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Smederij Felix verhuist 
Al bijna twee eeuwen is Smederij Felix aan 

de Wagenweg gevestigd, maar nu gaan ze 

verhuizen naar de Waarderpolder.  

Maaike LeGrand ging nog snel een kijkje 

nemen en Chris Hoefsmit maakte er prach-

tige foto’s. 

► lees verder op pagina 2  

Welkom Houtwachters! 

 

Democratisch experi-
ment in Bosch & Vaart 
De gemeente wil de participatie en in-

spraak van burgers verbeteren en heeft 

daarvoor het ‘democratisch experiment’ in 

het leven geroepen. De wijkraad heeft zich 

hiervoor aangemeld en Bosch & Vaart is 

geselecteerd om mee te doen. Denk je met 

ons mee?  

► lees verder op pagina 9 

Een warm welkom voor onze nieuwe 

buurtgenoten die onlangs de flats de  

Houtwachters aan de Randweg hebben 

betrokken.  

► lees verder op pagina 4 

Nieuw buurtrestaurant: De PlEkK 

Sinds woensdag 6 november jl. hebben 

we weer een buurtrestaurant!  

Nick Spoelstra, eerder al zeven jaar werk-

zaam bij voorganger ‘Restaurant Hout’, is 

na drie jaar terug van weg geweest om 

zijn droom waar te maken; op de hoek 

van de Wagenweg en de Eindenhout-

straat een toegankelijke, gezellige en 

kwalitatief goede horecagelegenheid 

neerzetten. Genaamd: de PlekK.  

Want dat is het voor Nick, dé plek! Nick is 

een horecaman pur sang en hoopt dat hier 

weer ten volle te kunnen inzetten. In het 

verlengde van de verbindingswens van  

David Moolenburgh (zie interview ‘buurt-

genoten’): het restaurant mag weer een 

buurtfunctie krijgen. Een borrel met een bit-

terbal (zowel vega als vleesvariant), even 

aanschuiven met het gezin na een lange 

werk- en schooldag of juist wat uitgebreider 

tafelen, alles kan. Een informele gastvrije 

sfeer, goed en puur eten met de juiste prijs/

kwaliteitverhouding en een flexibele service. 

De fijne bovenruimte is beschikbaar voor 

vergaderingen, borrels en feestjes.  

Een frisse nieuwe zaak 

Er is keihard gewerkt om een frisse en nieu-

we zaak te kunnen openen. Inge Kaagman 

(@kaagvrouw) nam het interior design voor 

haar rekening. De PlekK is zes dagen per 

week geopend, op dinsdag is het restaurant 

gesloten. Aanvankelijk wordt er geopend 

met lunch, maar de ambitie is er om al in de 

ochtend te openen en een plek te zijn waar 

men onder het genot van een kop koffie kan 

ontspannen met een krantje of aan de slag 

kan achter de laptop. Aan voldoende 

stroompunten en razendsnelle WIFI is ge-

dacht! We zien elkaar snel bij restaurant de 

PlekK.  

Buurtgenoot wordt 
burgemeester 
Het kersverse lid David Moolenburgh heeft 

de wijkraad helaas alweer moeten verlaten. 

Hij is burgemeester van onze buurgemeen-

te Zandvoort geworden. Als afscheid een 

mooi interview  met David van de hand van  

Jenet van Lubek. 

► lees verder op pagina 6 

 
KERSTZINGEN  

Dinsdag 24 december  
Middernacht  
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NIEUWJAARSBORREL  
Zondag 19 januari  
16.00 - 19.00 uur  

De PlekK 

Een restaurant met een buurtfunctie             Foto: @Kaagvrouw /  Tekst: Jenet van Lubek 
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Smederij Felix aan de Wagenweg verhuist 
Iedereen die binnenkomt, geeft Gaudi 

een hand. Het handvat van de deur is 

namelijk geïnspireerd op ontwerpen van 

Gaudi, Catalaans architect en ontwerper. 

Wat het eerste opvalt bij binnenkomst is 

de enorme vuurplaats en de grote aam-

beelden. En veel staal. Hamers, leren 

schorten. Maar als je verder kijkt, zie je 

heel veel sierlijke motieven, sierhekken 

in allerlei vormen, vogels, bloemmotie-

ven.  Hier is ook een kunstenaar aan het 

werk. 

Het einde van een tijdperk 

Ron Felix, de zesde generatie Felix die als 

smid op Wagenweg 35 gewerkt heeft, was 

vijftien jaar geleden voor het eerst in  

Barcelona en zag toen het werk van Gaudi, 

zoals de wereldberoemde basiliek Sagrada 

Familia. “Het was een eyeopener”, herinnert 

hij zich. Andere inspiratiebronnen zijn Victor 

Horta, eveneens bekend door Jugendstil 

ontwerpen en Dali. “Wat ik zo jammer vind 

aan deze tijd, is dat er geen aandacht wordt 

geschonken aan sierwerk, mooie details die 

een huis af maken. Zodat je na je werk weer 

met plezier thuiskomt. Het heeft natuurlijk te 

maken met de kosten. Gaudi leefde in een 

tijd dat handarbeid te betalen was.” Ron 

Felix wordt 63 en in overleg met zijn neef is 

besloten de smederij te verhuizen naar de 

Waarderpolder. Het einde van een tijdperk 

van bijna twee eeuwen smeed-

werk door de familie Felix op de 

Wagenweg. 

