APRIL ‘15
NUMMER 164

Koningsdag: weer 100 vrijwilligers nodig!

Het korte leven van
Vitae Vesper
Hans van der Straaten vertelt hoe het zo
ver heeft kunnen komen dat de prachtige
Herberg aan de Wagenweg gesloopt is om
plaats te maken voor de nieuwbouw van
Vitae Vesper. Dat pand wordt binnenkort
ook al weer gesloopt .
► lees verder op pagina 2

Ode aan de
Vredenhofstraat
Helaas moeten we afscheid nemen van
ons vaste redactielid Rokus Loopik. Hij
zoekt zijn heil voortaan in de binnenstad.
Rokus heeft sinds maart 2012 voor de Kroniek geschreven. Het cirkeltje is nu mooi
rond. Zijn eerste column ging over de Vredenhofstraat en in zijn laatste bijdrage
staat hij stil bij zijn tijd in Bosch & Vaart
onder de titel Ode aan de Vredenhofstraat.
Een (w)aardig afscheid!
Ook in 2015 kleurt het Oranjeplein weer oranje op Koningsdag

Weet je nog Koningsdag vorig jaar? Met
de Koning, de traditionele fanfare, de
druk bezochte maar o zo gezellige vrijmarkt, de blije kinderen die zo enthousiast meededen aan de spelletjes op het
Oranjeplein, en niet te vergeten de gezellige borrel met je favoriete buurtgenoten
aan de bar, vergezeld van muziek van DJ
Sander Knol?
Het Oranje Comité van toen, en van de jaren daarvoor, heeft afscheid genomen, en
aan ons de taak om er dit jaar weer net zo’n
bruisend festijn van te maken. Maar daar
hebben wij wel de hulp van jullie, onze
buurtgenoten, bij nodig, en hard ook.
Ongeveer 100 vrijwilligers nodig
Koningsdag in Bosch & Vaart is een groot
evenement dat volledig draait op vrijwilligers. Vrijwilligers om te helpen opbouwen,
om de spelletjes te leiden, de bar bezet te
houden, het springkussen te bewaken en
om te helpen opruimen. We hebben er ongeveer 100 nodig.
Meld je aan als vrijwilliger
Kortom beste buurtgenoten, hierbij een dringende oproep: Denk niet dat een ander het
wel doet, maar meld je aan als vrijwilliger.
Het kost je maar een uurtje en met elkaar

kunnen wij er dan weer zo’n geweldige Koningsdag van maken!
Aanmelden kan door een e-mail te sturen
naar oranjecom@gmail.com.
Het programma van dit jaar
’s Ochtends om 7.00 uur gaan de activiteiten van start met de vrijmarkt. Deze vindt
plaats rond het Oranjeplein – buiten de hekken! – uitlopend naar de Spruitenbosstraat,
Bos en Vaartstraat en Prinsessestraat. Als
je meedoet aan de vrijmarkt, gebruik dan
liever krijt dan tape om je winkeltje af te bakenen. Tape blijkt heel moeilijk te verwijderen te zijn. Gebruik je toch tape, haal het
dan ook zelf weer weg aan het einde van de
dag.
De bar is weer open vanaf 8.00 uur met om te beginnen - koffie en oranje bitter.

Rokus bedankt! We zullen jou en je bijdragen missen!
► lees verder op pagina 5

Villa Uyt den Bosch
We rijden er allemaal wel eens langs, de
statige villa Uyt den Bosch aan de Spanjaardslaan. Het pand is prachtig gerenoveerd. Linda van Hoek en Chris Hoefsmit
kregen een rondleiding en uitleg van Robert Bolhuis van BASIS Activatiemarketing
dat het pand in 2009 kocht en verantwoordelijk is voor de renovatie.
► lees verder op pagina 9

Verder in dit nummer:

Binnen de hekjes op het plein wordt er van
alles georganiseerd voor de kinderen. Te
beginnen met het versieren van je fiets.

Cultuurlijn met thema Lucht - pag. 3

Daarna maakt onze eigen Bosch & Vaart
Koning zijn entree op het plein en is er gelegenheid tot een ontmoeting en het maken
van foto’s.

Op bezoek in de buurt bij De Buurtbakker - pag. 8 en 9

► lees verder op pagina 3

Beter een goede BUUV dan een verre
vriend - pag. 5

De wijkraad over o.a.: zwamvorming,
ondergrondse containers, onderhoud
Haarlemmerhout - pag. 11 en 12

Het korte leven van Vitae Vesper
Al een paar maanden staan er hekken
rond het gebouw op de hoek van de Wagenweg en het Westerhoutpark dat het
laatst bekend stond als De Herberg.
De Herberg was een plek waar mensen die
dak- of thuisloos dreigden te raken of het al
waren een onderkomen vonden.

De architecten Buma en Van Geloven hebben het oorspronkelijke nieuwbouwplan
naar aanleiding van de vele kritiek die zij
tijdens de wijkvergadering hoorden voor wat
betreft het gevelaanzicht gewijzigd. Het aanvankelijk strakke, saaie ontwerp werd
‘opgeleukt’ met erkers en balkons.

Onvoorstelbaar sloopbesluit
Alle kritiek
heeft de sloop
tot opluchting
van het bestuur van Verzorgingshuis
Vitae Vesper
niet tegen kunnen houden.
Voor dit bestuur was het
een uitgemaakte zaak.
Vitae Vesper begin 2015
Het oude Vitae
Vesper voldeed volstrekt
Vitae Vesper, omringd door hekken, begin 2015
niet meer aan
de (wettelijke)
eisen die men inmiddels was gaan stellen
De Herberg zal binnenkort worden gesloopt
aan een verzorgingshuis.
om plaats te maken voor een tiental herenhuizen.
Voorzitter van de wijkraad Bertus Brendel
en de bewoners van Bosch & Vaart uit die
Nog maar 35 jaar geleden is Bosch & Vaart
tijd hebben gelijk gekregen. Als je de foto
samen met de bewoners van het Wilhelvan het oude Vitae Vesper bekijkt, kun je je
minapark in verzet gekomen tegen de sloop
nu niet meer voorstellen dat men toen tot
van de voorganger van het huidige gebouw.
een sloopbesluit heeft kunnen komen.
Op woensdag 15 oktober 1980 is er in een
algemene wijkvergadering van Bosch &
Vaart in de kantine van Sancta Maria gesproken over de kwestie Vitae Vesper. De
gemeentelijke stadsarchitect Wiek Röling
was voorstander van behoud van het oude
gebouw en hij debatteerde in deze vergadering met Wijbrand Buma van het Haarlemse
architectenbureau Brakel & Buma en ontwerper van de nieuwbouw van Vitae Vesper.

