 

Een paar cijfers 

Een aantal cijfers: er zijn zo'n 30 schippers, 

in normale tijden zetten ze 1600 mensen 

over per dag, twee jaar geleden werd de 

twee miljoenste passagier overgezet: het is 

het meest gebruikte pontje in Nederland! 

En dat allemaal met behulp van vrijwilligers, 

die in drie shifts per dag steeds met z'n 

tweeën iedereen over zetten: scholieren die 

blij zijn dat ze niet over de Buitenrust-

bruggen hoeven, wandelaars, sporters die 

gaan tennissen, familieleden die hun oma in 

het verzorgingshuis opzoeken en de 

toeristen die stomverbaasd zijn dat er niet 

hoeft te worden betaald. Elke werkdag 

tussen 7:30 en 18:00, in de weekends van 

9:00 tot 18:00. Alleen op 1e Kerstdag varen 

ze niet. Het Spaarne is ter plekke 60 meter 

breed en in de vaargeul 4 meter diep. 

Altijd anders 

Wat de schippers motiveert? De mensen, 

die blij zijn met de overtochten even een 

pauze hebben in 

het hectische leven. 

De opeenvolgende 

seizoenen, het altijd 

wisselende licht op 

het water, de vele 

leuke bootjes die 

langskomen, de 

korte gesprekjes 

met vrolijke 

dagjesmensen, de 

grappen en 

gezelligheid met 

elkaar en de 

waardering die ze 

af en toe krijgen. Zo 

was er een 

mevrouw die een 

bedankbrief schreef 

aan de schippers 

waarin ze had 

uiteengezet hoeveel uren fietsen het pontje 

haar bespaard had. De krantenman laat wel 

eens een krant achter, een ander komt met 

een broodje haring of een ijsje. Geld mogen 

ze niet aannemen, donaties gaan in een pot 

voor een goed doel, zoals de egelopvang, 

het vogelhospitaal en nu het spannende 

initiatief van Ecoring, dat ten doel heeft 

permacultuur ook in Haarlem te realiseren. 

Huiskamer 

Er staat ook een doos waarin boeken 

worden gedoneerd en doorgegeven, het is 

voorgekomen dat iemand een gedicht begon 

voor te dragen. Bewoners van de witte villa 

trakteren de schippers eens per jaar op een 

borrel. Schipper Paul, een van de drie 

schippers uit Bosch & Vaart, vindt het altijd 

weer een klein feestje om een dienst te 

kunnen draaien en benadrukt hoe bijzonder 

het is dat het het hele jaar lukt om de 

bemensing rond te krijgen. De pont is als 

een klein huiskamertje waar de ene schipper 

feestverlichting ophangt, de ander de vlag 

repareert of de EHBO doos op orde houdt, 

weer een ander de scholieren 's ochtends 

toezingt. 

Scootmobiel te water 

Wat erg veel indruk heeft gemaakt is het 

doortastende handelen van schipper Arjen. 

Op een snikhete dag in 2019 reed een 

eigenwijze oudere dame van 89 die eigenlijk 

de straat niet op mocht pardoes met haar 

scootmobiel het Spaarne in. Ze had zich 

verrekend in de bocht die ze moest maken. 

Arjen, een sterke vent, vaak kortgebroekt en 

altijd op blote voeten aarzelde geen ogenblik 

en sprong het water in om haar eruit te tillen. 

“Had U behoefte aan afkoeling?” Hij nam 

haar in zijn armen, als was ze een bruid en 

droeg de hevig geschrokken dame over aan 

de inmiddels gearriveerde brandweer. De 

scootmobiel werd uit het ondiepe water 

getild maar was niet meer bruikbaar. 

Zo was er ook een keer een roeiboot 

omgeslagen en belandde de fiets van een 

stoerdoend jochie letterlijk tussen wal en 

schip. Met een prikhaak hebben ze die er 

weer weten uit te vissen. 

Heen en weer 

Schipper Sander vaart ook al zes jaar heen 

en weer, het bevalt hem prima, op het water 

is het altijd leuk. 

Schipper Piet is met zijn 82 jaar de oudste, 

wat hem niet belet om ook motor te rijden. 

“Dat heb ik op mijn 72ste geleerd”, vertelt 

hij. Onlangs nog kreeg hij een grappig 

verzoek om voor een groep acteurs met de 

pont buiten de officiële vaartijd op hun 

aanwijzingen een iets andere route te varen. 

