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20 jaar Cultuurlijn in Bosch & Vaart

Van een afstandje

Dorine Hermans woonde tot voor kort in de
Bosch & Vaart. Nu ze wat verder weg
woont heeft ze ingestemd om voor de Kroniek een terugkerende column te schrijven
over wat haar opvalt aan onze buurt. Want
vaak zie je meer, als je het van een afstandje bekijkt.

► lees verder op pagina 2

Buitens in Bosch & Vaart
De start van een nieuwe serie in de
Kroniek over de Buitens van Bosch &
Vaart waar veel van de straten in onze
buurt naar vernoemd zijn. Maaike leGrand
trapt af met haar bezoek aan Spruitenbosch.
► lees verder op pagina 3

Buurtgenoten
Het was weer een succesvolle Cultuurlijn
met veel muziek en mooie exposities.
Leuk dat er weer een kinderknutsel workshop was waar veel kinderen en zelfs
oma's op af kwamen! En we hebben veel
kunst voor de ramen kunnen bewonderen. "Het is alsof je zelf een beetje
meedoet" zei iemand. Wellicht is een
nieuwe traditie geboren!
De Leidsevaart Sing Along (dat de
Oranjeplein Sing Along werd vanwege de
stom)een concert met de Birdies, trok veel
bekijks en ook het pop-up art house aan het
Oranjeplein bleek voor velen een bonte verzameling van pareltjes en vondsten. Ans
van As vertelde over haar oorlogsverleden
en Martijn van Westerop en Hans van
Hechten speelden een eenakter.

Het was weer gezellig druk op het Oranjeplein

De laatste keer van Truus en Jolijn
Dit jaar vond het evenement voor het laatst
plaats onder de bezielende leiding van
Truus en Jolijin. Daarover schreven we al
eerder. Nadat beide dames op gepaste
wijze in het zonnetje waren gezet bleef het
nog lang gezellig op het Oranjeplein, tot de
regen het van de gasten won.
We kijken uit naar volgend jaar. Wil je bijdragen aan deze prachtige traditie? Meld je dan
aan via info@boschenvaart.nl.

Jenet Lubek trekt vanaf nu de buurt in om
bijzondere buurtgenoten te interviewen. Zij
begint met Nicolien Mizee, schrijfster van
de onverwachte bestseller ‘Moord op de
Moestuin’. We kunnen stiekem alvast verklappen dat Nicolien haar zwemdiploma
gehaald heeft.
► lees verder op pagina 6

AED in de wijk
De crowdfunding voor een AED in de wijk
is geslaagd. De eerste AED wordt
gemonteerd aan de gevel van notariskantoor Wijts en Ten Brink in de Spruitenbosstraat. De gemeente zorgt voor een tweede
AED in de wijk.
► lees verder op pagina 9

Verder in dit nummer:

Coen Bardelmeijer deed zijn theatershow
nog eens dunnetjes over, met hetzelfde succes, en ook Jan Obbeek en Hans Vandenburgh lieten de huiskamer weer als vanouds
trillen. Dit is maar een greep uit de veelheid
aan talenten die zich ook dit jaar weer lieten
zien en horen tijdens de Cultuurlijn.

• Column GROEN - pagina 5
• Optreden Coen Bardelmeijer pagina 5

• Feestelijke opening Beeldengalerij pagina 8

Het slot op het Oranjeplein was een gezellige afsluiting met veel muziek voor jong en
oud door Tune Up, Dicky Rosewater en de
inmiddels fameuze Buurtband.

• De wijkraad over o.a.: rapport grondwa-

teronderzoek. AirBnB, bomenkap Dreefzicht en duurzaamheid - pagina 8 t/m 11

De volgende generatie staat al klaar

• Agenda - pagina 12

Column

Van een afstandje
Burenliefde
Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat het
hebben van vertrouwde, gezellige buren het
persoonlijke geluk bevordert. De bewoners
van Bosch & Vaart zijn dan wel heel gelukkig. Ze hoeven niet eens naast je te wonen:
Half Bosch & Vaart bestaat uit vertrouwde
gezellige buren (welvarende, ook, je krijgt er
geen huis onder de zeven ton). Dat
bevordert de homogeniteit. Je maakt er
vrienden voor het leven. Je hoeft zelfs niet
eens meer in de Bosch & Vaart te wonen
om er vertrouwde gezellige buren te hebben. Dat weet ik sinds drie maanden, toen ik
verhuisde omdat mijn huis aan de Eindenhoutstraat te groot werd.
Het nu wat lastiger mijn vertrouwde gezellige buren te bereiken. Vroeger liep ik naar
links of rechts, of ik stak de straat over en ik
was bij ze. Als de een niet thuis was, was de
ander het wel. Als ik zin had in gezelschap,
maakte ik een rondje en ik zat al gauw
ergens aan de thee of aan de wijn. Nu moet
ik op de fiets stappen om mijn vertrouwde
toertjes te maken. Maar verder maakt het
niets uit.
‘Wil jij een column over Bosch en Vaart
schrijven? Nu je er niet meer woont? Als
bespiegeling vanuit de verte?’ Dat vroeg één
van die leuke buurtjes me, redactielid van de
Kroniek (de Bosch & Vaart-band is zo sterk
dat er vertrouwde gezellige buren zijn die in
hun vrije tijd een hele buurtkrant op poten
zetten.)
Mijn verte is niet heel ver. Hij ligt op tien
minuten fietsen. Namelijk op de Burgwal.
Een schattig grachtje, om de hoek van het
Spaarne. Ik woon er sinds drie maanden.
Ooit stond hier de stadsmuur, waar Kenau
Hasselaar haar pek overheen slingerde.
Buiten de stadsmuur woonde het gajes van
Haarlem, de arme arbeiders die de stad niet
in mochten omdat ze geen geld hadden voor
goede woningen. Haarlem was ze liever
kwijt dan rijk omdat ze teveel last veroorzaakten, met hun drankgebruik en
gewelddadige vetes. Nog tot dertig jaar
geleden kon je beter niet de straatjes pal
achter de Burgwal in lopen, want daar
werden messen getrokken. Nu is de wijk
gerenoveerd en kan ik er rustig mijn teckels
uit laten.
Desondanks voel ik me er nog onwennig.
Waarom? Omdat ik nog geen vertrouwde
gezellige buren heb. Ik heb er wel een paar
gewoon gezellige buren verzameld. Dat lukt
het beste bij mooi weer. Dan zitten ze
namelijk op straat, omdat niemand hier een
tuin heeft. De stadswal liet geen ruimte voor
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tuinen. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Maar
het zal lang duren voor ze vertrouwde gezellige buren zijn.
Als ik snak naar vertrouwdheid lok ik mijn
vertrouwde gezellige buurvrienden naar hier
toe. Met als aas de Filmschuur, hier om de
hoek. Of de cafeetjes op de Grote Markt.
Terwijl ik dit schrijf, tuur ik met spiedend oog
naar mijn grachtje, waar bootjes langsvaren.
Misschien zitten er Bosch- & Vaartenaars
op, je weet het niet. Ze houden nogal van
varen.
Als ik terugkeer naar het moederland word
ik ontvangen alsof ik niet weg ben. Bij de
Cultuurlijn was ik natuurlijk aanwezig. Daar
trof ik lotgenoten die niet meer in Bosch &
Vaart wonen, maar vertrouwde gezellige
Bosch & Vaart-buren blijven. Zoals Yvonne
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en Jan. Op mijn netvlies Jolijn (vijftiger)
danste er met buuf Maria (tachtiger),
tachtiger Ans met zestiger Hans. Op de live
muziek van Coen, en tieners Taat en Tijn op
het podium. Hun moeder zong er een goede
Amy Winehouse. Verschillende generaties,
met als verbinding de Bosch & Vaart.
Ik heb het beste van twee werelden. Mijn
thuis blijft de Bosch & Vaart. De gezellige
buren op de Burgwal worden vanzelf vertrouwd. Ooit, ooit. Gewoon vaak de straat
op. Voor mijn persoonlijke geluk is het vooralsnog het beste vaak op de fiets te stappen.
Dorine Hermans