L.A. Springer, ook niet de minste, tekenende
voor het ontwerp van de tuin.
Ook in Bosch & Vaart staat een huis naar
een ontwerp van J.A.G. van der Steur:
Spruitenboschstraat 21 uit 1905. Van der
Steur zou, in dezelfde periode dat
hij een plan maakte voor de lutherse
wezen en ouden
van dagen, die in
de Zuiderstraat in
de binnenstad
woonden, ook een
plan maken voor
de wezen en oude
mannen die op
Architect
het Groot HeiJ.A.G. van der Steur
ligland woonden (nu Frans
Halsmuseum). Dat gebouw werd het Coen
Cuser Huis aan de Olieslagerslaan.
Ander gebruik was mogelijk geweest
Het oude Vitae Vesper had dan misschien
geen toekomst meer als een verzorgingshuis, maar een ander gebruik was natuurlijk
wel mogelijk geweest. De wijkraad heeft dat
al in 1980 geopperd. Net als later in 1988
het Coen Cuserhuis aan de Olieslagerslaan,
had Vitae Vesper nog een mooie toekomst
kunnen krijgen als appartementencomplex.
Iedereen schijnt er vrede mee te hebben
Het Vitae Vesper van Brakel en Buma zal
binnenkort dus worden gesloopt. Er zijn
geen protestgeluiden gehoord tegen deze
sloop. Iedereen
schijnt er vrede mee
te hebben. Of krijgen we daar over 10
of 20 jaar weer spijt
van?

Het verzet baatte niet. Wijkraadsvoorzitter
Bertus Brendel bood de gemeentelijke
raadscommissie bij de behandeling van het
nieuwbouwplan voor Vitae Vesper namens
de buurt nog wel een rouwkrans aan.
Daar zou men spijt van krijgen
De sloop zou een onherstelbaar verlies voor
de buurt betekenen, waar men, zo schatte
Bertus Brendel, binnen 10 of 20 jaar al spijt
van zou krijgen. Voor de nieuwbouw van
Vitae Vesper werd overigens niet alleen het
oude Vitae Vesper afgebroken maar ook
een aantal huizen aan de Wagenweg tussen
de nog steeds aanwezige Smederij Felix en
de Meester Lottelaan, die in het nieuwbouwplan werd overbouwd.

Het Vitae Vesper van Van der Steur.
Links de afgebroken huizen naast Smederij Felix

J.A.G. van der Steur en L.A. Springer
Het oude Vitae Vesper was een ontwerp
van de bekende Haarlemse architect
J.A.G. van der Steur die later ook de Haarlemse Stadsschouwburg zou ontwerpen.
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Hans van der Straaten

Cultuurlijn met thema “Lucht” op zondag 31 mei
De Lucht heeft ook Herman Gorter geïnspireerd tot dit gedicht. Hij bivakkeerde
vaak in en rondom de Haarlemmer Hout,
zoals te lezen is in Wim Vogels Literaire
wandelgids van Haarlem.
Wat de Cultuurlijn Bosch & Vaart je te bieden heeft met betrekking tot dit thema kun je
ervaren op zondag 31 mei.
Zo verwachten wij dit jaar deelname van
Lyceum Sancta Maria met een expositie in
de open lucht! Maar ook meer aardse kunstuitingen in welke vorm dan ook kun je ervaren.
Voor en door bewoners
De Cultuurlijn is voor en door de bewoners
van Bosch & Vaart: iedereen doet belangeloos mee en de toegang is gratis. Met de
inkomsten van het slotfeest, advertenties in
het programmaboekje en vrijwillige sponsoring door wijkbewoners proberen we de ondersteunende faciliteiten, zoals de huur van
het podium, geluidsapparatuur, stoelen,
drukwerk, bloemen etc., te bekostigen.
Het programmaboekje wordt half mei huisaan-huis in de buurt verspreid.
Steun de Cultuurlijn
Als je de Cultuurlijn wilt sponsoren, dan kun
je een bedrag overmaken naar rekeningnummer 43.67.38.481 t.n.v. Wijkraad Bosch

Coö
r

& Vaart onder vermelding van
‘Sponsoring Cultuurlijn 2015’.
Voor nadere informatie:
cultuurlijn@boschenvaart.nl
Jolijn Onvlee, Ipenrodestraat 9,
tel; 023-5318110
Truus Vlaanderen, Ipenrodestraat 7,
tel: 06-21824766
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► Koningsdag: vervolg van pagina 1

ke spellen,
zoals stokken
vangen en
een pannaveldje waar
voetbalwedstrijdjes worden gespeeld.
Voor het
voetballen
kun je je op
de dag zelf
inschrijven
met een team.
Na afloop van
de spelletjes
worden twee
springkussens opgeblazen. Er zal steeds iemand bij
staan om in de gaten te houden dat het
goed gaat, maar let ook zelf alsjeblieft goed
op dat de kinderen elkaar niet onder de voet
lopen.