Al heel lang bestaat er een sme-

derij op deze doorgaande weg 

naar Leiden. Uit een koopakte 

van 28 april 1828 in Amsterdam, 

blijkt dat ter verkoop werd aan-

geboden “eene kapitale zeer 

plaisante en welgesitueerde 

HOFSTEDE met OVERPLAATS, 

genaamd WESTERHOUT, met 

derzelver Heeren-Huizinge, 

Tuinmans-Woning, Koetshuis, 

Stallinge, verdere Betimmering, 

Bepotingen en Beplantingen, 

Onderdeel van deze verkoop was 

ook de smederij. “Eene hechte, sterke 

HOEFSMEDERIJ en ERVE, aan den Hee-

renweg, naast de gemelde Plaats”. Deze 

smederij werd gepacht door de hoefsmid 

Frans Dhersigny, die het perceel toen kocht. 

Zijn knecht Johannes Felix, afkomstig uit 

Xanten, trouwde in 1830 met de dochter van 

Dhersigny en nam in 1834 de toen al ten-

minste honderd jaar bestaande smederij 

over. 

Van hoefsmid tot siersmeedwerk 

”Elke generatie Felix heeft zijn eigen specia-

lismes ontwikkeld”, vertelt Ron Felix. “De 

eerste generaties waren hoefsmid, veel ver-

voer ging immers te paard. Toen de koetsen 

waren ontwikkeld kwamen daar ook de wiel-

banden en assen bij. Ten tijde van de op-

komst van de bollenteelt ging men 

ook gereedschappen maken. Mijn 

opa, Frans Felix, kon nog paarden 

beslaan, Maar dat is zwaar werk. Je 

moet met paarden kunnen omgaan, 

je staat krom om de hoefijzers op de 

juiste plaats te krijgen, het is een 

echte ruggenbreker. In de oorlog 

hebben de Duitsers de smederij ge-

confisqueerd, en mijn opa gedwon-

gen om paarden te beslaan.   

Na de oorlog werd restauratie een 

belangrijke klus. De wederopbouw 

bracht het besef van de vele monu-

menten, die behouden zouden moe-

ten blijven. Wij hebben in vele bui-

tens en hofjes trapleuningen en sier-

hekken aangebracht.” 

“Vroeger haalden wij ook in de lente 

de kachels bij de mensen op, maak-

ten ze schoon en stalden ze voor de 

zomer op de kachelzolder. Daar is 

een speciale hijsinstallatie voor, die 

kachels kunnen wel 200 kilo wegen. 

Toen de centrale verwarming zijn 

intrede deed, heeft mijn vader het 

smeedwerk weer opgepakt. In 1986 

ben ik bij mijn vader Tinus Felix gaan 

werken. Een jaar of tien geleden, 

toen wij ook de crisis begonnen te 

merken, ben ik vrijer gaan werken. Ik begon 

siersmeedwerk te maken en dat ook buiten 

tentoon te stellen. Op een gegeven moment 

stapte er een vrouw naar binnen, die vroeg 

of er een nieuwe eigenaar was gekomen. Ze 

was verrast door het aardige werk dat op de 

stoep stond.” De fiets die buiten staat is ook 

een plaatje. De koplamp als bloem. De spat-

borden, bagagedrager: elk onderdeel uniek 

vormgegeven. 

Jammer om de Wagenweg te verlaten 

Binnen staan kleerhangers in de vorm van 

mannetjes, waar straks jassen van 6000 

euro omheen komen te hangen. Ron geniet 

van dat soort creatieve opdrachten. “Je 

maakt blije gezichten.” Ja, hij vindt het erg 

jammer om de Wagenweg te verlaten. Maar 

De verhuizing wordt letterlijk een zware klus 

 Foto: Chris Hoefsmit 

De "travaille" van Felix op de Wagenweg  

Twee zoons, twee bedrijven  Foto: Chris Hoefsmit  
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er is geen ruimte om uit te breiden, terwijl er 

wel verschrikkelijk veel werk is. Op de Jan 

Tademastraat 35 is die ruimte er wel en kan 

efficiënter gewerkt worden door zijn neef, die 

als  zevende generatie Felix het stokje over 

gaat nemen. Maar wie goed oplet, zal nog 

regelmatig werk van Ron Felix kunnen be-

wonderen tijdens de Kunstlijn. 

Hij verdiept zich in het combineren van staal 

met glas, met hout en keramiek. Hij laat een 

foto zien: in de twee meter lange bloemste-

len in Jugendstilstijl komen glazen bloemen, 

een wondermooi samenspel van vorm en 

materiaal. Om dat glas in de vorm van een 

bloem te smelten, heeft hij tenslotte bedacht 

dat hij eerst een mal wil maken van klei, om 

daarin de glazen bloem te smelten. “Ik moet 

andersom denken, dat is lastig voor een 

smid.” 