Buitens van Bosch & Vaart - Spruitenbosch
Stoffige zandweg langs de duinrand
Het is vandaag de dag moeilijk voor te
stellen, maar eeuwenlang was de Wagenweg een stoffige zandweg en de
hoofdverbinding tussen Haarlem en
Den Haag. In 1768 werden er plannen
gemaakt om de weg te bestraten, maar de
bezwaren tegen de kosten wogen
zwaarder. Pas in 1839 werd er opnieuw
een plan voorgelegd voor bestrating. Via
de Wagenweg of Herenweg kon je te
paard of per koets je over langere afstanden begeven, van herberg naar herberg.
Nog comfortabeler was het vervoer per
trekschuit over de parallel gelegen, in
1657 gegraven trekvaart, nu bekend als
Leidsevaart.

Wie zich verdiept in de geschiedenis van
de Bosch & Vaart buurt bemerkt al snel
dat de terreinen tussen Wagenweg en
Leidsevaart bijzonder in trek waren bij
welgestelde Amsterdammers, Haarlemmers en Heemstedenaren, die hier niet
alleen van de mooie bossen in De Hout
konden genieten, maar zo ook de zomerse
stank van de Amsterdamse grachten op een
gemakkelijke manier konden ontvluchten en
op hun aangelegde buitens ruimte, rust en
ruimschoots ontspanning vonden.
De Haarlemse duinrand was zeer gewild, de
minder drassige bodem gaf meer solide
ondergrond en bovendien was er
bescherming tegen de heersende westenwind. Een ander aantrekkelijk punt vormden
de vele herbergen, waar vooral de Heemsteedse brouwerijen in trek waren vanwege
de lage belastingen. Geen wonder dat het
ene na het andere fraaie lustoord werd
aangelegd. De namen van de straten in de
Bosch & Vaart buurt zijn naar vele van deze

Vlak bij de stad en toch midden in de natuur.

buitens vernoemd. In deze serie bespreken
we een aantal van deze buitens, als eerste
Spruitenbosch aan de Wagenweg.
Spruitenbosch in vroeger tijd
In de archieven is weinig te vinden over
Spruitenbosch. Een bericht in het Haarlems
Dagblad van 2 december 1949 duikt in de
archieven op en vermeldt dat de stad
Haarlem voor het beleg in 1572 een galg
wilde oprichten ten zuiden van “den Hout bij
hofstede Spruytenbosch”. Maar dit gebied
viel toen onder Heemsteeds rechtsgebied,
en de Heer van Heemstede was van mening
dat Haarlem zijn misdadigers maar op eigen
terrein moest ophangen!
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In 1642 wordt gewag gemaakt van de
Amsterdamse koopman Volkert van Jever,
in Archangelsk Rusland geboren, die de
hofstede voor fl. 15.800 koopt en laat verfraaien met een koepel. Hij was een zeer
bereisde ondernemer.
Er bestaat een tekening van de buitenplaats
door Hendrik de Leth in 1730 gemaakt,
waarbij hij vermeldt dat het pand eigendom
is van Marcus Bavelaer. Een ander bericht
meldt dat in 1837 A.D. Willink de buitenplaats gebruikt als overplaats van Bosch &
Vaart en in de decennia daarna wordt het
huis vermoedelijk afgebroken.
De huidige villa in de Hout
De huidige villa Spruitenbosch is in 1872
gebouwd, het grondgebied besloeg toen een
veel groter terrein. Vijftig jaar later, in 1929,
werd de aanpalende villa Cranenburgh gebouwd. De huidige eigenaren hebben het
pand recentelijk prachtig gerenoveerd, met
heel veel smaak en met behoud van karakteristieke details zoals de houten schuifdeuren voor de ramen, de plafonddecoraties, de marmeren tegels in de gang. Met
recht kun je zeggen dat de oude sfeer behouden is gebleven, met de toevoeging van
modern comfort.
De huidige eigenaren afkomstig uit Heemstede waren al een tijdje op zoek naar een
ander huis, liefst niet te ver weg, zodat de
kinderen hun scholen, sportactiviteiten en
vriendjes konden behouden. Ze vonden in
Spruitenbosch hun ideale lokatie. Het pand
is prachtig, vlak bij de stad en toch midden
in de natuur, met overal uitbundig zingende
vogels, dat is niet veranderd door de eeuwen heen!