Altijd in voor wat nieuws of een grap. Ik was 

zelf op de verjaardag van mijn zusje met 

haar op de pont. Toen de schippers hoorden 

dat ze jarig was maakten ze een ererondje 

op het water, dat vond ze superleuk. Ze 

draaien de boot ook om minder last te 

hebben van de zon of de wind, al naar 

gelang de omstandigheden. 

Vereisten 

Om schipper te worden heb je een vaar-

bewijs nodig en een marifooncertificaat. Een 

pont vaart heel anders dan een gewoon 

bootje. Zomers kan het behoorlijk druk zijn, 

niet alleen met kano's, roeiers, zwemmers 

en allerhande sloepen en bootjes. Maar ook 

grote binnenvaartschepen komen af en toe 

langs en dan vergt het een vaste hand om 

daar dwars tussendoor te laveren zonder 

brokken te maken. Haarlemmers kunnen 

zich gelukkig prijzen met zo'n fantastisch 

team vrijwilligers dat het pontje varende 

houdt! 

Meer info op Spaarneveer.nl.  En ook al zijn 

er nu voldoende schippers, wie 

geïnteresseerd is, is altijd welkom. Je vaart 

altijd met zijn tweeën en krijgt ruim de tijd 

om de praktijk van het pontvaren onder de 

knie te krijgen. 

Maaike le Grand 

Foto’s: Chris Hoefsmit 
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Tekening: Daan Berkhof  

Lang verwacht en eindelijk gekomen!  

Op 25 september is Het Grote BAVO Boek 

verschenen. Het gaat over de grote BAVO, 

maar is ook letterlijk een groot boek; het 

weegt maar liefst 3,3 kilo! 

Mede door corona is het boek een jaar later 

dan gepland verschenen, de bedoeling was 

dat het in september 2020 uit zou komen, 500 

jaar na de voltooiing van de kerk. Maar door 

de latere verschijning was er in de tussentijd 

ook nog ruimte voor het prachtige fotoboek 

over de BAVO van de hand van fotografen 

Chris en Jurriaan Hoefsmit, die ook de meeste 

foto’s voor dit nieuwe boek maakten (zie ook 

de Kroniek van november 2020).  

Buurtgenoten 

Naast Chris Hoefsmit stonden er nog drie 

buurtgenoten aan de wieg van dit meer dan 

complete naslagwerk. Initiatiefnemer is Koen 

Vermeij, die ook collega-rondleider in de kerk 

Henk Kaan meteen bereid vond om mee te 

werken en Daan den Hengst (wiens vrouw 

voorzitter is van de rondleiders), die de oude 

Latijnse teksten over de kerk vertaalde.  

Het boek bevat naast een beschrijving van de 

historie, de 

bouwstijl en 

het orgel een 

schat aan 

nieuwe infor-

matie ge-

schreven door 

ruim twintig 

auteurs. Het 

ligt nu in de 

winkel. Een 

prachtig Sint 

cadeau.  

Zo’n mooi 

boek, mede 

ontstaan dankzij een aantal buurtbewoners, 

verdient natuurlijk meer aandacht dan dit mie-

zerige kolommetje in de Kroniek. Daarom 

komt er in de Kroniek van april 2022 een uit-

gebreid interview van Hans van der Straaten 

met een of meer van de samenstellers.  

Mis die Kroniek niet dus! 

Het Grote BAVO Boek 
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De wijkraad 
Van de wijkraad 

Al vaker hebben we in de Kroniek aan-

dacht besteed aan de functie van de wijk-

raad en ook onze voorzitter staat er in 

haar voorwoord deze keer bij stil.  

Op hoofdlijnen is de wijkraad, bestaande 

uit vrijwilligers uit de buurt, ingesteld om 

het contact te onderhouden met de ge-

meente en bij te dragen aan de onderlin-

ge verbinding van de bewoners.  

Soms springen we bij als er vragen zijn 

waar bewoners niet uitkomen en vaak ne-

men we het initiatief als blijkt dat er ideeën 

zijn bij verschillende bewoners zodat zij el-

kaar vinden en samen van een idee een 

project kunnen maken. En natuurlijk denken 

we mee met de initiatieven rondom evene-

menten. Zo houden we tradities in ere en 

proberen we bijzonderheden van de wijk te 

belichten.  