Het nieuwe Oranje Comité: (v.l.n.r.) Annelies Mulder, Pieter Zandhuis, David
Moolenburgh, Douwe van Keulen en Marije Römer

De Koning zal vervolgens vooropgaan in de
optocht onder begeleiding van de fanfare
en gevolgd door de kinderen met hun versierde fietsen.
Spelletjes voor jong en oud
Voor de kleine kinderen zijn er oudhollandse spelletjes. Bij inlevering van een volle
stempelkaart is er een cadeautje. Ook voor
de oudere kinderen zijn er dit jaar weer leu-

De muziek wordt ook dit jaar verzorgd door
onze eigen buurt DJ: Sander Knol!
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Nog een laatste dringende oproep:
Commerciële activiteiten zijn niet toegestaan, niet tijdens de vrijmarkt, maar ook
niet daarna. Denk daarbij ook aan het verkopen van koffie of andere drankjes. Dat is
allemaal verkrijgbaar aan de bar en het geld
dat we daarmee verdienen, is hard nodig
om de andere activiteiten in de buurt te kunnen betalen. Uiteraard geldt dit niet voor
kinderen die op de vrijmarkt op kleine schaal
limonade en sapjes willen verkopen.
Facebook en website
Tot slot, kijk vooral op facebook.com/
koningsdagboschenvaart voor de laatste
informatie en deel je foto’s en verhalen.
Stuur je foto’s ook aan de webredactie dan
maken zij er na afloop weer een mooi album
van.
We rekenen op jullie hulp!
Het Oranje Comité: Marije Römer, Douwe van
Keulen, Annelies Mulder, David Moolenburgh en
Pieter Zandhuis

Zie voor het complete programma ook de
flyer die bij deze Kroniek verspreid wordt.

Stadsvos weer
actief in de buurt
Eind maart zijn, voor de tweede keer binnen een half jaar, twee konijnen gedood
bij een woning aan het Prinsessepad.

Een aantal maanden geleden hadden de
bewoners al een konijn dood in de tuin aangetroffen zonder kop. Het was toen niet zeker
hoe dit was gebeurd, maar het vermoeden
was wel dat een vos dit had gedaan.
Onlangs zijn dus twee andere konijnen doodgebeten, hoewel ze in hun hok zaten. Hoe de
vos de konijnen te pakken heeft gekregen is
niet bekend. De bewoners zagen een beest
met een grote staart over het hek klimmen
waardoor zeker is dat het om een vos gaat.
Afgelopen jaar zijn diverse meldingen binnengekomen uit de buurt over door een vos gedode huisdieren. Dus wees alert!

De Nieuwe Bavo

Bij
deze
Kroniek wordt het periodieke bulletin van de
Nieuwe Bavo verspreid. Hierin aandacht voor
de restauratie van de kathedraal. Hoe ver zijn
ze al, wat moet er nog gebeuren en wat voor
opmerkelijke zaken zijn er aan het licht gekomen?
Draag je de kathedraal een warm hart toe?
Een financiële bijdrage wordt zeer op prijs
gesteld. Niet alles kan uit de subsidie betaald worden.
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Ode aan de Vredenhofstraat ;)
Mijn moeder was gelukkig als ze zwanger
was of als we gingen verhuizen. Zo staat dat
in mijn herinnering. Als puber zat ik vaak
met mijn benen onder andermans tafel. Mijn
vader smeekte mij wel eens om een avond
thuis te blijven. Ik had er geen zin in. Teveel
spanning en stress. Je leert alras hoe je het
uitwissen van negatieve ervaringen tot kunst
kunt verheffen.
Zo gaat dat als je ouders 16 jaar bij elkaar
blijven, terwijl dat huwelijk al bij aanvang tot
mislukken was gedoemd. Dan raak je onthecht. Je zoekt je heil ergens anders. En je
verkast nogal eens.
Toegegeven, ik vond het wennen, in de Bos
& Vaart. In 1994, vanuit het drukste kruispunt in Amsterdam, verhuizen naar ‘Het
Reservaat’, dat viel niet mee. Ik had het idee
dat ik omhoog gevallen was. Not my kind of
neighbourhood. Dat gevoel is lang bij mij
gebleven.
Ik weet niet meer precies wanneer de kentering kwam. Maar op een dag dankte ik elke
dag dat ik de Vredenhofstraat nr. 13, tegen
het avonduur, fietsend vanaf het Oranjeplein, in de verte zag opdoemen. Ik was en
ben een gefortuneerd mens. Het was 21
jaar vrede. In opperste harmonie existeren,
samen met de bovenste beste buren, in
pakweg 20 monumentale rijtjeshuizen.

Elke lente met verwondering inzoomen op
een lila bloesemhemel op ons balkon of
de roze bloemenhemel op het Oranjeplein. Elke zaterdag mijn zonen voorwaarts schreeuwen op de velden van
HFC. Een vishaak in de neus van buurjongen Gijs Faber voorbij je raam zien lopen.
Die jongen liep altijd in zeven sloten tegelijk. Op 1 januari, erg vroeg in de ochtend,
na weer een prachtig Oud en Nieuwfeest,
iedereen je huis uitvegen, omdat er alleen
nog maar vreemde mensen in je ijskast
stonden te neuzen.
Verkozen worden tot Straatburgemeester.
Ontelbare rondjes in the Waltzing Matilda
door de grachten van Haarlem gemaakt. Op
Koninginnedag om 15.00 uur met een bedwelmd hoofd en wankele pas vanaf het
Oranjeplein naar huis waggelen. Lief en
leed met anderen gedeeld. Een midlife overwonnen. Ik kan er ontelbare verhalen over
schrijven. Dat valt niet in 300 woorden te
vatten. Ik heb genomen en De Bosch &
Vaart heeft mij gegeven. Ik was thuisgekomen. Na 36 jaar.
Inmiddels wonen we in het centrum van
Haarlem, aan het Klein Heiligland. Het is er
fantastisch. Alleen Otto, Robin, Evelien,
Zenka, Tessa, Rob, Cor, Robbert, Ingrid,
Yvonne, Michiel, Gerard, Alex, Femke,

Beter een goede BUUV dan een verre vriend
BUUV is de buurtmarktplaats voor en
door bewoners. Via BUUV kan je andere
Haarlemmers ontmoeten, samen iets ondernemen of elkaar helpen met diverse
zaken. Zonder dat er direct iets tegenover staat.