Spruitenbosch is recentelijk prachtig gerenoveerd.

Foto: Chris Hoefsmit
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Renovatie
De verbouwing bracht wel enkele tegenslagen,
zoals rottende vloerbalken die vervangen moesten
worden. De verbouwing is in goed overleg met
Monumentenzorg aangepakt. Zo mag de
kleurstelling van de buitenkant aangepast worden
en ook een andere wens met betrekking tot het
doorbreken van een muur in de daardoor ontstane
royale eetkeuken kon gehonoreerd worden. Het
huis is zoveel mogelijk geïsoleerd, er is een
warmtepomp geïnstalleerd en er is een
zonnepaneel geplaatst. Het huis is nog niet 100%
van het gas af, daarvoor bieden de zeer hoge kamers een te grote uitdaging bij echt strenge vorst.
Het vele licht dat van alle kanten de kamers binnenvalt laat de fraaie eikenhouten
vloerdelen en smaakvolle inrichting prachtig
uitkomen. Over de bovenverdieping gaat het verhaal dat Prins Hendrik hier wel eens logeerde en
speciale toegangen tussen de kamers had laten
maken zodat hij niet over de gang naar zijn maîtresse hoefde, maar haar ongestoord binnendoor
kon bezoeken. Naar verluidt was hij niet alleen
een verwoed jager, maar ook een man met vele
minnaressen. Een anecdote hoeft niet waar te zijn,
maar uit een oude foto blijkt dat hij een bezoeker
was van de Schietvereniging van de Haarlemse
bond van Oud-onderofficieren, op de hoek van de
Schouwtjeslaan en de Leidsevaart...
Zeker is in ieder geval dat de villa Spruitenbosch
zo grondig en mooi opgeknapt is, dat er nog vele
decennia met plezier gewoond kan worden!

Uw Advertentie hier?
Met een advertentie in de
Kroniek van Bosch & Vaart
bereikt u ruim 2.000 betrokken bewoners.

info@boschenvaart.nl

Maaike Le Grand
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Column

Over onkruid gesproken

In deze tijd van het jaar wil alles wat groen is
de grond uit. De vaste planten groeien,
maken blad aan, vormen knoppen en de
bloemen verschijnen. Tegelijkertijd tieren
onkruiden ook welig (wat dat ook moge zijn).
Met name tuinliefhebbers beweren dat
onkruid niet bestaat. ‘Het groeit alleen op de
verkeerde plaats’, maar in dat geval groeien
er best veel planten op verkeerde plaatsen.
Tuiniers en ook liefhebbers hebben altijd wel
wat te zeuren: De grond is te droog, of te
nat, of onvruchtbaar, of wel vruchtbaar maar
niet te bewerken.
Toch is het beter een beetje op te passen
voor onkruid. Want het zal je maar overkomen dat de heermoes onder de schutting
door vanuit de buurtuin jouw tuin binnenwandelt. Of dat het zevenblad zich als een
dolle uitbreidt vanuit een kluit hortensia die
je van vrienden cadeau kreeg.
De twee ergste boosdoeners heb ik
hiermee meteen te pakken: heermoes, alias
paardenstaart, en zevenblad. Heermoes is
een hardnekkig onkruid, helemaal nu we om
ecologische redenen geen bestrijdingsmiddelen meer gebruiken. Je kunt heermoes je
leven lang uittrekken. Een fleurige truc die
weleens wordt toegepast, is het zaaien van
Oost-Indische kers: paardestaarten houden
niet van schaduw en worden door de OostIndische kers zo in de schaduw gezet dat zij
verdwijnen. Om het volgende jaar wel weer
terug te komen, maar dat is van later zorg.

Zevenblad (even tot zeven
blaadjes tellen) is simpel te
bestrijden. Deze lichtgroene
plant wortelt oppervlakkig en is
makkelijk uit te vorken.
Tenminste, als er geen andere
planten staan. Het is bijna
onmogelijk om de wortels van
zevenblad tussen de wortels
van andere planten vandaan te
pulken. Een radicale oplossing is het
bedekken van het zevenblad met zwarte
landbouwfolie, dat dan wel een jaar moet
blijven liggen. Een tuin vol landbouwfolie is
niet erg decoratief, desnoods kun je de folie
met een dun laagje aarde bedekken en er
eenjarige planten bovenop zaaien. Akkerwinde of pispotjes, juist, dat dunne draadje
dat zich om stelen heen slingert en heel
graag in je tuin blijft wonen. Blijven uittrekken, niet te hoog op laten klimmen.
Berucht is momenteel de Japanse duizendknoop, (gesignaleerd in de heemtuin) die
wordt inmiddels van overheidswege bestreden omdat hij onder de invasieve exoten
valt. Uitgraven is de enige optie. Hij komt
oorspronkelijk uit Zuid-Europa en werd om
zijn mooie rode blad ooit als sierplant gebruikt.

gazon-onkruiden allang resistent geworden
zijn. Het ligt er ook aan wat je onder
‘onkruid’ verstaat. Hopelijk laat je de madeliefjes gewoon staan, te leuk en vrolijk om
naar te kijken.