Wijkcontract 

Met de gemeente hebben wij twee belangrij-

ke projecten onder kunnen brengen in een 

zogenaamd wijkcontract; De Groene Kroon 

en het Grondwaterproject. In een wijkcon-

tract werken bewoners, wijkraad, gemeente 

en partners van de gemeente samen om 

ideeën uit de wijk te verwezenlijken. De wijk 

weet zelf wat er nodig is om de buurt te ver-

beteren en in gesprek met de gemeente en 

de partners wordt gekeken wat er mogelijk 

is. Bovendien ondersteunt de gemeente de 

projecten met financiële middelen om de 

uitvoering te realiseren.   

De Groene Kroon 

Eén van de initiatieven waar we als 

wijkraad een bijdrage aan hebben geleverd 

is De Groene Kroon (zie ook pagina 12 en 

13), waarbij bewoners zich verenigen in een 

coöperatie om zo samen de huizen te ver-

duurzamen. Een veel gestelde vraag uit de 

buurt die prachtig aansloot bij een initiatief 

uit de Koninginnebuurt.  

Het gebeurt echter ook dat initiatieven die bij 

de wijkraad worden belegd niet worden op-

gepakt door de bewoners. En dat stelt ons 

voor een dilemma: blijven we betrokken of 

niet? 

Grondwater problematiek 

Een vraag die ooit door de Wijkraad is aan-

gekaart is de grond-

waterproblematiek 

in de buurt. Hier is 

veel werk in verzet 

en hebben een ein-

deloze stroom aan 

verzoeken en be-

sprekingen uiteinde-

lijk geleid tot een 

degelijk onderzoek 

waarvan, na nog 

meer aandringen 

vanuit de wijkraad, 

de gemeente nu ein-

delijk de conclusies heeft gepubliceerd (zie 

ook pagina 15).  

En zoals het grondwater zijn er nog heel 

veel meer vraagstukken die op het bureau 

van de wijkraad belanden. Vaak neemt één 

van onze leden deel aan de eerste vergade-

ringen rondom het thema, besteden we er 

aandacht aan in de Kroniek en op onze 

website en hopen we vooral dat er bewo-

ners in de wijk zijn die de vraag willen op-

pakken namens de wijk. Want uiteindelijk 

lukt het ons met z’n zessen ook niet om 

overal aan deel te nemen. Denk aan pro-

jecten als de bereikbaarheid van Haarlem in 

2050 (STEL) en de daarover georganiseer-

de mobiliteitstafels waarbij iedereen van 

harte welkom is om aan te sluiten.  

Relevant voor iedereen 

Om ervoor te zorgen dat de wijkraad rele-

vant blijft voor de bewoners, houden wij 

onze werkzaamheden opnieuw tegen het 

licht. In de komende maanden zullen we 

een inventarisatie maken van de werkzaam-

heden die naar onze mening klaar zijn om 

overgenomen te worden door betrokken 

bewoners. Dat is meteen de toets: als er 

geen bewoners zijn te vinden, is de vraag 

dan wel zo relevant dat we ons hier als wijk-

raad mee bezig moeten houden? We gaan 

hierin natuurlijk niet over één nacht ijs. Tij-

dens de jaarvergadering in maart zullen we 

dit thema ook benoemen en inzichtelijk ma-

ken om welke projecten het precies gaat. 

Sommige taken, zoals het contact met de 

gemeente en het veiligheidsoverleg, blijven 

natuurlijk onveranderd. De wijkraad vindt het 

belangrijk dat we gezamenlijk als buurt ons 

verantwoordelijk voelen voor de toekomst. 

Daar nemen we als wijkraad graag het voor-

touw in, maar we kunnen het niet alleen! 

Evenementen 

Intussen maken oude bewoners plaats voor 

nieuwe en beweegt de buurt mee met de 

tijdsgeest. Maar de hang naar verbinding 

blijft. De Indian Summer Jam van afgelopen 

september op het Oranjeplein en de drukbe-

zochte straatfeesten lieten maar weer zien 

hoe fijn iedereen het vindt om elkaar te zien 

en te leren kennen. Bij elkaar in de buurt 

wonen levert nog steeds genoeg stof tot 

praten op. Gelukkig is er het Oranje comité 

dat zich inzet voor fantastische Koningsdag-

vieringen en andere feesten en zijn we druk 

bezig om ook de Cultuurlijn weer nieuw le-

ven in te blazen. Als wijkraad denken we 

hier ook in mee en kunnen we bijvoorbeeld 

de financiële verplichtingen overnemen of 

de vergunningen regelen. 