Ja, het pand ernaast komt ook vrij, zijn over-

grootvader had bedacht dat zijn ene zoon 

smid zou worden, en de ander een zaak in 

sanitair zou beginnen. Maar dat is niet goed 

gegaan. In 1950 waren er vijftig smederijen 

in de omgeving van Haarlem. Dat is nu ook 

niet meer goed voorstelbaar. 

Letterlijk een zware klus 

Voorlopig is de verhuizing een zware klus, in 

de meest letterlijke zin. De twee enorme 

aambeelden wegen alleen al 250 kilo per 

stuk. Maar een vriend van zijn neef heeft 

een hijsinstallatie. Voor alles is een oplos-

sing. Later bij thuiskomst bekijk ik Rons 

website. Verbluffend mooi werk. Wie op een 

originele manier het huis wil verfraaien is bij 

hem aan het juiste adres. 

Maaike le Grand 

 

Ronfelix.nl  

Smederijfelix.nl 

Onderschrift foto: Chris Hoefsmit 

Ron Felix, de zesde generatie Felix, in de smederij aan het werk                 Foto: Chris Hoefsmit 

Van hoefsmid tot siersmeedwerk                     Foto: Chris Hoefsmit 
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Welkom Houtwachters! 

Wat misschien niet iedereen weet, is dat 

Bosch & Vaart ook nog een klein stukje 

grondgebied heeft aan de overkant van de 

Randweg. De Kinheim en Houthof flat ho-

ren ook bij onze wijk en nu zijn daar dus 

de Houtwachters bijgekomen met negen-

tig appartementen.  

 

Weten de bewoners zelf eigenlijk wel dat ze 

in Bosch & Vaart wonen? Na het lezen van 

deze Kroniek wel! Van harte welkom in 

Bosch & Vaart dus! Kom vooral ook allemaal 

naar het Kerstzingen en de Nieuwjaarsborrel 

om de rest van de buurt te ontmoeten.  

 

Wij  zouden graag voor een komende editie 

van de Kroniek eens bij jullie op bezoek ko-

men om te horen en te zien hoe het jullie 

daar bevalt. Lijkt het je leuk om hieraan mee 

te werken? Stuur ons dan een mailtje op  

info@boschenvaart.nl.  

Bovendien is de wijkraad naarstig op zoek 

naar een straatvertegenwoordiger 

(flatvertegenwoordiger in dit geval) voor de 

verspreiding van de Kroniek in de toekomst.  

De Houtwachters        Foto: Facebook 

Nieuwe hoofdsponsor 
We hebben een nieuwe hoofsponsor! 

The Power of Time off.  

In een volgende Kroniek zullen we nader 

kennismaken met  Ingrid Valks, de vrouw 

achter de organisatie.  

Ook sponsor worden?  

De wijkraad Bosch & Vaart bestaat vooral 

dankzij de jaarlijkse bijdragen van haar 

sponsors.  We zijn altijd op zoek naar orga-

nisaties die ons willen steunen. Dat geldt 

niet alleen voor de activiteiten van de wijk-

raad maar ook voor evenementen zoals 

Koningsdag, de Cultuurlijn en andere initia-

tieven die onze buurt kent.  

Wil je je bereik in Bosch & Vaart vergroten? 

Draag je onze buurt een warm hart toe? 

Stuur dan een e-mail aan de wijkraad:  

info@boschenvaart.nl 

mailto:info@boschenvaart.nl
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Ondernemerspaar Thijs Smidt en  

Judith de Klijn hebben elk hun eigen on-

dernemingen. Zij is interieurstyliste, be-

kend van het programma TV Woonmaga-

zine. Thijs werkt liever buiten, waar hij 

tuinkamers bouwt. 

Thijs en Judith wonen al jaren in de Ipenro-

destraat. Thijs is zelfs geboren in deze 

buurt, 500 meter van zijn huidige huis. Hun 

huis is precies zoals je dat verwacht van een 

interieur styliste: jaloersmakend gezellig. In 

de tuin staat een prachtige tuinkamer die je 

doet verlangen naar een haardvuur en goe-

de verhalen. 

Thijs: ‘Dit is zo’n unieke buurt. Hier in de 

straat kent iedereen elkaar. Ooit gingen de 

mannen met elkaar skiën en nog steeds 

borrelen we vaak met elkaar. Vroeger dach-

ten we dat als de kinderen uit huis waren, 

we wel naar de binnenstad zouden verhui-

zen. Maar nu het zo ver is, is er geen sprake 

van een verhuizing, we vinden het hier veel 

te leuk!’ 

Tijd voor iets heel nieuws 

Net als Judith heeft Thijs jarenlang in de 

media gewerkt, eerst als cameraman, later 

met een eigen facilitair bedrijf dat omroepen 

en productiebedrijven voorzag van appara-

tuur. Later ontwikkelde hij een app voor 

soortgelijke bedrijven die veel te maken had-

den met flexpools en de ad-hoc inzet van 

mensen. Met de komst van WhatsApp ver-

dween de noodzaak voor de app. En dat is 

voor een rasondernemer als Thijs vooral het 

teken om met iets heel nieuws te gaan be-

ginnen! 

Terugdenkend aan zijn jeugd bedacht Thijs 

dat zijn grote passie eigenlijk lag in het cre-

ëren van dingen, iets maken met je handen. 