Mos in het gras heeft voor- en tegenstanders. Als je er niet van houdt, strooi dan kalk,
of Bio Gazon-AZ van Ecostyle. Het proberen
waard. Robotmaaiers zijn een leuke
uitvinding, maar ze ruimen het gemaaide
gras niet op. Dat blijft liggen en vormt een
viltlaag. Daarop groeit dan weer mos. Verkoop die grashark dus nog niet met Koningsdag.
Dit was mijn laatste column voor de Kroniek,
ik heb vijf seizoenen met plezier over het
groen in onze prachtige -groene- wijk
geschreven. Bedankt voor het lezen en een
hele mooie zomer in de tuin!

Onkruid in gras is bijna niet tegen te gaan.
Op gazons is vroeger zo veel met bestrijdingsmiddelen gespoten dat de meeste

Lucie Nijsen

Coen had het ook niet kunnen doen
Vrijdag 17 met stond al maanden in mijn
agenda. Optreden van buurman Coen in
de Philharmonie met de titel “Ik had het
ook niet kunnen doen”. In de aankondiging door de Philharmonie van het
optreden van Coen staat een prachtige
foto met Coen en zijn vrouwen: Jolijn,
Suzanne en Leonieke, en niet te vergeten
met de Ford Taunus 17M.

De aankondiging vermeldt verder: “Coen
vertelt serieuze en grappige verhalen uit zijn
leven, over angst, keuzes, verdriet en geluk.
Hij geeft daarmee een persoonlijke inkijk in
hoe “Coentje” uiteindelijk “Coen” is geworden. Muziek is belangrijk in zijn leven en
daarom ook in de voorstelling. Hij speelt en
zingt passende liedjes van hemzelf en zijn
muzikale helden, die de verhalen verder
kleuren en aangename en indringende herinneringen oproepen.”
De zaal was uitverkocht. Naast vrienden en
familie waren er natuurlijk ook talloze Bos &
Vaarters op het concert afgekomen. Het
was deze avond stil op straat in Bos &
Vaart. En Coen pakte stevig uit. Op het
toneel stonden zeven gitaren te wachten op

Coen en zijn vrouwen (en de Ford Taunus 17M)

wat zou gaan komen. Maar de muziek
speelde in de voorstelling niet de belangrijke
rol die ik verwachtte. Het was vooral het
verhaal van zijn leven, van verdriet en geluk. Het tiental songs dat Coen ten gehore
bracht, sloot perfect aan op het verhaal van
Coen. Jolijn, zijn dochters, zijn vader, zijn
moeder, Ajax en de Beatles waren regelmatig terugkerende items. Samen met
Douwe van der Kooij zong Coen het
prachtige Here Comes The Sun en met Jan
Obbeek zong Coen Michelle van The Beatles in de vertaling van Bindervoet en Henkes, hilarisch. Neil Young dook een paar
keer in het programma op. Old Man werd
gezongen met begeleiding van Hans Croon
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op banjo en Pacelle van Goethem. Ook de
afsluiting was van Neil Young met Long May
You Run. Het was de afsluiting van een heel
bijzondere avond waar Coen liet zien dat hij
niet alleen een goed gitarist en zanger is,
maar ook een begenadigd verteller.
Bloedserieuze onderwerpen kwamen voorbij. Coen deinsde er niet voor terug. En hij
vertelde met overtuiging, passie, maar ook
met mededogen. En zwaar werd het nooit,
Coen kwam tenslotte uit een “licht” nest.
Vierhonderd mensen hebben de voorstelling
gezien. Je gunt veel meer mensen zo’n
avond, maar dat zit er niet in. Maar
misschien komt er wel een dvd.
Hans van der Straaten

Buurtgenoten: Schrijfster Nicolien Mizee

De aandacht mag nu gericht zijn op het goede en het lichte.
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Nicolien blijkt mijn achterbuurvrouw. Ze
ontvangt me in de gezellige drive-in
woning aan de van Hogendorpstraat,
waar ze twaalf jaar geleden introk bij
(inmiddels echtgenoot) Rob, die al veel
langer resideert in de Bosch &
Vaartbuurt. Kat Juno is ook van de partij.
Rob maakt cappuccino’s en Nicolien
poseert voorafgaand aan het gesprek op
zeer professionele wijze voor hun indrukwekkende boekenkast (die, zo vertelt
ze, door Rob volledig op taal en alfabet is
georganiseerd).
Ze vertelt dat ze volgende week mag
afzwemmen. Haar A-diploma. Omdat ze
nooit zwemlessen kreeg heeft ze het
zichzelf zo goed en zo kwaad als ze kon
eigen gemaakt, maar met de jaren nam de
angst toe en daar was ze klaar mee. Angst
had in haar leven al teveel de dienst uitgemaakt. Tijd voor actie. Ze ging op zoek naar
zwemlessen voor volwassenen maar dat
viel nog niet mee. Uiteindelijk vond ze een
klasje en nu krijgt ze samen met vier andere
‘grote mensen’ les van een 85-jarige
zwemmeester, die ze liefkozend ‘Mees
Kees’ noemt. Waar zij vooral haar
zwemskills een beetje wilde verbeteren om
haar vertrouwen te sterken, vond Mees
Kees het toch echt van belang om voor het
diploma te gaan. Nou, vooruit dan maar. Ze
ontdekte dat dit concrete doel zeer motiverend werkte en nu, met het afzwemmen in
zicht, is ze blij dat ze dit toch maar geflikt
heeft. Het meest ziet ze overigens op tegen
het zonder trappetje uit het zwembad klimmen. Ze heeft nog een beetje oefening
nodig om dit op enigszins charmante wijze
te kunnen.
Een onverwachte bestseller
Een zwemdiploma in zicht en een indrukwekkend literair oeuvre op haar naam,
waaronder het meest recente werk ‘Moord
op de moestuin’, een onverwachte bestseller en in februari jl. boek van de maand bij
De Wereld Draait Door. Ze werd er zelf door
verrast want met deze ‘cozy crime’ sloeg
Nicolien een totaal andere richting in dan
men doorgaans van haar gewend was. De
eerder verschenen driedelige reeks ‘Faxen
aan Ger’ (2017 en 2018) en haar roman
‘De Halfbroer’ (2015) werden al zeer goed
ontvangen door de pers, maar in deze
werken lag de nadruk toch vooral op de
miserabele kant van het bestaan. Slechte
familieverhoudingen, eenzaamheid, depressie, angst, het is Nicolien allemaal niet bespaard gebleven. Maar hier is genoeg over
gezegd en geschreven. En waar de schrijfster dan ook vooral trots op is, is de lichtheid
van haar alter ego Judith in ‘Moord op de
moestuin’. Eindelijk kan ze ruimte geven
aan deze kant van zichzelf. En dat bevalt.
Evenals het succes van het boek. Schrijven
is doorgaans geen vetpot en nu komt er
eindelijk wat geld in het laatje. En geld, aldus Nicolien, is vrijheid. Eindelijk kunnen die