Meld je aan! 

Wij zijn ervan overtuigd dat zowel de vragen 

over de buurt als de evenementen de buurt-

bewoners met elkaar verbinden. Want of je 

nu deelneemt aan een mobiliteitstafel om 

Haarlem bereikbaar te houden of je inzet 

voor een evenement, samen houden we 

onze buurt bijzonder.  

Dus lijkt het je leuk om aan te sluiten bij de 

wijkraad, de organisatie van een evene-

ment, een project of zou je mee willen schrij-

ven met de redactie van de Kroniek?  

Meld je aan! We hebben je nodig.  

info@boschenvaart.nl 

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, website 

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 

Ivo Bruijn  

ivo.bruijn@boschenvaart.nl 

Wijkraad Bosch & Vaart 

info@boschenvaart.nl 

www.boschenvaart.nl 

@boschenvaart 

Buurtgroepsfoto uit 2009 - tijd voor een nieuwe!    Foto: Chris Hoefsmit  
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Energietransitie leeft in Bosch & Vaart: 

30 juni (online) en 13 oktober (hybride) 

waren er druk bezochte themabijeenkom-

sten. 

Zonnepanelen - 30 juni 

Tijdens de online bijeenkomst over zonne-

panelen werden ervaringen van buurtbewo-

ners gedeeld, een externe expert gaf toe-

lichting op diverse types zonnepanelen en 

de gemeente Haarlem gaf toelichting op het 

vergunningenbeleid in beschermd stadsge-

zicht. Peter Tromp licht dit laatste toe, omdat 

dit recent aangepast is: “In de Koninginne-

buurt en Bosch & Vaart zijn heel veel platte 

daken. Op plat-

te daken kun-

nen – wel eerst 

vergunning 

aanvragen bij 

de gemeente – 

zonnepanelen 

geplaatst wor-

den. Vergeet 

niet in de aan-

vraag aan te 

geven dat er 

voldoende af-

stand gehou-

den wordt vanaf 

de dakrand 

zodat de pane-

len niet zicht-

baar zijn vanaf 

de openbare 

ruimte. Bij twijfel kijk je extra op de interac-

tieve ‘Kansenkaart Zonne-energie’ op haar-

lem.nl. Zo behouden we de ruimtelijke kwali-

teit in het beschermd stadsgezicht.” 

Duurzaam Verwarmen - 13 oktober 

En recent vond de eerste fysieke bijeen-

komst plaats van De Groene Kroon. Rond 

het thema ‘Duurzaam Verwarmen’ werd in 

de aula van het Lyceum Sancta Maria aan 

de Van Limburg Stirumstraat in Bosch & 

Vaart goed bezocht: 62 bewoners in de zaal 

plus 6 bewoners online omdat deze bijeen-

komst in hybride vorm aangeboden werd. 

Restaurant De PlekK verzorgde in de school 

een duurzaam hapje en drankje. In het na-

jaar gaat De Groene Kroon over de grens 

van meer dan 100 leden en dat is een bij-

zondere mijlpaal tijdens deze Corona-

periode! 

Save the date: woensdag 19 januari is de 

volgende themabijeenkomst! 

Meer weten?  

Kijk op www.DeGroeneKroon.org om de 

sheets van de themabijeenkomsten over de 

thema’s Isoleren, Zonnepanelen en Duur-

zaam Verwarmen terug te kijken. 

De Groene Kroon 
Zonnepanelen en Duurzaam Verwarmen, themabijeenkomsten goed bezocht!  

De Groene Kroon, voor en door de buren,  

bestaat nu iets meer dan een jaar en 

heeft inmiddels zo rond de 100 leden.  

We zijn best trots op wat we bereikt hebben 

in de Coronatijd. Er zijn inmiddels drie ken-

nis-sessies geweest, één over isoleren in 

onze bijzondere huizen, één over zonnepa-

nelen in ons beschermd stadsgezicht met 

sprekers namens het bevoegd gezag en de 

afdeling duurzaamheid van de gemeente en 

onlangs heeft onze eerste fysieke sessie 

plaatsgevonden, over duurzame verwar-

mingsvormen. Alle themabijeenkomsten zijn 

online terug te zien op 

www.DeGroeneKroon.org  

Bron van informatie over duurzaamheid 

De Groene Kroon is een bron van informatie 

en expertise op het gebied van verduurza-

ming en een klankbord namens de buurt 

voor de gemeente. Via energiecoaches le-

vert De Groene Kroon huis-aan-huis advies 

aan leden; zie de filmpjes op de website. 