Dit kan van alles zijn: koken, gezelschap,
het uitlaten van de hond, begeleiding naar
de dokter, een klusje in huis of hulp in de
tuin. Iedereen heeft wel eens een vraag en
ook iets te bieden. Bij BUUV gaat alles zonder betaling. Eventuele onkosten buiten
beschouwing gelaten.
Er doen al 3.700 Haarlemmers mee en er
zijn inmiddels 7.000 matches gemaakt.
BUUV is in Haarlem begonnen, maar BUUV
is inmiddels ook gestart in Amsterdam -Zuid,
Amsterdam-Oost, Beverwijk, Heemskerk,
Velzen, Heerhugowaard, Oude IJsselstreek
en Zaanstad .

Hoe werkt BUUV?
Iedereen kan zich aanmelden via de site
www.buuv.nu en daarna direct aan de slag.
Op de site is altijd het actuele overzicht van
vraag en aanbod te vinden. Geen computer? Een familielid of buurman met computer
kan als contactpersoon optreden en een
vraag of aanbod voor iemand anders plaatsen. Lukt dat niet? Dan kan het telefonisch,
een BUUV medewerker zorgt voor de aanmelding en voor de berichten (5517845).
BUUV heeft ook prikborden, deze zijn op
verschillende plekken in Haarlem te vinden.
O.a. bij de Stadsbibliotheek, Rataplan en
wijkcentra. Daar hangt elke week een nieuwe selectie van kaartjes die ook op de website te vinden zijn. Een bericht kan ook anoniem geplaatst worden (dan staat er bekend
bij BUUV). Neem daarvoor contact op met
het BUUV team via telefoon of via e-mail:
info@haarlem.buuv.nu
Inloopuur bij de Buurtbakker
Vanaf dinsdagochtend 17 maart (de 3de
dinsdag van de maand) zal er inloopuur
gehouden worden bij de Buurtbakker aan de
Wagenweg. Dit is voor iedereen die geen
computer heeft maar zich wel wil laten inschrijven, of nog vragen heeft m.b.t. BUUV.
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Yvonne, Ankie, Frans, Victorine, Frits, Ada,
Gilian, Jan Peter, Ernst, Bink, Marieke, Anneke, Rob, Paul, Carmen, Arie, Fiek, Coen,
Kirsten, Frank, Michael, Fatima Zahra, Carla, Mevrouw Geil, Wil, Anita, Jeroen, Jolijn,
Simon, Truus, Marie Christine, Vosse, Eva,
Ankie, Beatrijs, Willem, Door, Margo, Jeroen, Selma, Bart, Lucy en al die andere
lieve mensen die ik niet genoemd heb, hadden er ook moeten wonen.
Ik heb de Vredenhofstraat nog geen dag
gemist. Die levenskunst versta ik nog
steeds. Kwestie van uitblokken. ;)
Rokus Loopik

Er zal van 11.00 tot 12.00 uur een bemiddelaar of een ambassadeur van BUUV
aanwezig zijn
Wil je je op een andere manier inzetten? Bij
BUUV kan je ook aan de slag als ambassadeur, redacteur, vrijwilliger op kantoor of als
lid van de denktank van bewoners.

Verschil BUUV en Burenhulp
BUUV is een digitaal platform, waar concrete vraag en aanbod gekoppeld worden.
Dit is niet straatgebonden en ook zeker
niet altijd wijkgebonden.
Het netwerk voor Burenhulp in Bosch &
Vaart zet in op dichtbij, duurzaam en
persoonlijk contact in de eigen straat.
De bijeenkomsten van de contactpersonen
stimuleren de sociale cohesie. De contactpersoon helpt soms een bewoner met het
plaatsen van een verzoek bij BUUV. BUUV
en Burenhulp werken goed samen, zijn
aanvullend en versterken elkaar.
Dringend gezocht : contactpersonen
Burenhulp voor de Westerhoutstraat en
Wagenweg.
Meer informatie
margovandenberg@planet.nl

Op bezoek in de buurt: de Buurtbakker

een vrolijke, gedreven en kritische eigenaresse (met een passie voor koffie)
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Foto: Chris Hoefsmit

Deze keer bij “Op bezoek in de buurt”
een uniek voorbeeld van iemand die èn in
de buurt woont, in de Berkenrodestraat,
èn ook haar droom is gaan realiseren
voor de buurt, De Buurtbakker op de
Wagenweg 138, vlak naast de tennisspecialist Tollenaar.
Mag ik even voorstellen, Stien de Rooij,
moeder van drie jongens (2, 5 en 7 jaar) en
samenwonend met Gijs die achter de schermen van deze unieke zaak stevig meewerkt.
Ik word meteen hartelijk in de winkel ontvangen door Carla die mij aan het raam doet
plaatsnemen. Plezierig licht en lekker in de
lentezon. Cappuccino met zelfgemaakte
fudge erbij verraadt al meteen dat het hier
niet gaat om een gewone bakker. Hier kun
je de hele dag terecht en er zijn wel twintig
zitplaatsen, plus WiFi plus de lokale krant.

