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Geslaagde & inspirerende Cultuurlijn

Het helikopterveld
Hans van der Straaten geeft ons weer
een geschiedenisles. In reactie op een
ingezonden brief staat hij deze keer stil
bij het Helikopterveld bij HFC. Het veld
heeft dienst gedaan als helikopterveld,
weiland en voetbal- en cricketveld .
► lees verder op pagina 2

Gedeelde stilte
In de Kroniek van april maakte u nader
kennis met onze buurtconciërge Jan
Stam. Deze keer is het de beurt aan zijn
zoon Hayo Stam. Hayo woont nog deels
in Bosch & Vaart, maar leidt tevens samen met Annemarie van Raay in Oostenrijk een B&B en diverse Retreats midden in de natuur waar je heerlijk kunt
onthaasten. Rokus Loopik voelde hen
via e-mail aan de tand.
Een blik in het Pop-Up House voor anonieme kunstenaars
e

De 15 Cultuurlijn was weer een drukte
van belang met altijd weer een beetje
gezonde spanning vooraf.
Wordt het podium voor het Oranjeplein
wel op tijd geleverd? Vinden we wel op
tijd een locatie voor het ‘Pop-Up House’
voor anonieme kunstenaars? Komt iedereen zijn huurstoeltjes op tijd halen? Gaat
de zon schijnen? Zijn er geen afvallers
door een griepje of anderszins. Iedereen
had zo zijn eigen beslommeringen in de
aanloop naar dit festijn.
Pop-Up House
Wat was er weer veel te doen: Eyecatcher dit jaar was het Pop-Up House, een
nieuw initiatief voor beeldende kunstenaars die zelf nog geen expositie willen of
kunnen organiseren. Twee!! dagen voor
de grote dag is er toch nog een fantastische locatie in de Spruitenbosstraat gevonden: een huis dat ingrijpend verbouwd
wordt. Tussen alle bouwmaterialen en
ruwe muren, bleek dit een geweldige
ruimte voor zes exposanten te zijn. Meer
dan honderd bezoekers zijn binnen een
kijkje komen nemen.

► lees verder op pagina 3

Kidsatelier
Ook nieuw dit jaar was het Kidsatelier met
een mini-workshop. Al met al een Cultuurlijn van en voor alle leeftijden met nieuwe
deelnemers zoals Hella Huisman en de
Brand New Oldtimers en natuurlijk ook de Buurtbewoners Ruud Lapré, Nop Maas
en Wim Vogel verleenden hun medewervertrouwde gezichten op de bekende
king aan het boek dat zal verschijnen ter
adressen.
ere van de restauratie van het Hildebrand Monument. Linda van Hoek sprak
Ruud Lapré over het boek, het monument en de Camera Obscura.

Hildebrand Monument
in ander daglicht

► lees verder op pagina 9

Verder in dit nummer:
 Renovatie Manege - pag. 5
Nieuwkomers: de Brand New Oldtimers

 Op bezoek in de buurt bij Constance
Benning - pag. 6 en 7

Het optreden van de Certified Fools op
het Oranjeplein was een prachtige afsluiting van een zeer geslaagde en inspirerende dag. Met dank voor de inzet van
alle deelnemers, sponsors, vrijwilligers en
de prima organisatie door Truus Vlaanderen en Jolijn Onvlee.

 Natuur in Haarlem - pag. 8
 De wijkraad o.a. over: Hildebrandmonument, grondwateroverlast en bestemmingsplan - pag. 9, 10 en 11

 Volg broedende mees via de webcam - pag. 12

Het Helikopterveld
In de vorige Kroniek schreef ik over
de Westelijke Randweg en HFC en
vooral ook over het ouderlijk huis van
Truus van Lierop-Klaase aan de Wagenweg dat voor de aanleg van de
Westelijke Randweg gesloopt is.
Femke de Vries reageerde op dit stukje
met het verhaal dat het terrein waarop de
Westelijke Randweg zo glorieus doodloopt, vroeger bekend stond als het Helikopterveld. Bij HFC is de naam Helikopterveld in onbruik geraakt, daar heet het
gewoon veld 5. Maar in de zomer wanneer het veld wordt gebruikt door de cricketers van Rood en Wit heet het weer
Helikopterveld. Op een stadsplattegrond
uit 1949 heb ik het Helikopterveld met
een H aangegeven

met grootse ideeën was
gekomen voor een verhuizing naar een terrein
langs het Spaarne.
Toen uiteindelijk bekend
werd dat deze doortrekking van de Westelijke
Randweg toch niet door
zou gaan (ongetwijfeld
door de invloed van
diezelfde Piet van Houten, actief HFC-er, oud
voorzitter van die club
en raadslid voor de
Sabena op het Helikopterveld
VVD) kon het terrein van
tentoonstelling in Brussel in
HFC heringericht worden. Eerst werd in
1958 het hoogtepunt in het gebruik van
1970 de Emauslaan zo verlegd dat veld
de helikopters voor het vervoer van passagiers. In Haarlem is het Helikopterveld 4 een volwaardig voetbalveld kon worvanaf ongeveer 1954 incidenteel gebruikt den. In 1977 werd het Helikopterveld
definitief bij het HFC-complex gevoegd
als helihaven.
en kwam er een eind aan het tijdperk van
Weiland boer Van Schie
de helikopters, circussen en koeien van
Toen het rond 1960 met de
boer van Schie.
geregelde helikoptervluchten
Hans van der Straaten
minder werd, werd het terrein
nog wel gebruikt als noodlanBronnen: www.oudzandvoort.nl en “HFC
een eeuw aan de Spanjaardslaan”, Hugo
dingsplaats voor gewondenBettink, Frits Darlang, Jan Domhoff, Willem
transport en vervoer van poparPadt, De Vrieseborch Haarlem, 1999
tiesten bij Bevrijdingspop. Maar
het werd toch vooral weer wei=== INGEZONDEN BRIEF ===
land voor boer Van Schie, die
Hierbij een korte kanttekening bij het artikel
zijn boerderij had aan de Leids- van Hans van Straaten over de Westelijke
Randweg in de Kroniek van april.
evaart. Daarnaast werd het
terrein één keer per jaar geHet wegvak Zijlweg – Wagenweg werd in
1958 geopend. Pas in 1964 werd dat wegvak
bruikt als circusterrein voor
2 x 2 rijstroken. De aanleg van dit wegvak viel
Boltini, Sarasani of Krone.