Wijkvereniging De Groene Kroon heeft geen 

winstbejag en worden gefinancierd met sub-

sidies en een ledencontributie, voor 2021 

door leden vastgesteld op € 25. 

Hoe helpt De Groene Kroon?  

Scan de code om de filmpjes van 
de energiecoaches te bekijken 
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De Groene Kroon 
De Transitievisie warmte Haarlem, hoe gaat dat in Bosch & Vaart?  

In de transitievisie warmte staat ver-

woord hoe elke wijk/buurt, dus ook de 

onze, gasvrij(er) wordt voor 2040. Voor 

Bosch & Vaart en de Koninginnebuurt 

wordt uitgegaan van het ontwikkelen van 

collectieve warmtebronnen rond 2030 -

2035. Dat betekent dat we medio 2035 

zouden worden aangesloten op een 

warmtenet. 

Voor huiseigenaren in onze buurt betekent 

‘gasvrijer’ wonen twee dingen: dat we aan 

de ene kant minder energie gaan gebruiken 

(lees isoleren, isoleren, isoleren!) en dat we 

aan de andere kant meer duurzame ener-

giebronnen gaan gebruiken, zoals warmte-

pompen, zonneboilers, warmtenetten, infra-

rood en bijvoorbeeld pvt-panelen. Het doel 

is bereikt indien in 2040 die twee doelen 

(een lager verbruik en een duurzame op-

wekking) gelijk zijn aan elkaar. Kleine kant-

tekening: er is veel te doen over alternatie-

ven voor gas zoals waterstof en biogas 

maar de opschaling is nog ver weg en dan is 

ook de volgorde nog onbekend; Haarlem 

koerst op industrie eerst.   

Een warmtenet in 2035 lijkt ver weg, maar 

dat is het niet. De gemeente identificeert 

voor onze wijk in de tussentijd individuele 

oplossingen, oftewel: we mogen per woning 

besluiten welke oplossing voor ons goed is.  

De optimale keuze voor jouw huis is nog niet 

zo makkelijk en vraagt om een stappenplan. 

De Groene Kroon kan je helpen bij het ma-

ken van de keuze met onder andere ener-

giecoaches, infraroodscans en informatie-

avonden. Een voor de hand liggende oplos-

sing kan bijvoorbeeld zijn een hybride warm-

tepomp voor een matig te isoleren huis. In 

een goed geïsoleerd huis past bijvoorbeeld 

een all–electric oplossing (zo heet dat in 

jargon). Dit is een warmtepomp die alle 

warmte levert.  

Ook op erg koude dagen houd je het warm 

met een hybride pomp, want er blijft een 

deel van de warmte opgewekt worden met 

een CV-ketel. Een hybride oplossing is be-

taalbaar en levert een aanzienlijke gasbe-

sparing op, in de orde van 40-80%, afhanke-

lijk van je situatie. In plaats van gas ga je 

dus over op stroom.  

Nu doen of afwachten? 

De eerste vraag die bij velen opkomt is:  

“Moet ik dat nú doen of wachten op een 

goedkopere, betere of nieuwe techniek?”. 

Het is belangrijk je te realiseren dat de te-

rugverdientijd van bestaande en zeer effici-

ënte hybride of all-electric oplossingen kor-

ter is dan de 2030-2035 periode, dus dat 

past goed binnen de overall plannen mits je 

niet al te lang wacht…het loont wel om dit 

op een natuurlijk moment te doen, bijvoor-

beeld als je cv-ketel aan vervanging toe is of 

als je gaat verbouwen en / 

of isoleren. Ook hier geldt:, 

laat ons je inzicht en kennis 

vergroten met bijvoorbeeld 

een infraroodscan van je 

huis. 

 

Uit: de Haarlemse transitievisie warmte 

Scan de code om alles over de Haarlemse 

transitievisie te lezen. 
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Ja, je leest het goed! De website van 

Bosch & Vaart bestaat volgend jaar al-

weer tien jaar. Maar is dat een feest?  

Eigenlijk niet.  