“Nee”, zegt Stien, die er gezellig bij is komen
zitten. “Het concept is “voor de buurt met
biologische producten uit de buurt”, en dat
nemen we wel wat ruim, denk maar aan
Noord-Holland. Mijn biologische brood komt
bijvoorbeeld van een partner in Alkmaar en
een partner in Haarlem. Een passie van mij
is koffie en die komt van Brandmeester in
Haarlem. Maar mijn croissants zijn echt uit
Frankrijk, gewoon bereid met roomboter
zoals het hoort. Eigenlijk is deze bakker een
dienstverlening aan de buurt, gezelligheid
voor volwassenen en kinderen met gezonde
eenvoudige maaltijden of gewoon een kopje
koffie met een mini taartje. Alles kan, ook
vergaderen met de laptop op tafel.”
Bosch & Vaart, wel even wennen
Stien is geboren in Vijfhuizen. Na de middelbare school op Hageveld is Stien Sociaal
Juridische Dienstverlening gaan studeren in
Amsterdam. “ Tja en toen ben ik Gijs, mijn
huidige man, in het café tegengekomen en
voordat je het weet heb je kinderen en dan
wil je de drukte van de stad uit en een tuin
hebben. Maar we wilden ook niet te dorps
en zo kwamen we zes jaar geleden in Bosch
& Vaart terecht. Het was wel even wennen
maar nu vind ik het een geweldige buurt om
te wonen.”
Carla komt vragen of ik de zelfgemaakte
humus wil proeven op speltbrood. De sandwich humus met avocado is een van de
meest favoriete lunchgerechten op de kaart.
De locatie is natuurlijk geweldig
Stien vertelt verder. “In een nieuwe omgeving ga je toch vragen waar de dichtstbijzijn-

de bakker is, en die
bleek best wel een
beetje uit de buurt
te liggen. Daardoor
is het idee van een
buurtbakker geboren. Veel mensen
bleken behoefte te
hebben aan een
plek om te zitten en
samen te zijn met
koffie en eerlijke
gezonde producten.
En omdat ik altijd in
de dienstverlening
en ook veel in de
horeca heb gewerkt
is het idee uiteindelijk ook uitgevoerd.
Ik ben ook blij met
de locatie, die is
natuurlijk geweldig.”
Het interieur van de
buurtbakker / lunchroom is ruim, met
veel licht, en door
het gebruik van
hout rustiek. Er is
een mooie scheiding in kleuren tussen het winkel- en
het zitgedeelte aangebracht. Ik heb
toch een tijdje moeten rondlopen voordat het duidelijk
mooi biologisch brood met (h)eerlijke ingrediënten
Foto: Chris Hoefsmit
was hoeveel er eigenlijk te krijgen is in
deze winkel. De Buurtbakker is bijvoorbeeld voor de toekomst. “Eind april introduceren
goed in groentesappen (niet te verwarren
we een spaarkaart waarmee de klant stemmet de fruitsappen) maar heeft ook heel
pels kan verzamelen en bij een volle kaart
mooie olijfolie uit Ligurië, Italië. Kleine
krijg je dan een linnen verrassingstas mee
taartjes, Franse croissants, uitstekende kofnaar huis met allemaal leuke producten.
fie, olijfstokken, gratis water en natuurlijk
Ook hebben we een app gelanceerd die
brood. Maar ook jam en pindakaas voor op
mensen gratis kunnen downloaden en waarde boterham en granola voor het ontbijt
mee je een dag van tevoren alles kan bethuis.
stellen wat we in de winkel hebben. Dan
weet je zeker dat het er is, en het staat voor
je klaar. Waarschijnlijk gaan we voor de
Mooi biologisch brood
“Toen we in de marktonderzoek fase zaten
zomer op zondagochtend ook een paar uurbleek al gauw dat mensen mooi biologisch
tjes open, het ligt er een beetje aan wat
brood willen met (h)eerlijke ingrediënten
mensen mij in de winkel als feedback geven,
maar tegelijkertijd ook een gewoon betaalik hoor dat altijd graag.”
baar brood voor in de broodtrommel, je wil
niet naar twee bakkerijen moeten gaan. Ook Deze Buurtbakker is een echte praktische
willen mensen dat een bakker altijd open is.” aanwinst voor onze buurt. Ook BUUV strijkt
Stien lacht, “Eigenlijk ook open op zondager elke derde dinsdag van de maand neer,
middag voor de borrel, maar goed dat kan
de eerstvolgende keer is op 21 april van
niet vanwege de alcoholvergunning van de
11.00 – 12.00 uur. Iedereen is welkom.
gemeente.”
(zie ook het artikel op pagina 5).
Stien bakt het brood zelf af in haar oven en
gebruikt waar mogelijk producten van ondernemers uit de omgeving. De zelfgemaakte
humus was echt lekker!
Feedback is van harte welkom
Stien zit helemaal vol met nieuwe ideeën
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Stien is duidelijk een vrolijke, gedreven en
kritische eigenaresse met kennis van klantvriendelijkheid en een echte doorzetter. Dus
wat willen we nog meer voor de buurt.
Remco Muzerie

Unilocatie
Bos en Vaart school
Op 11 februari heeft de Raad van State
(RvS) de bezwaren van omwonenden tegen het bestemmingsplan Bos en Vaartschool verworpen. Het bestemmingplan is
onherroepelijk door de uitspraak van de
RvS en daarmee is er definitief een einde
gekomen aan de jarenlang slepende procedures.

Met het nieuwe bestemmingplan is een unilocatie voor de hele Bos en Vaartschool mogelijk geworden aan het Florapark. De basisschool is nu nog verdeeld over de Boslocatie
aan het Florapark en de Vaartlocatie aan de
Cruquiusstraat in Haarlem.
Wethouder Jeroen van Spijk: “Ik ben blij dat
er een einde is gekomen aan een lange periode van onzekerheid voor de school. Sinds
2004 wordt al gesproken over het samenvoegen van de twee locaties. De school kan nu
verder met de voorbereidingen, want de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de
Boslocatie kan worden verleend. De unilocatie voldoet aan alle eisen van deze tijd.”
Voorlopige planning is dat medio april 2015
de bouwvergunning onherroepelijk is. In de
zomervakantie 2015 zullen de noodgebouwen worden gesloopt en begint de bouw. Na
de zomervakantie 2016 is de feestelijke ingebruikname van de nieuwbouw.