nieuwe kozijnen eens worden
geplaatst. En kan ze haar andere
werkzaamheden op een wat lager
pitje zetten. Meer tijd om te
schrijven!
Een nieuw spannend boek
Een nieuwe klus zit al in de pijplijn.
Opnieuw in het detective-genre, wat
haar blijkbaar past als een oude jas.
Ik mag een tipje van de sluier
lichten. ‘Dood op de boot’ zal het
gaan heten en als vooronderzoek
boekte ze recent, samen met man
Rob, een tripje op een boot. Drie
dagen varen over de Nederlandse
rivieren met hier en daar een stop.
Drie veel te lange dagen, zo bleek
later, want na een dag hield Nicolien
het voor gezien. Ontbijt, lunch en
diner aan een vaste tafel met vaste
tafelgenoten die eenmaal aan de
praat niet meer konden stoppen.
Hier viel het menu van veel te zoute
champignonsoep uit blik, gele kerriekledder of bruine goulashderrie en
een saromatoetje bij in het niet. Het
beklemde haar dusdanig dat zij en
De boekenkast, volledig op taal en alfabet georganiseerd
haar man de wal boven het schip
Foto: Chris Hoefsmit
verkozen en na één nacht boot de
avond erna weer fijn in hun eigen bedje sliede toekomst lastig wordt dit zonder
pen.
schuldgevoel te verwijderen) en zij zetten
zich hier in de buurt dan ook actief voor in
In ieder geval genoeg materiaal om
ongetwijfeld een nieuw spannend boek mee als vrijwilligers bij Vereniging Vrienden van
de Haarlemmerhout. In die hoedanigheid
te vullen. Ik moet bekennen dat ik Nicolien
zijn ze tevens betrokken bij het onderhoud
Mizee pas door haar huidige bestseller heb
van de heemtuin achter in de Bosch & Vaart
leren kennen (als auteur én als buurvrouw)
buurt. Zo’n groenzone met een lyceum als
maar het boek kan ik iedereen aanraden.
buur is een uitdaging. Een rondje zwerfafval
Het leest als een trein, is een ware
opruimen is een dagelijkse noodzaak.
pageturner en diepgang wordt gecomGesprekken met de school leveren tot nu
bineerd met luchtigheid en nuchtere humor.
toe helaas te weinig op. Toen ik daar zelf
Bovenal leer ik het nodige over planten en
eens een stuk plastic uit het water viste ging
kruiden. Ik kan persoonlijk niet wachten om
ik bijna op mijn kop de plomp in. Voor ieook de rest van haar werk te gaan lezen.
mand zonder zwemdiploma dus best een
Notabene: lees de fysieke versie. Er zit een
dappere vrijwilligersklus. Gelukkig hoeft ze
getekende plattegrond in die het verhaal
er vanaf volgende week niet meer bang voor
een stuk levendiger maakt en die ontbreekt
te zijn dat de vaart haar laatste rustplaats
in de E-book versie (althans wel in de
wordt. Moet ze nog wel even leren om soemijne).
pel de wal op te komen.
Die moestuin, die is er echt. Verderop aan
We nemen afscheid. Het gaat goed met
de Leidsevaart, bij volkstuinvereniging
Groenendaal. Hier haalde ze haar inspiratie Nicolien Mizee en dat besef is iets waar bij
stil mag worden gestaan. Het is vaak
vandaan. Buitenplaats Leyduin diende als
genoeg gegaan over de mindere periodes
bron voor het landgoed in ‘Moord op de
moestuin’. Even was het spannend toen een uit haar leven dus de aandacht mag nu
gericht zijn op het goede en het lichte. En zo
mannelijke mede-moestuinier aangaf toch
wel veel te herkennen in personage Govert. is het. Ik kijk uit naar het volgende boek.
Kon hij het waarderen of niet? Het eerste
Jenet van Lubek
was gelukkig het geval. En nu het ‘out in the
open is’ kan Nicolien hem af en toe plagerig
Vrienden van de Haarlemmerhout
op zijn plaats zetten als hij het weer eens
Deze vereniging zet zich in voor het beheer,
beter weet, door alleen maar even de naam
het onderhoud en de toekomst van de
‘Govert’ te laten vallen.
Haarlemmerhout. De vereniging viert dit
jaar haar 10-jarig jubileum.
Dol op alles wat groen is
Nieuwe leden en vrijwilligers zijn altijd van
Zowel man Rob als Nicolien zelf zijn dol op
harte welkom.
alles wat groen is (Rob kan zo vol passie
Zie ook: vriendenhaarlemmerhout.nl
over een stukje onkruid vertellen dat het in
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Beeldengalerij Haarlem feestelijk geopend

Girozoom Inc. van Willem Harbers

Vrijdag 17 mei is in de binnentuin van
het Provinciehuis, met muzikale
begeleiding van de Haarlemse rappers
Dos Hermanos, de Beeldengalerij
Haarlem feestelijk geopend.
Na korte inleidingen van wethouder MarieTherese Meijs, gedeputeerde Jack van der

cover-RE-cover van Marianne Lammersen

Hoek en Ann Demeester, directeur Frans
Hals Museum, verspreidden de vele belangstellenden zich over de Dreef en Fonteinlaan. Alle tien kunstenaars, inclusief een
leerling van het Coornhert Lyceum, hebben
daar hun kunstwerk toegelicht.
Het thema van de galerij is “recycling of het
circulaire denken” Alle kunstenaars hebben

TOTEMETOT van Frank Koolen

dit thema op eigen wijze ingevuld.
De galerij blijft één jaar staan.
Zie ook: www.beeldengalerijhaarlem.nl
Tip: als u een QR code lezer op uw telefoon
heeft, op de informatiepanelen en op de
naambordjes staat een QR code. Een
snelle manier om meer te weten te komen.