Want ook als wijkraad blijven we graag bij 

de tijd en een tien jaar oude website klinkt 

niet echt heel hip. Daar komt bij dat de hui-

dige site binnenkort niet meer te onderhou-

den is. De keuze voor een nieuwe site is 

dan natuurlijk snel gemaakt. 

Nieuwe stijl? 

Nu de website aan vernieuwing toe is, von-

den wij het als redactie ook een goed mo-

ment om eens kritisch naar de lay-out van 

de Kroniek te kijken. Wat nu als we die ook 

meteen zouden vernieuwen? Samen met 

een website die ook een fris nieuw gezicht 

krijgt? Maar ja, wij kunnen best een stukkie 

schrijven, ontwerpen is een ander vak.  

Wie?! 

Daarom zijn we op zoek naar iemand in de 

buurt die het leuk vindt om de nieuwe huis-

stijl van Bosch & Vaart te ontwerpen. Eentje 

die doorvertaald kan worden naar de Kro-

niek en eventuele andere uitingen. En het 

hoeft niet helemaal anders, maar het mag 

wel. Kan jij ons helpen? Of heb je een hele 

goeie tip? Dan gaan we graag met je in ge-

sprek. Laat het ons weten via  

info@boschenvaart.nl. 

Van de wijkraad 

Website jubileert! 
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Van de wijkraad 

Onderzoek grondwateroverlast  
Consequenties voor de bewoners? 
De gemeente heeft het eindrapport van 

Wareco over het grondwateronderzoek in 

de Bosch en Vaart afgerond. Binnen de 

gemeente is men bezig om de vervolgon-

derzoeken Haarlem breed op te starten. 

De gemeente heeft aangegeven dat wat 

Bosch &  Vaart betreft één en ander vol-

gend jaar dan weer opgepakt zou kunnen 

worden. Natuurlijk hebben wij als wijk-

raad daar geen genoegen mee genomen.  

Het volledige rapport is in te zien op de web-

site: www.boschenvaart.nl of scan de QR-

code.  

Het rapport concludeert dat de grondwater-

huishouding op openbaar terrein op orde is 

en het oplossen van problemen op particu-

lier terrein is aan de bewoners. De gemeen-

te kan hooguit faciliteren door drains vanaf 

particulier terrein op het openbare net aan te 

sluiten. 

Uit het rapport: “We adviseren de gemeente 

om verder te onderzoeken of het grondwa-

terloket op de gemeentelijke website op dit 

thema kan worden uitgebreid. We adviseren 

de bewoners om te onderzoeken of de ge-

wenste organisatorische ondersteuning kan 

worden vormgegeven vanuit het wijkcontract 

dat onlangs is afgesloten tussen bewoners 

en gemeente. De centrale vraag is of de 

gemeente bereid is om een procesmanager 

aan te stellen om de aanbevelingen uit het 

rapport daadwerkelijk uit te voeren.”  

De vraag is nu of de gemeente inderdaad 

bereid is een procesmanager aan te stellen 

om de aanbevelingen uit het rapport daad-

werkelijk uit te voeren. De wijkraad wil en 

kan deze taak niet op zich nemen. Voor de 

beantwoording van deze vraag hebben wij 

een gesprek aangevraagd bij de verant-

woordelijke wethouder. Aangezien wethou-

der Rog onlangs is opgestapt, is het maar 

de vraag hoe hier nu mee om wordt gegaan 

en dat is geen goed nieuws voor onze buurt. 

Het is daarom belangrijk dat we ons als 

buurt laten horen en in gesprek blijven met 

de gemeente zodat dit probleem op de 

agenda blijft.  

Als wijkraad kunnen we deze rol niet alleen 

op ons nemen, wel kunnen we bewoners 

adviseren en ondersteunen. Heb je vragen 

en wil je graag meer weten? Wil je graag 

betrokken zijn bij de vervolgstappen of vind 

je het belangrijk om dat namens de buurt te 

doen? Meld je dan aan op  

info@boschenvaart.nl 

We nemen dan zo snel mogelijk contact met 

je op.  

Conclusies uit eerder onderzoek 

De gemeente heeft het grondwater op open-

baar terrein voldoende op orde. Met het 

drainage-infiltratiesysteem in de wijk voldoet 

de gemeente Haarlem aan de zorgplicht 

zoals ze deze in haar verbreed Gemeente-

lijk Rioleringsplan heeft verwoord. Uitzonde-

ring hierop is het zuidelijk deel van het drai-

nagesysteem. Er lopen een aantal sporen 

om dit ook op voldoende niveau te krijgen.  