Om ervaring op te doen liep hij een tijd mee 

met  Jan [Arp, red.] van het Steedehuys. Jan 

maakte tafels, kasten, alles van hout. Al 

doende werd de liefde voor hout geboren. 

Zo kwam ook het concept van tuinkamers 

voorbij. Een houten ‘honk’ waar je ook als 

het regent heerlijk kan zitten. Hij bouwde er 

een aantal voor familie en vrienden en werd 

gegrepen door het concept.  

Samen met Judith heeft Thijs het idee van 

tuinkamers verder uitgedacht. Dat heeft ge-

resulteerd in Woodspot. De tuinkamers die 

hij vandaag de dag oplevert zijn niet alleen 

robuuste buiten-huiskamers, het is echt een 

verlengstuk van je huis. Op verzoek hele-

maal ingericht door Judith.  

Volledig turn-key of zelf stylen 

Als je besluit om een tuinkamer te laten bou-

wen, komen Thijs en Judith vaak sámen bij 

je op bezoek. Afhankelijk van de wensen 

kan een tuinkamer volledig turn-key worden 

opgeleverd. Zelf stylen kan natuurlijk ook! 

Thijs en Judith denken met je mee over hoe 

je de tuinkamer wil gaan inzetten en waar in 

de tuin hij het beste tot zijn recht komt. Is het 

bijvoorbeeld bedoeld voor groter wordende 

kinderen die een eigen plek willen hebben, 

of is het vooral voor jezelf om na te genieten 

van een mooie zomer (of winter) avond?  

Op dit moment wordt gewerkt aan de websi-

te en kunnen er aanvragen worden gedaan. 

Thijs: ‘Je ziet dat vooral in het voorjaar de 

mensen gaan nadenken over hun tuin. Maar 

juist in de winter kan er natuurlijk ook ge-

bouwd worden. Dan ben je in het voorjaar al 

helemaal klaar voor de zomer!’ 

Interesse? 

Heb je interesse in een tuinkamer? Neem 

dan contact op met Thijs Smidt  

06 39363534 of neem een kijkje op de web-

site www.woodspot.nl   

Eerst wat meer inspiratie opdoen?  

Volg Judith op Instagram @judithdeklijn en 

Pinterest (Judith de Klijn). Of bezoek haar 

website: www.judithdeklijn.com. 

Ondernemen in Bosch & Vaart 
Woodspot: Thijs Smidt en Judith de Klijn  

Nieuwe rubriek  
Ondernemen in Bosch & Vaart 

Dit is de eerste aflevering waarin onderne-

mers uit de buurt kunnen vertellen over hun 

bedrijf.  

De artikelen verschijnen in samenspraak 

met de redactie en als tegenprestatie 

doneert de ondernemer een eenmalige  

bijdrage aan de Cultuurlijn.  

Interesse om ook in deze rubriek je verhaal 

te vertellen? Neem dan contact op via mail: 

info@boschenvaart.nl 

mailto:info@boschenvaart.nl
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Buurtgenoten: Burgemeester David Moolenburgh 

                                          David wil vooral zichtbaar en benaderbaar zijn als burgemeester                   Foto: Chris Hoefsmit 
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Of ik de nieuwe burgemeester van Zand-

voort wil interviewen. 

Ehm…ok. 

Maar …. hoezo eigenlijk? Wat is er voor 

ons Kronieklezers zo interessant aan de 

burgemeester van Zandvoort? 

Wel, we hebben het hier over David Moolen-

burgh; vooralsnog buurtbewoner. Bovendien 

groeide hij hier op, als zoon van de huisarts 

aan het Oranjeplein (wijlen dokter Hans 

Moolenburgh. Ik vermoed bij velen in de wijk 

een bekend en gerespecteerd man). David 

kent de buurt dus van haver tot gort. En 

heeft het nu geschopt tot burgemeester van 

Zandvoort! Tijd voor een kennismaking voor 

hij het Bosch & Vaart-honk verruild voor een 

plekje aan zee.  

Ik bel hem ’s ochtends en s’ middags zit ik 

bij hem aan de keukentafel. Weinig voorbe-

reidingstijd dus. Want waar gaan we het 

eigenlijk over hebben?  

Ik kan natuurlijk gaan zeuren over het waar-

om van een autorace middenin een klimaat-

crisis (wie me dat alsnog kan uitleggen heet 

ik van harte welkom) en als dat dan toch 

moet gebeuren waarom dan in vredesnaam 

in een drukke en relatief slecht toegankelijke 

badplaats, terwijl er in het mooie Drenthe 

volop plek voor is. Maar goed, daar gooi ik 

waarschijnlijk geen hoge ogen mee en die 

arme man zal dat dossier ook wel op zijn 

schouders voelen drukken als Atlas de we-

reld.  