Stadsplattegrond uit 1949

Luchtvaartmaatschappij Sabena
Aan het begin van de jaren vijftig was het
de Belgische luchtvaartmaatschappij
Sabena die vanuit Brussel
een net van helikopterverbindingen voor passagiers
en post ging exploiteren.
De eerste helikopterhaven
van Nederland bevond
zich in Rotterdam, in het
gebied Hofdijk, waar Sabena lijndiensten naar
Brussel onderhield van
1953 tot 1965, toen de
helikopters naar Zestienhoven verplaatst werden.

Volwaardig voetbalveld
Het gemeentebestuur van Haarlem stelde in 1963 het Structuurplan Haarlem
vast. In dat plan werd de Westelijke

De koeien van boer Van Schie op het Helikopterveld

Helikopterrondvluchten
Haarlem en Zandvoort waren niet in een
vast netwerk opgenomen, maar werden
in die tijd toch wel regelmatig aangedaan. Zowel in Haarlem als Zandvoort
was daarvoor dus een speciaal terrein
aangewezen en geschikt gemaakt. De
Keukenhof en rondvluchten boven Zandvoort en Haarlem waren daarbij geliefde
tripjes. Eind jaren vijftig was de Wereld-

Randweg over het Helikopterveld en de
rest van het terrein van HFC richting
Spaarnelaan doorgetrokken. Dat betekende dat HFC eigenlijk niet meer op dat
terrein kon blijven voetballen. Plannen
voor een nieuw clubhuis moesten daarom blijven liggen. HFC had dat al aan
zien komen en een commissie benoemd
(met onder anderen Piet van Houten) die
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min of meer samen met de bouw van het
Coornhert Lyceum. Ingrijpende veranderingen
dus in dat gebied. In de jaren 60 zouden nog
veel veranderingen volgen.
Mijn punt is dat in uw artikel wordt gesteld dat
de Westelijke Randweg ophield bij het HFCterrein. Dit nu is niet helemaal juist. De weg
stopte tegenover het zogenoemde
“Helikopterveld”. Het was een ongeveer vierkant weiland dat niet bij HFC hoorde. Het zou
interessant zijn uit te zoeken waaraan het
Helikopterveld zijn naam dankte. Mij staat
vagelijk bij dat er wel eens rondvluchten zijn
geweest per helikopter t.g.v. een of ander
evenement. Maar dat weiland heette toen al
Helikopterveld. Op de hoek van de Spanjaardslaan en de Wagenweg was trouwens
een kiosk waar je snoep en ijs e.d. kon kopen.
’s Zomers stonden er wat tafels en stoelen
buiten.
Bij de andere hoek van de Spanjaardslaan
was een soortgelijke inrichting (hoek Fonteinlaan). Bij de ingang van de Hout t.o. de Zomerluststraat ter hoogte van “het Zandje“ (spreek uit Santje) was een derde snoepkiosk. Alle drie zijn ze kort na elkaar verdwenen. Een vierde kiosk bevond zich op het
Schouwtjesplein en heeft zich tot in de jaren
70 weten te handhaven.
Met vriendelijke groeten,
Sipke Faber

Gedeelde stilte
Hoe het bij u zit weet ik niet,
maar ik voel met het klimmen
van de jaren de behoefte tot
spreken substantieel afnemen.
Ik luister liever naar wat mensen te zeggen hebben. Sommige mensen hebben er hun
werk van gemaakt en niet
eens met voorbedachten rade.
Want het huis in Oostenrijk
dat Hayo Stam en Annemarie
van Raay bewonen heeft hen
gevonden.
Inmiddels leiden zij een B&B en
diverse Retreats midden in de
natuur waar je kunt genieten van
het leven, onthaasten, stil kunt
staan en dichter bij jezelf kunt
komen. Waar je niet alleen kunt
luisteren naar de stilte tussen je
eigen woorden, maar waar ook geluisterd
wordt naar de stilte achter jouw woorden.
Een comfortabele gastvrije omgeving
midden in de natuur met aandacht voor
details, gezond eten en jou.
Om mijn nimmer aflatende honger naar
waarheidsvinding te stillen, voelde ik
Hayo via e-mail aan de tand. Skype bood
helaas geen uitkomst. De natuur wilde
niet meewerken. Er zitten een paar bergen tussen New York en Neukirchen.