 

Wareco heeft de gemeente geadviseerd de 

drainage periodiek door te spuiten, een stuk 

leiding te vervangen en een aanvullend 

meetpunt te realiseren. 

De invloed van het drainage-infiltratie-

systeem op de grondwaterstand bij de wo-

ningen is beperkt. Dit komt door de bodem-

opbouw: kleilagen tussen het weggedeelte 

en de woningen houden de grond- 

 

waterstroming tegen. Er is voldoende inzicht 

in de grondwatersituatie op openbaar ter-

rein. Dit in tegenstelling tot het particulier 

terrein: bodemopbouw, grondwaterstanden 

en ondergrondse kenmerken van de wonin-

gen (kelders, kruipruimtes, funderingen) 

kunnen per perceel weer anders zijn. Dit 

maakt dat het risico op droogteschade op 

particulier terrein onvoldoende inzichtelijk is.  

Eerder berichtten we al dat de wijkraad in 

gesprek was met de gemeente, bewoners 

en handhaving over de situatie rondom 

het Vogelbosje en het koepeltje. Groepen 

jongeren kwamen samen op deze locatie 

en vernielden de bankjes, de prullenbak-

ken en de verlichting. Dit zorgde voor de 

bewoners voor veel overlast, vooral in de 

nachtelijke uren.  

Overlast opgelost 

In overleg met de gemeente en handhaving 

is besloten om de bankjes voor enkele 

maanden als proef te verwijderen. De proef 

bleek een succes: de overlast is verdwenen. 

Inmiddels is de situatie met alle partijen ge-

ëvalueerd en is besloten om de bankjes niet 

meer terug te plaatsen. Wel zijn er wat kant-

tekeningen geplaatst. Zo lijkt het dat de 

overlast zich heeft verplaatst naar een aan-

tal andere plekken in de omgeving, zoals de 

speeltuin bij het Sancta veldje. Deze plek 

heeft al langer last van groepen die daar  

 

 

 

s’ nachts rondhangen en deze overlast lijkt 

te zijn toegenomen. Hoewel het niet met 

zekerheid is vast te stellen of het één met 

het ander te maken heeft, moet ook deze 

overlast bestreden worden.  

Melden helpt 

Om ervoor te zorgen dat de politie, in het 

bijzonder de wijkagent, op de hoogte is van 

de overlast die zich ook s ’nachts voordoet 

in de buurt, is het belangrijk dat de bewo-

ners melding blijven maken van de inciden-

ten. Dit doe je door in acute situaties 112 te 

bellen en in andere situaties de overlast 

alsnog te melden via 0900-8844. Op die 

manier wordt de overlast beter geregistreerd 

en krijgt de gemeente beter inzicht in de 

situaties ter plaatse. Heb je vragen of sug-

gesties, dan kan je ook een mail aan de 

wijkraad sturen via info@boschenvaart.nl. 

We denken graag met je mee! 

Veiligheid thema op jaarvergadering 

Omdat veiligheid in de buurt een steeds 

belangrijker thema is voor Bosch & Vaart 

(lees: we krijgen steeds meer meldingen 

van onveilige situaties), zouden we in over-

leg met de gemeente en handhaving graag 

een bijeenkomst willen organiseren over 

veiligheid in de buurt. Wat kan je zelf doen 

en hoe houden we elkaar alert?  

Onderzoek  

De voorlichtingsbijeenkomst zal gekoppeld 

worden aan de jaarvergadering in maart 

2022. Hierover volgt meer informatie via de 

website en het Kroniekje in februari.  

Voor die tijd willen we kijken of we een on-

derzoek kunnen doen om te zien waar de 

grootste zorgen liggen als het gaat om vei-

ligheid in de buurt. Denk aan inbraakpreven-

tie, veiligheid op straat, onveilige verkeerssi-

tuaties en overlast door groepen. Ook als je 

oplossingen hebt gevonden die bijdragen 

aan veiligheid horen we het graag! Hierover 

komen we dus graag bij je terug.  

Veiligheid in de wijk 
Bankjes in het Vogelbosje  
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Van de wijkraad 

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. 