#handig
Twee handige services om eenvoudig op de
hoogte te blijven van wat er speelt in de
buurt:
Nieuws uit de buurt van de gemeente
Haarlem in uw mailbox.
>> www.haarlem.nl/nieuwsberichten-per-email
Kamer van Koophandel introduceert
#buurtupdate.
Alle KvK-updates en gemeentelijke vergunningen in jouw buurt:
>> www.kvk.nl/mijnkvk/buurt-update
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Villa Uyt den Bosch: een schitterend pand van buiten én van binnen

Net aan de rand van onze Bosch & Vaartwijk, op de hoek van de Wagenweg en de
Spanjaardslaan, staat Villa Uyt den
Bosch alweer een paar jaar te schitteren
na een lange en ingrijpende verbouwing.
Robert Bolhuis en Roger Davids van bureau BASIS Activatiemarketing hebben
de villa- in 1914 neergezet als woonhuis
voor baron Van Hardenbroek uit Lisseop prachtige wijze in oude luister hersteld. Jammer dat we alleen de buitenkant kennen, dachten wij bij de Kroniek.
Hoog tijd om eens een kijkje binnen te
nemen.

Villa Uyt den Bosch staat weer te schitteren

na woonhuis gediend als kraamkliniek en
kantoor en zat inmiddels vol met systeemplafonds, voorzetwandjes en dikke lagen
tapijt en egaline. In die tijd was dat gangbaar
en heel praktisch. Alle oorspronkelijke details hebben zodoende zo’n zestig jaar goed
bedekt gezeten. Tijdens de verbouwing vielen we dan ook van de ene verrassing in de
andere. Voor ons was het duidelijk dat we
het pand wilden aanpassen aan de eisen
van deze tijd, maar met behoud van de oorspronkelijke keuzes van de baron. We lieten
ons tijdens de restauratie
dicteren door het pand zelf.
Wat had het pand voor ons
in petto? Daarnaast hebben
we veel gesproken met Monumentenzorg van de gemeente Haarlem. Dan kwamen er weer oude foto’s,
documenten en tekeningen
uit die tijd tevoorschijn. Zo
konden we langzaam maar
zeker een beeld vormen van
hoe het geweest moest zijn.”

Honderd jaar oude offertes
Meer dan tweeënhalf jaar
De kroonluchter straalt weer…
Foto: Chris Hoefsmt
heeft de verbouwing uiteindelijk
geduurd waarin continu vier
Robert ontvangt ons hartelijk en steekt metimmermannen over de vloer liepen. Met
teen enthousiast van wal terwijl hij ons mee- veel oog en gevoel voor de historie hebben
neemt door stijlvol gerestaureerde vertrekzij alles onder handen hebben genomen.
ken en ons wijst op het ene na het andere
“Veel moest natuurlijk ook weer nieuw gemonumentale detail. We zien oorspronkelijk maakt worden, zoals de architraven en lamgestuukte plafonds, fraaie parketvloeren
briseringen of het herstellen van de houten
waaronder een diamant gelegde, granitoplafonds”, toont Robert. “Maar we hadden
vloer, een statig trappenhuis en een ruimte
natuurlijk ook een stukadoor nodig voor al
met een plafond geïnspireerd op het Vredie fraaie plafonds. Dan gingen we weer op
despaleis. En alles indrukwekkend mooi
zoek naar een gespecialiseerde stukadoor.
hersteld en afgewerkt.
Die vonden we uiteindelijk in Engeland. En
zo hebben we allerlei vaklui ingeschakeld.
“Toen wij het pand in 2009 kochten, konden
Tot aan de kleinzoon van de oorspronkelijke
wij niet vermoeden dat er nog zoveel moois
parketlegger aan toe. Die kwam opeens
verborgen zat, vertelt Robert. Het pand heeft
langs en zei dat zijn grootvader alle parket-
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Foto: Chris Hoefsmit

vloeren had gelegd. Hij kon de honderd jaar
oude offertes nog laten zien. Deze kleinzoon, inmiddels ook 60 jaar oud, heeft alle
parketvloeren van zijn opa weer hersteld.”

Foto: Chris Hoefsmit

En zo waren er wel meer bijzondere gebeurtenissen. De vorige eigenaar van het pand,
de heer Pasman, vond de verbouwing zo
geslaagd en was zo blij dat hij een kroonluchter en twee plafonnières, die in de tijd
van de baron waren ingebracht, aan de
nieuwe eigenaren heeft geschonken. De
kroonluchter straalt weer vanaf zijn oorspronkelijke plek, midden in de hal.

► lees verder op pagina 10

► vervolg van pagina 9

Bijzondere herinneringen
Robert en Roger hebben wel meer mensen
blij gemaakt. Dat bleek wel tijdens de Open
Monumentendagen in 2014. Ze besloten de
villa, ook een rijksmonument, gedeeltelijk
open te stellen voor publiek. Het was precies honderd jaar geleden dat de baron met
zijn gezin het pand betrok. De openstelling
werd een daverend succes. “Er werd gezegd dat we op zo’n honderd bezoekers
moesten rekenen”, haalt Robert op. “Een
uur na de opening stond het hier al zwart
van de mensen. En velen brachten fotoboeken mee. Verpleegsters, mensen die hier
geboren waren, of juist bevallen waren,
mensen die hier verbouwingen hebben
gedaan, of hier op kantoor hebben gewerkt.
Het was een dag vol verhalen en bijzondere herinneringen. We hebben een kleine
duizend bezoekers ontvangen.”
De grote verbouwing is inmiddels achter de
rug, hoewel er altijd wel iets te herstellen of
aan te passen blijft. “Eigenlijk zitten we al in
de onderhoudsfase; over drie jaar gaat het
pand alweer de steigers in”, overpeinst
Robert. “Maar nu is het pand volop in bedrijf als kantoor voor onze 25 medewerkers
van ons bureau BASIS. En dat is elke dag
genieten. Het is een heel prettig gebouw
met een goede uitstraling. Dat vinden onze
klanten ook. Ze komen hier ook om zelf te
vergaderen of te brainstormen. En als ze
willen lunchen of dineren met hun mensen
of klanten, kunnen we dat ook uitstekend
faciliteren. We hebben een prachtige keuken waar de lekkerste gerechten worden
bereid.”
En nu maar hopen dat Robert en Roger
nog een keertje hun pand openstellen tijdens de Open Monumentendagen. Het is
een bezoek meer dan waard. Anders rest
ons buurtbewoners niet veel anders dan
ook maar klant te worden.
Linda van Hoek