@@@@@@@@@@
Wat wil je bereiken met deze onderneming, individueel and on a larger scale, voor de wereld?
Wij willen bijdragen aan een wereld met
betekenisvolle verbindingen tussen mensen.
Wat is de mooiste feedback die je gekregen hebt?
Verschillende keren hebben mensen
aangegeven dat ze verbaasd zijn dat ze
hier meer open en ontspannen zijn dan
ze normalerwijze zijn. Ze voelen zich op
hun gemak, voelen geen oordeel, ze
kunnen zichzelf zijn. Dat wij hen een
veilige prettige omgeving willen bieden
en dat het ook daadwerkelijk zo wordt
ervaren is een groot compliment.
En de lelijkste?
Dat mijn visie rondom het goddelijke (zie
website, “over ons”) totaal verkeerd begrepen werd en totaal afgekeurd. Alsof ik
in een psychiatrische inrichting opgenomen zou moeten worden.

zelfontplooiing, dat is wat je bij Hayo en Annemarie kunt halen

Wat is waar voor jou en wat niet?
Alles en niets is waar. Ieder leeft vanuit
zijn eigen referentiekader en illusies.
Zijn jullie moderne ‘zwevers’?
Ik denk het niet. Spiritualiteit begon bij
mij misschien ook wel als een vlucht van
alle dingen in mijn leven die niet zo leuk
waren. Inmiddels weet ik dat wij hier zijn
om juist in het alledaagse het leven te
ervaren. Het kan wel helpen om ook af
en toe even bewust afstand te nemen om
meer en meer tot onze werkelijke essentie te komen.
Wat betekent voor jou uit je routines
stappen?
Het leert mij heel veel over mijzelf, omdat
daar buiten mijn comfort zone de wezenlijke dingen gebeuren die mij helpen te
groeien als mens. ‘That is where the magic happens! Lang niet altijd zie ik mijn
routines, maar dat is een bewustwordingsproces. Er zijn natuurlijk ook routines die prima zijn en geen vlieg kwaad
doen!
Waarom moet de hele Bos & Vaart bij
jullie langskomen?
Niemand moet bij ons langskomen. Iedereen is welkom die zich aangetrokken
voelt om wat dagen uit hun alledaagse
leven te stappen.
Wat is voor jou de belangrijkste gebeurtenis in de geschiedenis van de
aarde?
Nu!
Wij moeten het met elkaar doen en ik
geloof dat dit een heel bijzondere tijd is,
omdat er zoveel facetten in de samenleving op een kantelpunt staan. Interessant!
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Hoe rijk wil je worden met wat jullie nu
doen?
Geldzorgen maakt arm, maar teveel geld
ook denk ik. Rijk voel ik mij nu door de
vrijheid die we hebben in het besteden
van onze tijd. Daar waar onze passie ligt.
Tijd is in deze maatschappij denk ik
steeds meer een luxe. Rijkdom zit volgens ons meer in het opdoen en delen
van ervaringen dan in het bezitten van
materiële dingen. Uit verschillende bronnen komt nu het geld en daarmee gaat
het goed. Zolang we open blijven voor de
mogelijkheden die het leven ons biedt en
plezier houden bij de invulling van die
mogelijkheden, zijn we rijk.
@@@@@@@@@@

Hayo is een goudvink. Hij woont tevens
in de Bos en Vaartstraat. Met Annemarie.
En zij vinden het er fijn. Dat onze wijk
soms als een reservaat aangemerkt
wordt is volkomen terecht. We hebben
het goed en we leven er in het bovenste
echelon van de Piramide van Maslov.
Deze Shared Silence Extravaganza bewijst dat maar weer eens.
Want zelfontplooiing, dat is wat je bij
Hayo en Annemarie kunt halen. Hoe, is
voor hun een weet, voor ons een vraag.
Het is mij om het even. Ik was in de
Bhagwan Shree Rajneesh, David Whyte,
Essence en wat dies meer zij. Ik ben een
zwever, een oeverloze fantast en een fan
van www.sharedsilence.nl . Hayo al niet
minder.
Rokus Loopik

Koningsdag 2014

Na het succes van afgelopen jaren is het op
zondag 31 augustus opnieuw zover,

HOUT in HOUT
Hierbij de mogelijkheid om als eerste te reserveren voor een luxe picknick in de Hout.
Een 5 gangen lunch, inclusief wijn voor
€ 65,00.
Wij verwelkomen je graag op zondag 31 augustus vanaf 12.30 uur op het terras van
restaurant Hout aan de Wagenweg.
Reserveren is mogelijk via e-mail:
info@restauranthout.nl

Alle foto’s van deze geweldige dag vindt u op
Flickr, zie homepage boschenvaart.nl
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“Operatie 200”- Renovatie Manege Bosch en Vaart

Er is met man en macht gewerkt. . .

De afgelopen weken is bij manege
Bosch en Vaart hard gewerkt aan het
opknappen van de manege.

Een aantal vrijwilligers heeft de manege
opgegeven voor deelname aan” Operatie
200” en op basis van de daarbij door hen
aangedragen informatie, is de
manege uitgekozen als één
van de hulpbehoevende projecten.

Met dank aan vrijwilligers
en sponsors
Daarom hebben op 22 en 23
april een tiental militairen van
10 Natres-bataljon van de
Koninklijke Landmacht een
bezoek gebracht aan de manege. Zij hebben, met behulp
van door de Karwei-vestiging
Het team van vrijwilligers en militairen
aan de Eysinkweg (“Autoboulevard”) gesponsorde bouwmateriaBegin dit jaar lanceerde de Koninklijke
Landmacht, ter viering van haar 200-jarig len, gewerkt aan het vervangen van de in
zeer slechte staat verkerende achterbestaan, in samenwerking met Radio
wand van de stal. Na twee dagen hard
Veronica “Operatie 200”. Dit hield in dat,
werken was de achterwand van zeven
verdeeld door heel Nederland, 200 door
boxen vervangen en zijn er voldoende
luisteraars aangemelde projecten van
bouwmaterialen achtergelaten, om zelf
sociaal-maatschappelijk belang zouden
de resterende vier te kunnen doen. Verworden uitgekozen, “om Nederland een
der is de gehele voorzijde van het stalgestukje mooier te maken”.
bouw van een (eveneens door Karwei
gesponsorde) nette
nieuwe verflaag voorzien.