(Noot van de burgemeester en ondergete-

kende: als u zojuist instemmend heeft zitten 

knikken, tel dan gelijk even de niet-

noodzakelijke vluchten die u, als geoefend 

reservaatbewoner, het afgelopen jaar maak-

te. Als de hele Bosch & Vaart ieder jaar één 

trendy toeristentripje mínder zou maken, 

kwamen we al een heel eind met de klimaat-

doelen. Terschelling is ook prachtig, of 

Zandvoort…) 

Na binnenkomst in de warme gezinswoning 

aan de Prinsessekade, jazzmuziekje op de 

achtergrond, wordt meteen ook wel duidelijk 

dat we hier met een professioneel 

‘geïnterviewde’ te maken hebben die pre-

cies weet wat er wel en niet kan worden 

gezegd. Volleerd media getraind, sterker 

nog, die trainingen heeft hij zelf gegeven 

dus ver ga ik niet komen met inhoudelijke 

kwesties. Mooi zo, hoef ik mijn vingers daar 

niet aan te branden en kunnen we het gaan 

hebben over de man achter de burgemees-

ter.  

Muziek: zijn lust en zijn leven 

En die man is, naast echtgenoot en vader 

van twee zonen, klaarblijkelijk vooral muzi-

kant. Hoorbaar bij binnenkomst en zichtbaar 

op zijn whatsapp profielfoto waar hij met een 

basgitaar in de hand een podium staat te 

‘ownen’. En waar hij eerst nog wat terughou-

dend in het contact is zakt hij ontspannen 

achterover in zijn stoel als hij trots vertelt 

over zijn band ‘Brand New Old-

timers’, waar hij al 35 jaar trouw 

lid van is. Zelfs in de periode 

waarin hij, en ook andere band-

leden niet meer in de buurt 

woonden, bleef men trouw aan 

de band en gingen ze stug door 

met muziek maken. Repetities 

bleven prioriteit, zo nodig wer-

den andere afspraken afge-

zegd. Momenteel resulteert dit 

nog in 10 -12 optredens per jaar 

(waaronder het optreden bij de 

jaarlijkse Cultuurlijn) en ook in 

zijn huidige functie wil David dit 

graag voortzetten. Gaat en blijft 

dat zien mensen! Dat het zijn 

lust en zijn leven is benadrukt 

hij met de mededeling dat hij 

muziek zal blijven maken tot 

aan zijn dood: ‘Ook al moeten 

ze me met rollator en al het 

podium ophijsen’ aldus Moolen-

burgh.  

Als ik hem na het interview tekst met de 

vraag wie zijn muzikale helden zijn volgt er 

binnen no time een belletje. Gepassioneerd 

noemt David een mij onbekende artiest: 

Marcus Miller, Amerikaans Bassist en pro-

ducer. Zonder twijfel zijn muzikale inspirator. 

Toen hij zich ooit binnen had ‘geluld’ (don’t 

shoot the messenger) op een afterparty van 

het North Sea Jazz festival stond the master 

himself ineens naast hem aan de bar. Stars-

truck, maar toch nog in staat tot een praatje, 

kon Davids avond niet meer stuk. Naast 

Miller komt Keith Richards ter sprake. Op 

zijn dertiende zag David de  

Stones voor het eerst en dit concert liet een 

diepe indruk achter. 1982, de Kuip Rotter-

dam, David had kaartjes voor de Maastribu-

ne maar wist over een hek te klimmen en 

kwam zo vooraan te staan. Een onvergetelij-

ke ervaring.  

Zich een afterparty inlullen, over een hek 

klimmen bij een Stones concert, het is wel 

duidelijk dat dhr. Moolenburgh zich de kaas 

al op jonge leeftijd niet van het brood liet 

eten en het verhaal is dan ook dat hem al 

vroeg werd gezegd dat hij het ooit nog eens 

tot burgemeester zou schoppen. De rest is 

geschiedenis, of toekomst eigenlijk.  

‘Er zijn’ als burgemeester 

Die muziek dus, hij zal het in de komende 

tijd hard nodig hebben als broodnodige ont-

spanning, want al bij de telefonische kennis-

making geeft hij aan als burgemeester altijd 

‘aan’ te moeten staan. De vele blikken op 

zijn mobiel bevestigen dit. Er wordt een con-

tinu beroep op hem gedaan. In de afgelopen 

maand, zijn eerste maand als burgervader, 

stond het centrum van Zandvoort al onder 

water door hevige regenval en kreeg hij te 

maken met enkele ernstige en verdrietige 

incidenten. En dan moet je er zijn als burge-

meester. 

Als ik hem vraag wát voor burgemeester hij 

wil zijn, is dit ook zijn antwoord: ER ZIJN.  

De juiste combinatie van benaderbaarheid 

en duidelijkheid, daar streeft hij naar. Be-

trokken zijn maar ook strakke lijnen durven 

uitzetten en aanhouden. Met als inspirerend 

voorbeeld Koos Schouwenaar, burgemees-

ter van verschillende plaatsen, maar van 

2002 tot 2012 van Middelburg, een periode 

waarin ook David daar enkele jaren vertoef-

de. Schouwenaar wordt omschreven als 

binder, iemand die mensen ter verantwoor-

ding durfde te roepen en humor en zelfspot 

waren hem niet vreemd.  