Flickr fotoalbum
Fotograaf Chris Hoefsmit maakte nog veel
meer prachtige foto’s die wij jullie niet willen
onthouden. Zie ook het collage hiernaast.
Om de foto’s goed tot hun recht te laten
komen, hebben we er een online fotoalbum
op Flickr van gemaakt.
Kijk op flickr.com/photos/boschenvaart of
klik op de foto’s onderaan de homepage op
de website om het album te openen.
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Van de wijkraad

Groot onderhoud Haarlemmerhout
Door de Gemeente Haarlem is
650.000 euro budget vrijgegeven
voor enkele (achterstallig) onderhoud projecten in de Haarlemmerhout.

Het tweede deel van de Berkenrodestraat
tot aan het Oranjeplein is nu aan de beurt.

Met dat geld kan met name de omgeving van Dreefzicht en Eindenhout worden aangepakt.

Nog voor de zomer zal het werk aan de
Westerhoutstraat en Eindenhoutstraat vanaf het Pronkpad tot aan de Wagenweg
worden aanbesteed. Zo ook het Pronkpad
Hogendorpstraat tot aan de Wagenweg.

Bij Dreefzicht is het de bedoeling
om de entree richting Grote Hout en
de relatie met de Kleine Hout
(richting Hertenkamp) te verbeteren.
Ook de omgeving van het koepeltje in het
zgn voorbos Eindenhout zal worden opgeknapt. De verblijfsfunctie zal worden verbeterd en de zichtlijnen naar de Wagenweg en
het huis met de beelden zullen worden hersteld met behoud van de waardevolle, monumentale bomen.
Daarnaast zal ook voor de voormalige heemtuin (tegenover Sancta Maria) een plan wor-

Het koepeltje in Eindenhout

den ontwikkeld. Beide plannen zijn een
voortzetting van de vorig jaar uitgevoerde
werkzaamheden rondom het Hildebrandmonument.
Naar verwachting starten in de tweede helft
van dit jaar de werkzaamheden, te beginnen
met Eindenhout.

Grondwateroverlast/zwamvorming
De afgelopen maanden is bij een achttal
woonhuizen in de wijk het klimaat in de
kruipruimtes onderzocht. Bij 7 van de 8
woonhuizen is een te hoge luchtvochtigheid en zwamvorming in de kruipruimtes
vastgesteld met het advies maatregelen
tegen verdere zwamvorming te nemen.
Uit deze steekproef blijkt dat meerdere
woonhuizen in de wijk een verhoogd risico
lopen op een te hoge luchtvochtigheid en
zwamvorming in kruipruimtes. Met als gevolg een verdere aantasting van balken en
mogelijk zelfs vloeren.
Gevolgen langdurige hoge waterstand
De hoge luchtvochtigheid en zwamvorming
zijn mogelijk het gevolg van de langdurige te
hoge waterstand in de wijk en andere delen
van de Haarlemse binnenstad. Nu de gemeente met het vernieuwen van de drainage in de B&V de grondwaterproblematiek
drastisch heeft aangepakt, blijft een nog niet
bekend aantal woonhuizen achter met de
gevolgen van de langdurige hoge waterstand in de kruipruimtes. Omdat de bodem-

Wijkraad Bosch & Vaart
Patrick van Harderwijk: voorzitter
patrick.vanharderwijk@boschenvaart.nl
Vic van den Broek d’Obrenan: secretaris
vic.vanderbroek@boschenvaart.nl
Victorine Egter van Wissekerke: Kroniek, website, digitale nieuwsbrief
victorine.egtervanwissekerke@boschenvaart.nl

Drainageproject
De werkzaamheden in het eerste deel
van de Eindenhoutstraat, Berkenrodestraat en de Prinsessestraat zijn afgerond.

gesteldheid in de wijk niet overal gelijk is,
verschilt ook het risico op een te hoge luchtvochtigheid.

De werkzaamheden zelf starten volgens
planning na de zomervakantie.

Ondergrondse
vuilcontainers
De door Spaarnelanden georganiseerde
inloopavond is druk bezocht. Bewoners
kregen de gelegenheid de plannen in
detail te bestuderen, met vertegenwoordigers van Spaarnelanden te bespreken
en vervolgens hun opmerkingen/
klachten/alternatieven op papier te zetten.

Bedrijven die zwaminspectie uitvoeren en
gespecialiseerd zijn in bestrijding van vocht
en zwamvorming zijn bijv.:
www.nooitmeerzwam.nl en www.rentokil.nl.
Onafhankelijke inspectie bureaus zijn te
vinden op internet. Een optie is ook de Vereniging van Huiseigenaren.
Meld je klachten bij de gemeente
Heb je klachten, dan adviseren wij dat te
melden bij de gemeente via de site
www.haarlem.nl/klachten (rubriek riool/
pompen, wateroverlast) of bellen met de
gemeente. Melding is belangrijk om het probleem bij de gemeente goed in kaart te
brengen.
En houd de wijkraad op de hoogte
Stuur svp ook een mail naar
info@boschenvaart.nl. Zo blijft de wijkraad
ook op de hoogte.