… en het resultaat mag er zijn
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Nieuw zand in de paddocks
In het verlengde van “Operatie 200” heeft
de firma Boskalis Nederland bijna 600 m³
zand aan Manege Bosch en Vaart beschikbaar gesteld om de paddocks op te
hogen, zodat deze ’s winters en bij zware
regenval niet meer blank komen te staan.
Dit stond ook al een tijd op het verlanglijstje en is nu gerealiseerd.
En nog een sponsor!
Tot slot is met behulp van Van der Stoel
Containerservice BV de mestbak, die niet
meer door de milieukeuring kwam, vervangen en heeft de firma Vrijbloed
Transport BV 50 m¹ nog te plaatsen trottoirband gesponsord, om aan de voorzijde van de stallen verwaaiing van het
nieuwe zand in de paddock tegen te
gaan.
Wij zijn uiteraard enorm blij met dit soort
bijdrages, aangezien wij op die manier
de kwaliteit van de manege kunnen
waarborgen en nog veel buurtkinderen
op de manege kunnen genieten.

Manege Bosch en Vaart

Op bezoek in de buurt: Constance Betting

Ja , ik ben een echte Bosch & Vaarter
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Foto: Chris Hoefsmit

Waarom is het zo dat in “onze” buurt
zoveel creatieve ondernemers wonen?
Wellicht zijn het de aangename sfeer
en de bijzondere binding die mensen
die wonen in Bosch & Vaart met elkaar
hebben, niet te opdringerig maar wel
heel duidelijk aanwezig.
De deur gaat open in de Boekenrodestraat en een mooie, goed verzorgde
vrouw heet me hartelijk welkom. Het interview gaat plaatsvinden aan een stijlvolle houten tafel tussen de opengeslagen laptop en een mooie fles rode wijn
en lekker ruikende bloemen in een grote
vaas. De sfeer is onmiddellijk gezet, gezellig, Indonesische invloeden en een
reislustig interieur.
Als je het doet, doe het goed
Constance Betting is duidelijk een vrouw
met een verleden (rust en echte emotie)
en heeft in haar leven ook serieus uit het
raam gekeken (relativeringsvermogen en
mensenkennis). Constance is nieuwsgierig naar de dingen die gaan komen en
heeft duidelijk geleerd dat wanneer je iets
wilt in het leven je dat toch echt zelf moet
doen, en als je het dan toch doet, doe het
dan meteen goed, nou ja, laten we het
anders zeggen, wees dan meteen de
beste. Inderdaad de oplettende lezer
weet het al, Constance is een echte stier.
“Ja, ik ben een echte Bosch & Vaarter.
Op mijn 13de ben ik met mijn ouders op
Oranjeplein 17 gaan wonen. Daarna ben
ik in 1964, ik was toen nog erg jong, met
iemand uit Bosch & Vaart getrouwd en
dat huwelijk is na een kleine twintig jaar
beëindigd en toen ben ik als zelfstandige
vrouw het leven ingestapt.”
Constance pauzeert, is even heel ver
weg en kijkt me dan stralend aan.
“In 1966 ben ik gaan studeren voor
schoonheidsspecialiste, een uitstekende
opleiding van twee jaar. En ik was zo
goed dat ik meteen les mocht geven aan
de studenten van de particuliere school
waar ik toen het B diploma heb gehaald.”
Waarom was je goed?“ Visie, ik kijk in de
toekomst. Dus ik ga ver in het leerproces,
wat gebeurt er bijvoorbeeld in mijn vakgebied in andere delen van de wereld.
De methodes in Sri Lanka zijn op dit moment erg interessant. Bovendien ben ik
niet te beroerd om me buiten de regels
om, of laat ik het gezelliger zeggen, buiten de begaande paden om, mezelf te
blijven ontwikkelen. Nu heb ik zelf ook
last van een acne huid en dat motiveert,
maar ik wel geleerd hoe je acne echt
weghaalt.”

Functies om trots op te zijn
Alle opleidingen die er te
bedenken zijn, heeft Constance doorlopen, met de
daarbij horende carrière binnen het politieke spel van
Anbos, HBA en de verzekeringmaatschappijen. ANBOS
heeft Constance in het verleden gevraagd om voor hun
zitting te nemen in de Commissie Schoonheidsverzorging van het HBA. Dat heeft
ze zes jaar met heel veel
plezier gedaan.
Constance zegt: “Daardoor
was ik nauw betrokken bij de
ontwikkelingen van ons vak.
Toen ik begon was dat nog
erg smal. De Anbos heeft mij
in het verleden ook gevraagd
om in het VU Ziekenhuis het
project: "Goed verzorgd Beter gevoel” op te zetten. Dat
is voor kankerpatiënten, daar
werken nu twee fulltime huidtherapeuten! Ik heb daar ook
liefde kunnen geven aan mensen.”

Visie, ik kijk in de toekomst.