Op een roze wolk in Bosch & Vaart 

Ook Moolenburgh wil verbinden, actuele 

grote verschillen in de bevolking samen-

brengen, een balans vinden tussen Zand-

voort als toeristisch verdienmodel en de 

leefbaarheid behouden, maar vooral zicht-

baar en benaderbaar zijn. De verbinding, 

het contact tussen mensen, dat heeft hij in 

de Bosch & Vaartbuurt altijd sterk ervaren 

en erg gewaardeerd. Hij hoopt dat dit zo 

blijft, want wie weet keert hij in de toekomst 

terug: ‘We leven op een roze wolk in de 

Bosch & Vaartbuurt’. Daarmee bedoelt hij 

vooral dat we het goed hebben hier en dat 

we ons daarvan bewust moeten zijn. We zijn 

bevoorrecht om in zo’n mooie buurt te kun-

nen en mogen wonen. Woon hier dus niet 

alleen maar ‘leef’ hier ook. Kijk naar elkaar 

om, verdiep je in wat er zich in de buurt, en 

(vooral) ook daarbuiten afspeelt. Met een 

houding en blik als uw designkeuken;  open.  

Jenet van Lubek 

David, vooral muzikant 
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Ontwikkelvisie Zuidwest/spoorzone 

Eerder berichtten wij al over de ontwik-

kelingsplannen van de gemeente voor de 

bouw van 2000 woningen in de regio 

Zuidwest. De economische functie van 

het gebied blijft behouden, bedrijvigheid 

en werkgelegenheid gaan samen met 

wonen. Maar anders dan nu wordt wonen 

een wezenlijk onderdeel van de zone.  

 

Op 30 oktober vond er een inspraakavond 

plaats waar Ruud van der Pluijm, voorzitter 

van de wijkraad Koninginnebuurt, ook na-

mens de wijkraad Bosch & Vaart sprak naar 

aanleiding van een ingezonden brief. Beide 

wijken maken zich in toenemende mate 

zorgen over het uitblijven van oplossingen 

rondom de knelpunten in de toegangswe-

gen en de aanbouw van 2000 extra wonin-

gen zal de situatie snel kunnen verergeren. 

Koppeling mobiliteitsbeleid en -transitie 

Kort samengevat is er tijdens de inspraak-

avond aandacht gevraagd voor de koppe-

ling tussen het mobiliteitsbeleid en de mobi-

liteitstransitie. Een dergelijke koppeling 

houdt in dat het beleid en de ontwikkelvisie 

ook gekoppeld blijven. Op die manier kan 

de bouw van het project pas starten als de 

knelpunten rondom de verkeers- en toe-

gangsproblematiek zijn opgelost. Dit zou 

verder moeten voorkomen dat er extra ver-

voersbewegingen (een fraai ambtelijk woord 

voor extra verkeer!) op de Schouwtjesbrug 

en Emmabrug plaatsvinden. Beide bruggen 

zijn al eerder aangeduid als overbelast en 

moeten hier juist tegen beschermd worden.  

 

 

Behandeling in de gemeen-

teraad 

Op 21 november is de ont-

wikkelvisie besproken in de 

gemeenteraad. Er is een 

initiatief gestart om met zo-

veel mogelijk wijkraden een 

petitie aan te bieden om 

vooral oog te houden voor 

het mobiliteitsbeleid. Op het 

moment van schrijven moet 

deze vergadering nog plaats-

vinden. De wijkraad blijft de 

ontwikkelingen op de voet vol-

gen en zal hierover op de website verder 

berichten.  

 

Scan de QR-code voor de website van de 

gemeente met alle informatie over de ont-

wikkelvisie Zuidwest en de voortgang.  

Van de wijkraad 

Buurt AED  
Sinds deze zomer is de 

eerste buurt AED geïn-

stalleerd in de Spruiten-

bosstraat.  

 

Naar aanleiding van de 

installatie hebben we van 

een aantal buurtbewo-

ners de vraag gekregen 

hoe ze de AED kunnen 

gebruiken. Het korte ant-

woord op de vraag luidt: 

dat hoeft niet! Er zijn in 

de buurt een aantal be-

woners die geregistreerd 

staan als burgerhulpver-

lener. Zij krijgen een signaal van de hulp-

diensten als er een incident plaatsvindt en 

weten wat ze moeten doen.  Maar er zijn 

natuurlijk altijd meer burgerhulpverleners 

welkom! 

 

Hulpverlener worden?  

Om een AED te gebruiken moet je eerst 

een reanimatiecursus volgen, met AED. 

Deze cursussen worden gegeven door ver-

schillende organisaties in Haarlem, zoals de 

GGD, het Rode Kruis en de Hartstichting.  

Allemaal via Google te vinden.  

Let erop dat je de basiscursus selecteert. 

Jaarlijks dien je een herhaalcursus te vol-

gen. De kosten van een basiscursus bedra-

gen tussen de € 35 – 80, die voor de her-

haalcursus de helft.   

 

Ook fijn: een aantal zorgverzekeraars ver-

goedt deze kosten. Na de cursus kun je je 

als hulpverlener bij de Hartstichting aanmel-

den.  

QR code in de Kroniek 
Vanaf nu maakt de Kroniek gebruik van 

een QR code. QR staat voor ‘Quick 

Response’.  