KoffieinHout >>> KoffiePlekK >>> KoffieVlekK 
Agenda onder voorbehoud 

Vrijdag 24 december middernacht  

Kerstzingen op het Oranjeplein 

Zondag 9 januari 15.00 tot 17.30 uur 

Nieuwjaarsborrel in Restaurant De PlekK 

 
Oproep 
Volleybalsters 45+ gezocht 
Volleyballen in de wijk 

Lijkt het je leuk om te volleyballen op maan-

dag van 20.30 tot 22.00 uur? 

Ben je een vrouw van 45 +, heb je feeling 

en ervaring met volleybal? 

………. kom dan een keertje meedoen en 

kijk of het iets voor je is. 

Onze “club” bestaat uit 16 vrouwen, de 

meesten tussen de 50 en 60. 

Wij spelen op maandag in de zaal van 

Sancta Maria van 20.30 tot 22.00uur. 

Het programma bestaat uit: 

30 min fitness oefeningen, 30 min inspelen, 

30 min wedstrijdje. 

In de schoolvakanties is er geen training. 

Ben je geïnteresseerd? 

Bel dan: 

Margret Hendriks 

van Hogendorpstraat 4 

06 54990434 

023 5320957 

Door eigenzinnig en stug vol te houden 

de koffieochtend voor Bosch & Vaart te 

labelen als KoffieinHout begreep de wijk 

wellicht waar dit voor stond: in restau-

rant Hout aan de Wagenweg werd elke 

eerste maandagochtend van de maand 

een spreker uitgenodigd, die, met koffie 

op tafel, vertelde over haar of zijn passie, 

beroep, hobby. De vlag dekte de lading. 

Een keur aan onderwerpen vond een 

trouw, ongeveer vijftienkoppig publiek. 

Maar door de sluiting van het restaurant 

weken we uit en vond de maandelijkse bij-

eenkomst gastvrij onderdak bij Bas&Wine, 

eveneens aan de Wagenweg. De naam 

KoffieinHout wrikte natuurlijk en ging, bij 

gebrek aan beter, over in Koffieochtend 

Bosch & Vaart. Een wat slome naam, von-

den we, maar de vlag dekte wel de lading.  

En toen schopte corona ook deze boel in de 

war.  

Het netwerk bleef sluimerend in stand: er 

werd af en toe een mailtje verzonden en er 

werd in het voorbijgaan gemondkapt én op 

afstand naar elkaar gezwaaid.  

Tot een maand of twee geleden, toen Ne-

derland voorzichtig weer elkaar toeliet en de 

mondkapjes niet meer onze glimlach verhul-

den. 

We wekten de sluimerende belangstelling 

voor de koffieochtend en in een informele 

huiskamersessie beloofden ruim vijftien 

wijkbewoners elkaar maandelijks ook daad-

werkelijk de bijeenkomst te bezoeken. Uit 

solidariteit naar elkaar is er nu, zeg maar, 

een kernploeg.  

We zochten contact met hetzelfde restau-

rant aan de Wagenweg, waar onder de 

naam PlekK nieuw leven in geblazen was. 

En hun fraai opgeknapte bovenzaal, met 

beamer en scherm, is nu het decor voor de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koffieoch….,  (herstel) koffiemiddag: elke 

eerste maandagmiddag van de maand! 

De naam KoffiePlekK was snel bedacht, 

maar nog niet in alle rust ingedaald. We 

speelden met Koffievlek, voegden er een 

hoofdletter K aan toe en broedden een paar 

dagen op KoffievlekK. Pas toen de v uit-

groeide tot V leunden we tevreden achter-

waarts: KoffieVlekK, dat moest het zijn. Met 

twee knipogen naar de plek waar het maan-

delijks plaatsvindt.  

Inmiddels zijn er twee KoffieVlekKen achter 

de rug. In oktober vertelde Ronald Luttikhui-

zen over zijn spannende periode in Berlijn 

en in november hield Piet-Hein Buur een 

praatje met een plaatje over digitaal nala-

ten.  

Op 6 december staat het Weihnachtsorato-

rium van Bach centraal.  

Vanaf nu dus elke eerste maandagmiddag 

van de maand KoffieVlekK in dePlekK, aan 

de Wagenweg, in de bovenzaal. De inloop 

is vanaf 14.00 uur, met koffie of thee. Een 

half uur later is het woord aan de gastspre-

ker, die rond 15.30 uur afrondt. Om 16.00 

uur verlaten we het pand.  

Belangstelling? 06-13878358. 

Jutta Swakowski en Sjaak Joziasse 