Voor de Internationale organisatie Cidesco waar 35 landen aan zijn verbonden
met hun hoofdkantoor in Genève heeft
Constance ik in het Nederlandse bestuur
gezeten als PR lid. Daardoor heeft ze
veel congressen in het buitenland kunnen
bezoeken en daar artikelen over geschreven voor het vakblad.
“Dat kwam dus goed uit met mijn reislust.
Dat waren functies waar ik nog steeds
trots op ben.”
De vrouw die ze is
De passie voor het vak straalt van Constance af, maar ook de ambitie en de
gigantische kennis binnen alle gerelateerde vakgebieden. Dus het wordt tijd voor
de mens in Constance, de vrouw die ze
is. “Ha ha, nu wordt het serieus zeker?”,
we nemen nog een glas wijn en gaan er
even echt voor zitten.
“Allereerst, waar ik niet van hou is shoppen, voor mij geen dagje winkelen in Amsterdam alstublieft! Reizen is mijn passie
denk ik, maar niet zomaar ergens heen,
nee ik bereid me goed voor, ik wil niets
missen, ik wil het echt weten. Alles van
de cultuur, de mensen en de natuur. Ik
wil erin zitten, ik wil het voelen. Het echte
reizen is jong begonnen, op mijn 18de
reisde ik heel Europa door, ook door het
toenmalige Joegoslavië en het prachtige
land Portugal. Later ben ik bewust naar
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Foto: Chris Hoefsmit

andere culturen gegaan, vlak na mijn
scheiding heb ik een jaartje op Hawaii
gewoond. Tegenwoordig reis ik veel en
heb goede indrukken opgedaan in Cuba,
Japan, Sri Lanka, China en ook Indonesië.”
Het is even stil. “Vanwege mijn vader die
al zijn familieleden in de oorlog in Indonesië heeft verloren was Indonesië Dood en
Verderf voor mij. Mijn vader was een
halve Javaan en geboren in Surabaya. Ik
ben er met drie goede vrienden geweest,
eerst naar Bali en toen met de boot naar
Java. Heel dubbel was dat door al die
plekken, daar waar het gebeurd is.”
“Ja, ik hou van mensen, maar ben een
einzelgänger. Ik ben gezegend met vijftien heel goede vrienden, ik probeer niet
te oordelen en heb dat op jonge leeftijd
geleerd. Mijn moeder zei altijd: “Je verhaal is altijd maar de helft van het echte
verhaal. Je loopt een straat in en jij ziet
de boom van links, de ander ziet hem
van rechts. Maar het is wel dezelfde
boom.”
Constance en ik kijken elkaar in de ogen.
We begrijpen elkaar. Recht en onrecht
ligt heel gevoelig.
Remco Muzerie

Natuur tussen bos & vaart
Natuur in Haarlem wil graag bewoners en bezoekers van Haarlem bewust(er) maken van de natuur om hen
heen. Niet alleen in de natuurgebieden, zoals Haarlemmerhout en Eindenhout, maar ook in de tuin, in de
straat en in de wijk.

De Haarlemmerhout is een prachtig oud
bos in de stad. Met leuke soorten vogels
en stinzenplanten. Aan de andere kant
van de wijk ligt de Leidsevaart. In het
voorjaar broeden er wilde eenden, meerkoeten en futen. Wat er daar in het water leeft, dat weet ik niet precies. Maar
het zal zonder twijfel veel leuks zijn.
Geweldige wijk voor de natuur
In de wijk kun je ook van de natuur genieten! Wandelen door de prachtige
straten met mooie grote huizen. Een
geweldige wijk voor de natuur. Als je
door de wijk loopt, zie en hoor je veel
verschillende vogels. Turkse tortelduiven, huismussen, merels enzovoort. Op
de oude bomen en straatstenen zijn
tientallen soorten korstmossen te vinden. Bekijk ze maar eens goed! Insecten
en spinnen zitten graag op de oude muren van de huizen. Vooral in de zomermaanden vind je er 's morgens ook
nachtvlinders. Tussen de stenen groeien
allerlei mooie inheemse planten. Bleekgele droogbloem, Gehoornde klaverzuring, herderstasje, hopklaver en nog veel
meer. Ga je een keer mee op “Wildlife
Safari” door de wijk?
Lees en praat mee op het forum
Benieuwd wat er in de wijk en/of in de
Haarlemmerhout zoal gebeurt in en met
de natuur? Lees en praat mee op ons
forum! Je kunt er bijvoorbeeld via de
webcam meekijken in een mezenkast in
de wijk (zie ook pagina 12) en vogelgeluiden uit de Haarlemmerhout leren herkennen. Geef je eigen natuurwaarnemingen (liefst met foto) door op waarneming.nl. Meer informatie over Natuur in
Haarlem vind je op de website
www.natuurinhaarlem.nl. Of volg ons via
Facebook en/of Twitter.
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Hildebrand Monument in ander daglicht

Een nu nog eenzame Hildebrand te midden van de prachtige, nieuwe rododendrons

Voor buurtbewoner Ruud Lapré was
het al lang duidelijk. Het Hildebrand
Monument en zijn beeldhouwer Bronner, hebben nooit de aandacht gekregen die ze verdienden.
Tien jaar geleden opperde Lapré al aan
de kleindochter van Bronner om een
boek samen te stellen over het belang
van de beeldengroep. Er was echter weinig aanleiding om met zo’n boek te komen. De plek was weinig aantrekkelijk en
de beeldengroep stond er troosteloos en
aangetast bij. Maar nu is het anders: op
13 september is de feestelijke onthulling
van het herstelde Hildebrand Monument
en de presentatie van een langgekoesterd boek.
Maar liefst drie buurtbewoners nemen
een deel van het boek voor hun rekening.
Ruud Lapré, emeritus hoogleraar gezondheidszorgbeleid en groot kunstliefhebber en schrijver, verhaalt over de
waardevolle betekenis van de beeldengroep als geheel. Volgens Lapré is het
een absolute eenheid van kunst, architectuur en natuur.
Het begint al met de unieke ligging van
de beeldengroep. Niet zoals gebruikelijk
midden in de stad op een plein, maar in
een passend aangelegd park buiten het
centrum. De achtkantige fontein met personages uit het boek de Camera Obscura, op een afstand vanaf een voetstuk
gadegeslagen door de verteller Hildebrand, vormt een eenheid met de omgeving. Dan de stijl van de beelden; een
geslaagde vertaling van gotisch naar art
deco.
Beeldhouwer Bronner
De beeldengroep is zelfs een van de
bekendste en belangrijkste werken van
de Haarlemse beeldhouwer Bronner geworden. In 1914 werd hij winnaar van
een ontwerpwedstrijd die door de gemeente Haarlem was uitgeschreven.
Bronner werd vervolgens hoogleraar aan
de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam en wordt beschouwd