Een QR-code is een vierkante, geblokte 

barcode die ingescand kan worden met een 

smartphone. Je scant een QR-code door de 

ingebouwde camera van je smartphone 

erop te richten. Geen smartphone? Er is 

vast wel iemand in je omgeving die er wel 

een heeft.   

Verbinding offline en online 

De QR code verbindt de offline wereld (de 

papieren Kroniek) met de online wereld, 

onze website. Of we verwijzen door naar 

sites die we noemen in een artikel. Zo kun 

je meer achtergrondinformatie vinden en 

bezoek je ook eens onze website.  

Het gebied van de ontwikkelzone Zuidwest 

Foto: haarlem.nl 

De AED in de Spruitenbosstraat 
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De gemeente Haarlem heeft deze zomer 

alle wijken opgeroepen om zich aan te 

melden voor een democratisch experi-

ment. Dat houdt in dat de gemeente op 

zoek gaat naar nieuwe mogelijkheden om 

participatie en inspraak van de burgers te 

verbeteren. En om het netwerk van initia-

tiefnemers in de stad te versterken en te 

verbinden.  

Vier deelexperimenten 

Het democratisch experiment is opgedeeld 

in vier deelexperimenten: de democratische 

buurtbegroting, de gelote wijkraad, het ‘right 

to challenge’ project en het wijkcontract. Op 

basis van de aanmeldingen bepaalt een jury 

welke buurt in aanmerking komt om deel te 

nemen.  

Wijkcontract 

De wijkraad Bosch & Vaart heeft zich inge-

schreven voor dit democratisch experiment. 

In overleg is gekozen 

voor de variant Wijk-

contract. Doel van 

het wijkcontract is om 

de bewoners in de 

wijk te uit te nodigen 

om zelf ideeën te 

bedenken en te ver-

wezenlijken om de buurt te 

verbeteren. Daarnaast wordt 

gekeken welke initiatieven 

prioriteit zouden moeten 

krijgen. Goede voorbeelden 

van wijkcontracten zijn er al, 

bijvoorbeeld in de Indische 

buurt Noord.  Scan de QR-

code om over dit wijkcontract 

te lezen. 

Geselecteerd! 

Op 1 november ontving de wijkraad het be-

richt dat Bosch & Vaart is geselecteerd voor 

het experiment. Dat betekent dat we op 

zoek gaan met de wijk naar wat er in het 

wijkcontract zou moeten staan. Onze eerste 

taak is om een enquête te houden over wat 

er leeft in de buurt. Hierover gaan we met de 

begeleiders van de gemeente in gesprek, 

zodat we zeker weten dat we iedereen op 

de juiste manier betrekken.  

Denk met ons mee 

Op basis van lopende initiatieven en de uit-

komst van de enquête kunnen we al goed in 

kaart brengen waar onze buurt behoefte aan 

heeft. Maar daarmee zijn we er nog niet! 

Heel graag nodigen we iedereen in de wijk 

uit om met ons mee te denken. Vind je dat 

duurzaamheid bijvoorbeeld meer aandacht 

behoeft? Of wil je veiligheid een hogere 

prioriteit geven? Laat het ons alvast weten in 

een mail info@boschenvaart.nl. 

Website & nieuwsbrief 

Via de website en nieuwsbrief houden we 

iedereen op de hoogte van de voortgang 

rondom het experiment. Ook kun je hier 

lezen of en wanneer er eventueel een bij-

eenkomst zal worden gepland. Op dit mo-

ment kunnen we nog niet voorzien hoe we 

de informatievoorziening het beste kunnen 

organiseren. Hou daarom vooral de berich-

ten op de website en in de nieuwsbrief in de 

gaten! Ontvang je de nieuwsbrief nog niet? 

Meld je dan aan op de website boschen-

vaart.nl.  

Van de wijkraad 

Democratisch experiment in Bosch & Vaart 

Bosch & Vaart  
Koffieochtend Op 16 oktober vond er een veiligheids-

overleg plaats op het Sancta Maria Lyce-

um. Onderwerp van gesprek betrof het al 

dan niet handhaven van het alcoholver-

bod bij ‘t Koepeltje en de overlast voor 

de buurtbewoners. 

Helaas kwam tijdens het overleg naar voren 

dat de alcohol gerelateerde overlast niet 

weg is rondom ’t Koepeltje en het Vogelen-

bos. De herrie in de nachtelijke uren bleek 

wel enigszins verminderd voor de direct 

omwonenden. Verder betreffen de klachten 

met name het aanhoudende vandalisme, 

het achtergelaten van afval en de aanwezig-

heid van veel jongeren zowel overdag als  

‘s nachts. Ook op het parkeerterrein wordt 

onwenselijk gedrag waargenomen en neemt 

het aantal inbraken in auto’s toe.  

Voortzetting alcoholverbod 

De gemeente heeft het alcoholverbod inmid-

dels verlengd tot en met 12 november 2022. 

Daarnaast zal de gemeente gaan bekijken 

of er een mogelijkheid is om cameratoezicht 

toe te passen. De frequentie van het legen 

van de vuilnisbakken en het neerzetten van 

grotere bakken is inmiddels opgepakt door 

Spaarnelanden.   