Nieuwe tradities op Koningsdag
Ondanks dat Koningsdag dit jaar midden
in de meivakantie viel en het weer alles
behalve meewerkte, kijken we toch terug
op een zeer geslaagde Koningsdag in
Bosch & Vaart!
De dag was als vanouds gevuld met de
vrijmarkt, de kinderspelletjes en natuurlijk
de gezellige bar. Maar er zijn ook nieuwe
elementen toevoegd.
Nieuw dit jaar was de Kinderdisco en die
was meteen een groot succes. Die komt er
dus volgend jaar weer.
Buurgenoten worden geridderd
Onze eigen Bosch & Vaart Koning heeft
bovendien enkele ‘prominente’ buurtbewoners geridderd. Een plechtig moment
voor Jaap Stam, onmisbaar bij de Koningdag, Truus Vlaanderen en Jolijn Onvlee, die
we helaas moeten gaan missen bij de Cultuurlijn (maar natuurlijk eigenlijk ook onmisbaar zijn) en Jouko Huismans, die dit jaar
afscheid nam als voorzitter van de wijkraad.

Onder anderen Jaap Stam en Jolijn Onvlee werden geridderd door onze eigen Bosch & Vaart Koning

Dank aan alle vrijwilligers
We bedanken hier graag nog even alle
vrijwilligers die zich weer ingezet hebben
om er een groot(s) feest van te maken.
Zonder jullie hulp is het niet mogelijk!
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Van de wijkraad

AED in de wijk gefinancierd
In de vorige Kroniek riepen we op om via
crowdfunding ervoor te zorgen dat onze
buurt kon beschikken over een AED. En
dat is gelukt! Samen is het benodigde
bedrag van bijna € 1700 bijeengebracht.
De eerste AED wordt binnenkort gemonteerd aan het pand van Wijts en
Ten Brink Notarissen aan de
Spruitenbosstraat.
Tweede AED
Na het succes van de eerste AED kwam al
snel de vraag voor een tweede crowdfunding. Dit blijkt niet nodig. De gemeente neemt
het stokje van ons over en zal de kosten van
een tweede AED op zich nemen om zodoende een goede spreiding van het aantal
AED’s te waarborgen. Iedereen die al
eerder heeft gestort voor deze tweede funding krijgt dan ook zijn of haar geld weer terug.

Onderhoud
De wijkraad neemt de kosten van de installatie van de AED op zich. De eerste vijf jaar
is het onderhoud inbegrepen in de kosten,
daarna heeft de gemeente toegezegd het
onderhoud te verzorgen.
Wat is een AED?
Voor wie het even kwijt is: een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een
apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het
geven van een elektrische schok. Iedereen
mag een AED gebruiken. Maar het is wel
beter om dit te leren en oefenen tijdens een
reanimatiecursus. Je leert hoe een AED
werkt en je oefent met het aansluiten en
bedienen. Als je dan een keer echt een AED
moet gebruiken geeft dat zekerheid en gaan
er geen kostbare minuten verloren.

Burgerhulpverleners
In de Bosch & Vaart hebben zich op dit
moment al 26 personen geregistreerd als
burgerhulpverlener. Dat is op zich al flink
wat, maar alle vrijwilligers zijn welkom.
Hiervoor dien je een cursus te volgen, eenmalig voor wie dat wil, maar als je geregistreerd wilt blijven als burgerhulpverlener dan
wordt er verwacht dat je jaarlijks de cursus
volgt. Op onze site kun je binnenkort meer
lezen over hoe je kan deelnemen aan een
cursus.

Ophef over bomenkap omgeving Dreefzicht
De Wijkraad Bosch & Vaart heeft kennisgenomen van de discussie die is ontstaan rond de herverkaveling van grond
bij Dreefzicht. Een deel van de parkeergelegenheid van Dreefzicht zou
daarbij worden ingezet ter verbetering
van de entree van de Haarlemmerhout
met gelijktijdige uitbreiding van de parkeerplaatsen aan de zuidkant.
Hiervoor zal een deel van het groen en een
aantal bomen aan die kant van Dreefzicht
moeten wijken, ter compensatie van de parkeerplaatsen die verdwijnen aan de Noordzijde.
Online petitie
Inmiddels hebben velen, waaronder
ongetwijfeld ook veel wijkgenoten een petitie getekend die online is gezet door de
Haarlemse Bomenwachters. Ondanks enkele feitelijke onjuistheden in de toelichting,
is hiermee een helder signaal gegeven aan
de Haarlemse politiek om deze kwestie met
de grootst mogelijke zorgvuldigheid te bezien.
Voorlopig ontwerp
Vooralsnog is sprake van een Voorlopig
Ontwerp, dat zijn oorsprong vindt in de Beheersvisie Haarlemmerhout uit 2009. Deel
hiervan is de wat rommelige situatie aan die
kant van de Hout te verbeteren, hetgeen in
dit plan wordt uitgewerkt. Het plan dat thans
voorligt is onder meer tot stand gekomen
met inbreng van de stadsecoloog en de
Adviescommissie Haarlemmerhout. In het
plan is voorzien in een herplantverplichting
om de boombalans te herstellen

Het parkeerterrein aan de noordkant moet plaats maken voor een mooiere entrée van de Hout

Planvorming wordt nader bekeken
In de Raadscommissie van 16 mei en de
Raadvergadering van 29 mei jl is uitgebreid
over deze kwestie gesproken. Door de
wethouder is toegezegd dat met alle betrokkenen de planvorming nader zal worden
bekeken, onder meer door ter plekke met de
Raadsleden en anderen kennis te nemen
van de situatie. Ook is toegezegd dat kritiek
en opmerkingen zullen worden meegenomen in een definitief ontwerp, dan wel in
een nieuw plan.
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Wij volgen nauwgezet wat op basis hiervan
de vervolgstappen zullen worden en gaan er
van uit dat met de inbreng van vele
wijkgenoten rekening zal worden
gehouden.