als de grondlegger van Groep van de
figuratieve abstractie. Hij heeft een stempel gedrukt op een volgende generatie
beeldhouwers en is van groot belang
geweest voor de figuratief abstracte schilder- en beeldhouwkunst. Lapré vindt deze informatie veel te lang onderbelicht
gebleven.
Een van de meest gelezen boeken
De andere buurtbewoners die aan het
boek meewerken zijn Wim Vogel en Nop
Maas. Wim Vogel is neerlandicus en kenner van de Haarlemse literatuur. In het
boek neemt hij ons mee op een cultuurhistorische en literaire wandelroute door
Haarlem en de Haarlemmerhout. Nop
Maas is schrijver van de biografie van
Gerard Reve en van het vermakelijke
boekje over de wordingsgeschiedenis
van het Hildebrand Monument. Een monument dat al in 1914 de eerste schetsen
zag en uiteindelijk pas werd onthuld in
1962! Maas gaat in het te verschijnen
boek dieper in op de 19e eeuw en de
betekenis van de schrijver Nicolaas
Beets in de literatuur. Beets schreef 175
jaar geleden onder het pseudoniem Hildebrand het boek de Camera Obscura.
Met verschillende personages neemt hij
de burgerlijkheid op de hak. We maken
kennis met Nurks, Stastok, Suzette
Nouret, Keesje het diakenhuismannetje,
Teun de Jager, Van der Hoogen, Buikje
en grootmoeder Kegge. Het boek werd
een groot succes en groeide uit tot een
van de meest gelezen boeken uit de negentiende eeuw. Ter gelegenheid van de
honderdste geboortedag van Beets, werd
besloten dat er een Hildebrand Monument moest komen.
Hangkunstliefhebbers
Lapré is ervan overtuigd dat het herstelde
Hildebrand Monument een groot succes
wordt en veel dagjesmensen zal trekken.
Bezoekers zien dan de mooi gerestaureerde beelden, een prachtige park met
350 geplante rododendrons, strak afgewerkte paden en een werkende fontein.
Het boek leert ze over het belang en de
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Foto’s: Chris Hoefsmit

achtergrond van dit unieke kunstwerk. Na
de hangjongeren en de hangsenioren,
bevolken wat Lapré betreft straks hangkunstliefhebbers de bankjes rondom het
monument.
Linda van Hoek

Van de wijkraad

Stand van zaken restauratie
De fonteinbak is gereed, de prikstuiken
geplant, de rododendrons staan in bloei,
het lichtplan is gereed en wordt binnenkort aanbesteed. Nu wordt er hard gewerkt aan het vervaardigen van de beelden. De Stichting Herstel Hildebrand
Monument heeft de Haarlemse beeldhouwer Ellen Wolff gevraagd de wasmodellen bij te werken. Gietnaden en oneffenheden moeten worden bewerkt om
later een natuurgetrouwe kopie te kunnen maken. Op de foto werkt ze aan
Nurks, verre neef van Hildebrand, criticaster en ‘onaangenaam mensch’. Hij
bespot alles en iedereen en brengt allen
in verlegenheid met zijn uitspraken. Nurks zal er straks weer in volle
glorie bij staan net zoals Van der
Hoogen, de dandy die dochter Kegge
het hof maakt maar eigenlijk uit is op
Suzette.
De feestelijke onthulling is op zaterdag
13 september a.s. de 200e geboortedag van Beets en tevens Open Monumentendag.
Zet die datum alvast in uw agenda, eind
van de middag, het exacte tijdstip wordt
nog bekend gemaakt.

Van de wijkraad
Stand van zaken onderzoek grondwateroverlast
Het door de gemeente toegezegde
onderzoek naar de oorzaak van de
grondwateroverlast en mogelijke oplossingen verloopt helaas minder snel
dan gehoopt. Maar gelukkig is er wel
enige vooruitgang te melden.
Door opmeting van de waterstanden in
de drainputten in de wijk is geconstateerd dat er op een paar punten niveauverschil zit. Vervolgens is het drainagesysteem doorgespoeld en daarbij zijn
diverse onregelmatigheden/verstoppingen geconstateerd met name in de
Berkenrodestraat en hoek Prinsessekade. Aan het bedrijf Heijmans is de opdracht gegeven een nader onderzoek uit
te voeren. Het rapport is nagenoeg gereed en de gemeente heeft toegezegd
op korte termijn de resultaten aan de
wijkraad voor te leggen.

Melding overlast
Tot nu toe hebben wij u gevraagd meldingen van grondwateroverlast rechtstreeks te melden bij Ingrid Hamer, afdeling gebiedsontwikkeling en beheer,
stadsdeel Zuid-West

Olivier Muzerie van ICT Muzerie

Het probleem is dat de meldingen zo niet
goed in het gemeentesysteem verwerkt
kunnen worden. Daarom is nu de afspraak gemaakt dat overlast gemeld kan
worden bij de afdeling overlast. Dat kan
per telefoon (14023) of via de site van de
gemeente. Ga daarvoor naar
www.haarlem.nl en kies vervolgens voor
de opties melding doen/meer/overlast/
wateroverlast. Vermeld dan zo duidelijk
mogelijk de klacht en geef daarbij aan of
het de kelder en/of kruipruimte en/of de
tuin betreft.