De reacties zijn inmiddels verwerkt en daar
waar mogelijk is het plan aangepast. Alle
bewoners hebben inmiddels een reactie
ontvangen. Op korte termijn zal Spaarnelanden het eindplan voor finale goedkeuring voorleggen aan de gemeente.
Nadat het plan is vastgesteld door de gemeente kunnen bewoners nog binnen de
gebruikelijke termijn van 6 weken bezwaar
aantekenen. Het besluit zal ook worden
vermeld op onze site en in de nieuwsbrief.
Het is op dit moment nog niet bekend wanneer de containers geplaatst zullen worden.

Jouko Huismans: Sancta Maria, website, digitale
nieuwsbrief, contactpersoon adverteerders
jouko.huismans@boschenvaart.nl

Wijkraad Bosch & Vaart
Postbus 3237
2001 DE Haarlem

Jeroen de Jonge: penningmeester
jeroen.dejonge@boschenvaart.nl

info@boschenvaart.nl
redactie@boschenvaart.nl
webredactie@boschenvaart.nl

Lex Rietveld: contactpersoon gemeente en lopende projecten
lex.rietveld@boschenvaart.nl
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Van de wijkraad

Ontwikkelingen Remise voormalige Connexxionterrein
Door de economische ontwikkelingen is de ontwikkelaar van het
voormalige Connexxionterrein
genoodzaakt de plannen voor dit
gebied bij te stellen.

Het laatste houdt in – en dat is goed nieuws
voor bewoners van de Prinsessekade – dat
het eerder geplande hoge gebouw niet door
gaat. Er komt langs de Leidsevaart een
aantal woningen, aansluitend op de al bestaande woningen.
De werkgroep Connexxion heeft goed samengewerkt met de gemeente en ontwikkelaar, maar op het eind is door procedurefouten de werkgroep toch voor het blok gezet.

Maandag 27 april
Koningsdag - rondom het Oranjeplein
(zie pagina 1 en 3 en de flyer)
Vrijdag 1 mei 19.00 uur
Vijfjarig bestaan Restaurant Hout
(zie advertentie pagina 4)
Een impressie van het nieuwe wijkje

Zonder eindoverleg is het plan aan de commissie gepresenteerd. Volgens de werkgroep zullen er verkeersproblemen ontstaan
bij de ontsluiting van de wijk via de Geweerstraat. De werkgroep wil een ontsluiting via
de Stephensonstraat.
Wethouder Jeroen van Spijk heeft toegezegd nog eens goed naar de door de werkgroep voorgestelde variant te kijken.
Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden op het terrein begonnen. Fysiotherapie Leidsevaart is inmiddels verhuisd,
het verlaten gebouw wordt ontdaan van
asbest en zal over niet al te lange tijd worden gesloopt.

Jaarvergadering

= ingezonden brief =

Meeuwen!

Donderdag 5 maart was de Jaarvergadering van de wijkraad Bosch & Vaart.
Dit jaar vond de vergadering plaats in
de bovenzaal van Restaurant Hout.

Mijn zomergasten
informeerden al hoe
het met de meeuwen
in onze wijk gesteld
is.
Zij, ik trouwens ook,
hebben vorige zomer
vanaf half vier ‘s nachts slecht of niet geslapen. Tja, ze cirkelen al weer boven onze
daken op zoek naar nestgelegenheden.
Idee: kijk naar die meeuwen en naar de
daken, verder weg en dichtbij, waar gaan ze
nestelen? Waarschuw de bewoners van
het nesteldak zodat er maatregelen genomen kunnen worden. Dat kost geld. Mijn
voorstel: laten we het bedrag met meerderen delen.
En natuurlijk niet voeren!!!

Vrijdag 24 t/m maandag 27 april
De Nieuwe Bavo Bloeit
Zaterdag 25 april rond 20.30 uur
Bloemencorso op de Wagenweg

Recentelijk is het aangepaste plan
besproken in de commissie Beheer
van de gemeenteraad en daar positief beoordeeld.
In fasen zullen er 150 eengezinswoningen
(koop) worden gerealiseerd en 58 appartementen. Een ondergrondse parkeergarage
is van de baan en voor het NZH-museum
zal elders in de stad naar een locatie worden gezocht.

Agenda

Onder belangstelling van een veertigtal
wijkbewoners en afgevaardigden van de
gemeente kwamen o.a. de aanleg van de
drainage, ondergrondse vuilcontainers en
de verkeersveiligheid op de Schouwtjeslaan aan de orde (zie ook pagina 10).

Zondag 31 mei
Cultuurlijn Bosch & Vaart (zie pag. 3)
Elke derde dinsdag van de maand
van 11.00 tot 12.00 uur
BUUV inloopuur bij de Buurtbakker, Wagenweg 138

Koffieochtenden voor ouderen
in Restaurant Hout
Maandag 4 mei 10.30 uur
Paula Warmerdam van Stichting Westelijk
Tuinbouwgebied.
Maandag 1 juni 10.30 uur
Joost de Maare over Slimme Kinderen

jaar in de straat!
Anneke van LuxemburgAlbers woont per 1 mei 50
jaar in de Bos en Vaartstraat. Zij wil dit heugelijke feit vieren met
een borrel op vrijdagmiddag 1 mei.
Alle bewoners uit de Bos en Vaartstraat
zijn dan van harte welkom. Er volgt ook
nog een uitnodiging in de bus.

Namens de gemeente waren de nieuwe
wethouder Cora-Yfke Sikkema en de nieuwe gebiedsverbinder Moira Faber en gebiedsbeheerder Lex Wijnbeek aanwezig.

Actuele informatie

Wethouder Sikkema stond o.a. stil bij de
rol van de wijkraden. Zij gaf aan dat de
wijkraden erg belangrijk zijn voor de gemeente. Het zijn de ogen en oren vanuit
de stad en weten wat er speelt.

Volg de wijkraad op twitter:
@boschenvaart

Houd de website boschenvaart.nl in de
gaten.

Of meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief (op de homepage van de website).
Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes in Bosch & Vaart en mis je
niks!

Drude van Houwelingen
Bos en Hovenstraat 4

Colofon
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