Van de wijkraad

Airbnb in
Bosch & Vaart

Rapport grondwateronderzoek
Tijdens de jaarvergadering is het concept onderzoeksrapport van ingenieursbureau Wareco gepresenteerd met
betrekking tot de grondwaterhuishouding in onze wijk.
Dit rapport is inmiddels afgerond en digitaal
beschikbaar. Te vinden op onze site:
>> boschenvaart.nl/rapport-wareco
De wijkraad gaat samen met enkele
deskundige bewoners het rapport nauwkeurig bestuderen en zal vervolgens met de
gemeente in overleg gaan om te bezien
welke vervolgstappen er ondernomen
moeten worden om de gerezen problemen
op te lossen. Wij houden jullie uiteraard via
de gebruikelijke kanalen van de Wijkraad
op de hoogte van de voortgang.

Ook in Bosch & Vaart zwelt het geluid
van de rolkoffertjes aan: steeds vaker
stellen bewoners (een deel van) hun huis
beschikbaar aan gasten die boeken via
Airbnb. Lucratief voor de één, wellicht
onbegrijpelijk voor de ander. De
gemeente heeft de regels rondom
vakantieverhuur inmiddels aangescherpt, zodat de nieuwe trend voor
iedereen leuk blijft.
Hoe zit het?
De gemeente heeft de regels aangescherpt
als het gaat om het aantal dagen en het
aantal personen dat per keer en per jaar
gebruik mag maken van je huis via particuliere vakantieverhuur. Zo mag je jaarlijks
je huis officieel niet langer dan dertig dagen
verhuren (losse dagen of aaneengesloten)
en aan niet meer dan zes personen per
keer. Ook ben je verplicht om eenmalig je
huis aan te melden bij de gemeente. Voor
de verhuur van een Bed&Breakfast gelden
weer andere, ruimere regels.
Kijk voor het gehele reglement op:
>> haarlem.nl/particuliere-vakantieverhuur/
Ga in gesprek!
Verhuur jij je woning in de zomer? Of staan
jouw buren geregistreerd op de Airbnb site
en heb je daar vragen over? Ga met elkaar
in gesprek! De verhuurder is verantwoordelijk voor het gedrag van de huurder,
maar weet misschien niet wat er precies
gebeurt. Hou elkaar op de hoogte zodat er
snel gereageerd kan worden bij overlast.
Voor toeristen is deze buurt natuurlijk een
droomlocatie. En wie weet is die lege
zolderkamer straks voor jou ook een mooie
bijverdienste, bijvoorbeeld tijdens de Grand
Prix! Dan wint iedereen.
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Van de wijkraad

Groen moet je doen!
De gemeente Haarlem werkt aan een
duurzame, groene en schone stad. De
ambitie van Haarlem is om in 2030
klimaatneutraal te zijn, in 2040 aardgasvrij en in 2050 klimaatbestendig. Met de
Groene Mug-campagne, die al sinds 2009
loopt, prikkelt de gemeente Haarlemmers
tot nadenken over klimaatverandering.
De komende jaren voert de gemeente het
duurzaamheidsprogramma versneld uit.
Wat doet de gemeente?
De gemeente bereidt onze stad voor op een
aardgasvrije toekomst. Zo gaat de
gemeente warmtenetten aanleggen, nieuwbouwwoningen krijgen geen gasaansluiting
meer in Haarlem, met de Huizenaanpak
worden bestaande woningen na-geïsoleerd
en met Kennemer Energie worden collectieve zonnestroomdaken gerealiseerd.
Per gebied komen er gebiedsgerichte duurzaamheidsprogramma’s. En de gemeente

werkt intensief samen met duurzame
bewonersinitiatieven.
Voor meer informatie kun je ook terecht op
>> haarlem.nl/de-groene-mug/
Duurzame wijk
In Bosch & Vaart lopen ook flink wat initiatieven om de buurt te verduurzamen. Om
ervoor te zorgen dat we zoveel mogelijk van
elkaar kunnen leren is het belangrijk dat
iedereen op de hoogte is van wat er al is
gedaan. Dat scheelt weer persoonlijke energie!
Daarom brengen we met de wijkraad de
initiatieven in kaart. Ben je bezig met je huis
te verduurzamen? Loop je rond met een
groen idee maar weet je niet bij wie je moet
zijn? We komen graag met je in contact.

Duurzaam in de Kroniek
We willen ook graag een rubriek in de Kroniek starten rondom duurzaamheid. Vind je
het leuk om hierover mee te denken of input
voor te leveren?
Neem dan contact met ons op via:
info@boschenvaart.nl.