Werkt de printer weer niet mee, is de
computer ziek of is er een ander tablet
of smartphone gerelateerd probleem?
Lees dan verder.
Ik ben Olivier en help graag bij al uw
technische problemen voor maar
€ 7,50 per uur! (Minimum is 1 uur).
Tot nu toe heb ik alle problemen op
kunnen lossen. E-mail me!
oliviermuzerie@gmail.com

De klachten worden vervolgens automatisch doorgezonden naar de afdeling
ontwikkeling en beheer Zuid-West ter
afhandeling.

Ook geef ik les aan mensen die wat
meer willen weten over het gebruik van
hun device.
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Van de wijkraad

Bestemmingsplan Bosch & Vaart - uitspraak Raad van State
Op 2 april jl. heeft de Raad van State
uitspraak gedaan inzake de beroepsprocedure bestemmingsplan Bosch &
Vaart.
Het beroep was ingesteld omdat het bestemmingsplan de mogelijkheid bood de
woningen aanzienlijk uit te breiden . Dit
zou ten koste gaan van de binnentuinen.
Deze uitbreidingsmogelijkheid is in tegenspraak met de status van beschermd
stadsgezicht.
Daarnaast was het bestemmingsplan
onduidelijk over de toegestane bouwhoogtes. Hetzelfde geldt voor de status
van de uitbouwen.
Tenslotte is er bezwaar aangetekend
tegen het toestaan van dakterrassen.
Bebouwing tuinen
Het belangrijkste feit is dat de stapeling
van uitbreidingsmogelijkheden ( 2,5 m1
vanuit de achtergevel + 30 m2 vergunningsvrij + 40 m2 met vergunning tot een
max van 50 % bestemming tuin) van de
baan is. Wat resteert is een uitbreiding
tot 30m2 met een max van 50% bestemming tuin.
Addertje onder het gras
Er zit echter wel een addertje onder het
gras. Landelijk is een wetswijziging in
voorbereiding waarbij het vergunningsvrij
bouwen wordt verhoogd van 30 m2 naar
100m2. Onduidelijk is of dat ook geldt

voor wijken met de status beschermd
stadsgezicht.
Bouw- en goothoogtes
In de plantekening staan soms andere
hoogtes vermeld dan de feitelijke situatie. De Raad van State heeft geen uitspraak gedaan over het verschil tussen
de op de plankaart aangegeven goothoogtes/ nokhoogtes en de werkelijke
hoogtes. Conclusie is wel dat in de regels staat dat de werkelijke bestaande
goothoogte en nokhoogtes gelden. Als
de op de kaart aangegeven hoogte niet
klopt met de werkelijke hoogte dan geldt
als maximum de werkelijke hoogte.
Status uitbouwen
Anders dan is verondersteld, is voor de
vraag of een aan- en uitbouw behoort tot
het oorspronkelijke hoofdgebouw niet
relevant de bestemming die aan de aanen uitbouw is toegekend maar de vraag
of de aan- en uitbouw overeenkomstig
de oorspronkelijk voor het hoofdgebouw
verleende vergunning is gebouwd. Dat
houdt in dat als de uitbouw al bij de eerste bouwvergunning is opgenomen, deze
uitbouw als hoofdgebouw wordt gezien
en niet hoeft te worden meegerekend in
de 30 m2 uitbreiding bestemmingsvrij.

zienswijzen en mag dan later niet ingebracht worden. Wel gelden stringente
beperkende maatregelen. Het komt op
dit punt dus aan op handhaving.
Conclusie
De wijkraad is zeer verheugd dat met de
uitspraak van de Raad van State het
gevaar van het dichtbouwen van de achtertuinen geweken is. Daarmee wordt het
fraaie (en beschermde) stadsgezicht van
onze wijk behouden.
Vervolgtraject
Op dit moment heeft het gemeentebestuur nog geen herstelbesluit in voorbereiding om het besluit van de Raad van
State goed vast te leggen in het bestemmingsplan. Ter voorkoming van misverstanden bij toekomstige aanvragen van
bouwvergunningen zullen wij het gemeentebestuur vragen zo spoedig mogelijk een herstelbesluit te nemen. Daarbij
zullen wij ook vragen een mogelijke uitbreiding naar 100m2 vergunningsvrij te
voorkomen.
Voor diegenen die de uitspraak willen
doorploegen: www.raadvanstate.nl/
uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekstuitspraak.html?id=78471

Dakterrassen
We zijn niet-ontvankelijk verklaard voor
wat betreft de regeling van de dakterrassen. Dit punt stond niet genoemd in de

Pimp de bomen in de straat
Onze buurt Bosch & Vaart zou niet zo
heten als er niet zoveel bomen stonden. Zij zijn onderdeel van het groene
karakter van de wijk. Om die bomen
heen zijn zogenaamde boomrondes
aangelegd. Misschien heeft u nog
nooit gehoord van boomrondes, maar
dat zijn de niet geklinkerde stukjes
direct om de bomen heen.
Er zijn buurtbewoners die het leuk vinden
om zelf boomrondes in hun straat te onderhouden en te verfraaien met bloemen
en plantjes. De gemeente Haarlem ondersteunt deze initiatieven uit de wijk en
heeft Spaarnelanden, aan wie het groenonderhoud is uitbesteed, gevraagd om
deze boomrondes niet te schoffelen.
Bloemmarkering
Binnenkort kunnen buurtbewoners een

markering aanvragen
die naast de boomronde wordt aangebracht
met straatverf (in de
vorm van een bloem),
zodat Spaarnelanden
weet dat zij die boomronde niet hoeft te
onderhouden, maar
dat dit door buurtbewoners zelf wordt gedaan.
Aanvragen bij wijkraad
Buurtbewoners die zelf al een boomronde onderhouden of dit willen gaan doen
kunnen bij de wijkraad de bloemmarkering aanvragen. De wijkraad zorgt ervoor
dat de aanvragen naar de gemeente
gaan zodat de bloemmarkeringen in de
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Dat geeft toch een fleurig straatbeeld

wijk kunnen worden aangebracht.
Mail naar info@boschenvaart.nl.
Zie ook: www.boschenvaart.nl/pimp-debomen-in-de-straat-met-leuke-bloemenen-planten/

Volg broedende mees via de webcam
Enige weken geleden vertelde een
vriend van mij dat hij een mussenflat
aan zijn huis had gehangen. Hij had
zijn dak vernieuwd en zonnepanelen
aangebracht en wilde ook
iets anders en dit leek hem
wel leuk.

nisch inzicht dit ook gaat lukken.
Inmiddels hangt alles geïnstalleerd zo’n
drie weken en sinds twee dagen hebben
we een nieuwe bewoner. Om het nog iets

Twee camera’s
Zoals ik al zei, wilde ik ook een webcam
want zien wat er gebeurd maakt het alleen maar leuker. Gelukkig zijn er tegenwoordig heel leuke wireless wifi-ip-cam’s
te koop voor zeer schappelijke prijzen.
Handig zijnde met de pc had ik hem na
een half uurtje volledig werkend en ik
weet zeker dat iedereen met enig tech-

De wijkraad wil ALLE vrijwilligers voor
hun inzet en enthousiasme bedanken en

Zaterdag 13 september
Onthulling Hildebrand Monument
(zie pagina 9)

Maandag 7 juli om 10.30 uur
te gast: BUUV
Maandag 4 augustus 10.30 uur
vanwege vakantieperiode geen gast
Maandag 1 september 10.30 uur
te gast: Wim Vogel over Hildebrand

De mees op zijn nestje

meer op te tuigen heb ik via marktplaats
inmiddels een tweede cameraatje gekocht om deze buiten te installeren en
het invliegen live te kunnen vastleggen.
Mees & Pierson
Inmiddels volgen vrienden op Facebook
en in de wijk de nieuwe bewoners. De
vriend van de mussenflat heeft het stel
inmiddels omgedoopt tot Mees & Pierson
en ach dit heb ik maar zo gelaten. Voor
een ieder veel kijkplezier.
Mart Pos, Vredenhofstraat

Wil je de mezen zelf volgen?
http://da7644.myfoscam.org:88
Inlognaam Gast,
wachtwoord Martmus.

De wijkraad bedankt alle vrijwilligers!!!!
Dankzij de inzet van meer dan 200
vrijwilligers kunnen er altijd geweldige
activiteiten in de wijk georganiseerd
worden, van Koningsdag tot de Cultuurlijn, van Kerstzingen tot Samen
voor Elkaar. Allemaal voor en door de
bewoners van de Bosch & Vaart!

Zondag 31 augustus 12.30 uur
Hout in Hout (zie advertentie pagina 4)

Koffieochtenden voor ouderen
in Restaurant Hout

Na het zien hiervan begon ik
ook enthousiast te worden,
maar aangezien internet ook
een beetje een hobby is (ooit
begonnen met een commodore 64 begin jaren 80) heb
ik meteen het plan opgevat
om er een webcam in te
plaatsen.
Stiekem erg leuk
Hoewel het volgens mijn vrouw nog
steeds een vorm van midlifecrisis is, heb
ik toch mijn plan uitgevoerd en stiekem
vinden de dames in huis (3 stuks) het
toch ook wel erg leuk.
Dus naar het tuincentrum op de Vlaamseweg om een vogelhuisje te halen. Het
is een huisje geworden van natuurmonumenten (eerlijk hout en je steunt ze ook
nog) van 8 euro, geschikt voor de mus.

Agenda

heeft daarvoor op 19 juni een borrel georganiseerd voor alle vrijwilligers uit de
wijk op het terras van Restaurant Hout.
Bij het schrijven van dit stukje moest de
borrel nog komen, maar we gaan ervan
uit dat het een groot succes is geworden!
Altijd welkom
En wellicht ten overvloede… we kunnen
altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken!!

Maandag 6 oktober 10.30 uur
te gast: Margo van den Berg - Samen
voor elkaar
Maandag 3 november 10.30 uur
te gast: Anne Katrien van Alphen de
Veer – de helende Reis
Maandag 1 december 10.30 uur
te gast: Gaby - yogadocent

Oproep

Van 18 december t/m 24 december
staat het Glazen Huis op de Grote
Markt in Haarlem.
3FM vraagt met Serious Request 2014
aandacht voor vrouwen en meisjes, die
tijdens oorlog en conflicten slachtoffer
worden van seksueel geweld.
De wijkraad roept buurtbewoners van
harte op na te denken over hoe wij als
Bosch & Vaart ons steentje bij kunnen
dragen aan dit initiatief. Misschien kunnen we als wijk iets organiseren om geld
in te zamelen, maar kleine losse acties
zijn natuurlijk ook goed!
Mail je ideeën aan info@boschenvaart.
We komen er in de Kroniek van oktober
op terug.
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