Allemaal beroemd
De afgelopen weken liepen de kabels
weer door de straten, stonden de foodtrucks weer opgelijnd en leek het door de
belichting maar niet donker te worden.
Dat betekent in onze buurt maar één
ding: er komt een nieuwe film aan. Of
een serie. Want bij opnames van
‘slechts’ een reclame weten we allang:
dat duurt hooguit twee dagen.
Deze keer betreft het het vervolg op
‘Huisvrouwen bestaan niet’ naar het
scenario van Richard Kemper met in de
hoofdrollen o.a. Waldemar Torentstra, Loes
Luca en Viktoria Koblenko. Deel 1 was in
2017 al heel succesvol en ook deel 2 belooft
het goed te gaan doen. Niet gek natuurlijk,
met zo’n prachtige buurt als decor.
Figuranten gezocht!
Maar het kan nog mooier: de makers van de
film zijn op zoek naar figuranten! Dus, ben

Wijkraad Bosch & Vaart
Vic van den Broek d’Obrenan: voorzitter
vic.vandenbroek@boschenvaart.nl
Douwe van Keulen: penningmeester
douwe.vankeulen@boschenvaart.nl
Lize Martin: secretaris
lize.martin@boschenvaart.nl

je tussen de 25 en de 40 jaar, beschikbaar
op 14 juli vanaf 7 uur en droom je ervan op
het witte doek te schitteren: dan is dit je
kans! Mail naar julia@repfilm.nl en wie weet
doe je straks mee.
De film is rond Kerst in de bioscoop te zien.
We zijn benieuwd welke buurtgenoten we
gaan zien.
Bijdrage voor de buurt
Eerder meldden we al dat er in overleg met
de scoutingbureaus die de locaties en
huizen regelen, er per opname een bijdrage
wordt gestort in de kas van de Cultuurlijn.
Dat is goed nieuws voor alle aspirantartiesten in de buurt. Mocht je nou niet geselecteerd worden voor de film, wie weet
schitter je dan volgend jaar tussen de
schuifdeuren van één van je buurtgenoten.
Applaus gegarandeerd, een prachtige setting overigens ook.

Rutger Gouverneur: projecten
rutger.gouverneur@boschenvaart.nl
David Moolenburgh: contactpersoon gemeente
en lopende projecten
david.moolenburgh@boschenvaart.nl
Lex Rietveld: contactpersoon gemeente, lopende
projecten, dagelijks beheer
lex.rietveld@boschenvaart.nl

Ernst van den Broek: sponsoren
ernst.vandenbroek@boschenvaart.nl

Feeke Schulpen-Wijffels: coördinatie straatvertegenwoordigers, evenementen
feeke.schulpen@boschenvaart.nl

Victorine Egter van Wissekerke:
communicatie, Kroniek
victorine.egtervanwissekerke@boschenvaart.nl

Frederike van Urk: communicatie, Kroniek
frederike.vanurk@boschenvaart.nl
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Wijkraad Bosch & Vaart
Postbus 3237
2001 DE Haarlem
info@boschenvaart.nl
www.boschenvaart.nl
@boschenvaart

Honde(n)drollen

Agenda
Donderdag 17 juli 17.00 - 23.00 uur
Vrijdag 18 juli 17.00 - 23.00 uur
Zaterdag 19 juli 12.00 - 24.00 uur
Zondag 20 juli 14.00 - 21.00 uur
Parksessies in de Haarlemmerhout

Ik voetbal vaak met jongens uit de klas
Eerst prikken wij dan aan takken
De hondedrollen haastig uit 't gras
Wat kunnen die beesten kakken
En meestal vergeet je een keutel of drie
Daar val je dan in, met je hand of je knie

Zie: www.parksessies.nl
Woensdag 14 augustus t/m zondag
18 augustus (wisselende tijden)
Haarlem Jazz & More in de binnenstad

Honden, poep niet op ons voetbalveld
Wij hebben er narigheid van
Als je moet schijten, met alle geweld
Doe 't thuis in de koekepan
Laatst zat er weer zo'n keutel aan de bal
Toen wou ik een kopbal geven
Een verse plak van 't stinkende geval
Die bleef in mijn haren kleven
De keeper, die ving toen de bal op zijn borst
En stonk als een otter, zijn trui was bemorst

Zie: www.haarlemjazzandmore.nl//
Zaterdag 28 september
Bosch & Vaart Burenborrel in bijna alle straten. Meer informatie volgt via de contactpersonen Burennetwerk

Dit lied uit de legendarische Stratemaker op
Zee Show uit de jaren ‘70 zegt genoeg.

Winter verschijning Kroniek
Kopij aanleveren tot half oktober

Honden, poep niet op ons voetbalveld
Wij hebben er narigheid van
Als je moet schijten, met alle geweld
Doe 't thuis in de koekepan

Hondenpoep is al sinds jaar en dag ergernis
nummer 1 in Nederland en ook in Bosch &
Vaart.

Bosch & Vaart Koffieochtend

Als je moet schijten, met alle geweld
Doe 't thuis in de koekepan.

En wat voor voetbalvelden geldt, geldt uiteraard ook voor de stoepen in onze buurt.
Dus een vriendelijk verzoek, ruim die poep
op of laat je hond lekker in de Hout uit.

Willem Wilmink

Alvast bedankt!
Voor de jonkies onder ons. Er bestaat
helaas geen beeldmateriaal meer van dit
kinderprogramma, maar het liedje is nog
wel te beluisteren op YouTube.

>> youtube.com/watch?v=JMg_WPqM4c4

Oproep

Elke eerste maandag van de maand vanaf
september op een nieuwe locatie
Maandag 2 september
Guus Kramer - de brandweer
Maandag 7 oktober
Carole Croese - een heuse zangles
Maandag 4 november
Kick Vergers - ZoefZoef

Maandag 2 december
Hans van der Straaten - Bosch & Vaart

Actuele informatie

We willen graag meer aandacht aan duurzaamheid besteden in de wijk (zie ook
pagina 11).

Houd de website boschenvaart.nl in de gaten.

Wat gebeurt er al?
Wat kunnen we nog meer doen?
Wat kunnen we samen doen?

Volg de wijkraad op twitter:
@boschenvaart

Hier kunnen we jullie hulp en wellicht expertise goed bij gebruiken. Wie wil er met
ons meedenken en helpen bij de invulling
van een nieuwe rubriek?

Of meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief (op de homepage van de website).

Meld je aan via info@boschenvaart.nl en
we nodigen je graag uit voor een brainstormsessie na de zomer.

Oh ja, we hebben ook nog een ouderwets
informatiebord op het Oranjeplein.

Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste
nieuwtjes in Bosch & Vaart en mis je niks!

Colofon
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