Samen met de schoolleiding van zowel het 

Sancta als ook het Coornhert lyceum wordt 

gewerkt aan de verbetering van het toezicht 

om de overlast overdag terug te dringen. 

Daarbij heeft speciaal het preventieve pro-

gramma met betrekking tot blowen en soci-

aal gedrag richting buurtbewoners en omge-

ving de aandacht. 

Blijf overlast melden! 

Bewoners worden opgeroepen om melding 

te blijven doen als overlast gaande is, zodat 

ter plekke de jongeren kunnen worden aan-

gesproken en maatregelen genomen kun-

nen worden door politie en handhaving.  

De maandelijkse koffieochtend heeft bij 

&Wine aan de Wagenweg een fijne nieu-

we plek om samen te komen gevonden.  

Voortaan op dinsdagochtend in plaats van 

op de maandag, maar verder verandert er 

aan het vertrouwde concept niets.  

In november hield Kick Vergers een praatje 

over ZoefZoef. Een keer ervaren hoe Zoef-

Zoef werkt? Op pagina 10 vind je een bon 

voor een gratis proefritje.  

Lijkt het je leuk om ook eens als gastspre-

ker op de koffieochtend komen vertellen? 

Stuur een mail aan info@boschenvaart.nl. 

Gewoon koffie komen drinken kan natuurlijk 

altijd! 

Veiligheid in de buurt 
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Van de wijkraad 

Grondwaterperikelen 
De droogte van afgelopen zomer is even-

tjes omgeslagen naar weer wat watervallen.  

Diverse bewoners hebben melding ge-

maakt van wateroverlast in kelders, kruip-

ruimte en tuinen.  

Wij adviseren dit te blijven doen (scan de QR-

code voor de meldpagina van de gemeente).  

De wijkraad heeft er bij de gemeente op aan-

gedrongen het drainagesysteem te inspecte-

ren op verstoppingen. 

Daarnaast zijn meer fundamentele oplossin-

gen noodzakelijk. Eerder onderzoek heeft aan-

getoond dat de gewenste grondwaterstand in 

openbaar gebied niet automatisch leidt tot de 

gewenste grondwaterstand op particulier ter-

rein. Hiervoor is verder onderzoek nodig voor 

een samenwerkingsvorm tussen de grondei-

genaren en de gemeente om de waterstand 

op particulier terrein te kunnen beheersen. De 

Gemeente zal op korte termijn met dit onder-

zoek starten. De wijkraad heeft op spoed aan-

gedrongen en haar me-

dewerking toegezegd 

(pilotproject). 

Extra afvalcontainers 
Naar aanleiding van het Aanwijzingsbe-

sluit containerlocaties Haarlemmerhout-

kwartier van17 september heeft de wijk-

raad een reactie aan de gemeente ge-

stuurd.  

Helaas is ons verzoek om ondergrondse con-

tainers te plaatsen niet gehonoreerd. Maar 

de gemeente heeft ons laten weten wel tege-

moet te komen aan het breed gedragen ver-

zoek om de extra grondstoffencontainers te 

plaatsen bij de huidige ondergrondse restaf-

valcontainers op het pleintje aan de Wagen-

weg, waarop de Uyt Den Boschstraat en de 

Westerhoutstraat uitkomen.  

Zij wijken daarmee af van het vastgestelde 

beleid, wat voorschrijft alleen in het groen 

plaatsen als er geen alternatieven meer voor 

handen zijn, Mogelijk zal hiervoor wat extra 

verharding aangebracht moeten worden en 

wordt aan weerszijden wat aanvullend groen 

geplaatst. De geplande bovengrondse GFT-

containers worden wel bij de voormalige bus-

halte aan de Uyt Den Boschstraat geplaatst.  

Het aanwijzingsbesluit 

en de brief van de 

wijkraad aan de ge-

meente vind je op 

onze website.  
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Van de wijkraad 

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 

Ernst van den Broek: sponsoren  

ernst.vandenbroek@boschenvaart.nl 

 

Victorine Egter van Wissekerke:  

communicatie, Kroniek  

victorine.egtervanwissekerke@boschenvaart.nl 

Rutger Gouverneur: projecten  

rutger.gouverneur@boschenvaart.nl 

Lex Rietveld: contactpersoon gemeente, l 

opende projecten, dagelijks beheer 

lex.rietveld@boschenvaart.nl 

 

 

Feeke Schulpen-Wijffels: coördinatie straatver-

tegenwoordigers, evenementen 

feeke.schulpen@boschenvaart.nl 

Frederike van Urk: communicatie, Kroniek 

frederike.vanurk@boschenvaart.nl 

Wijkraad Bosch & Vaart 

info@boschenvaart.nl 

www.boschenvaart.nl 

@boschenvaart 

De Groene Kroon wijkcoöperatie duurzaamheid van start 
In de Koninginnebuurt, de wijk grenzend 

aan de Bosch & Vaart, is een aantal jaar 

geleden de werkgroep Koningin Duur-

zaam ontstaan. Uit dit initiatief is geble-

ken dat veel bewoners behoefte hebben 

aan een gezamenlijke aanpak rondom het 

thema duurzaamheid. Omdat een geza-

menlijke aanpak meer tijd vraagt dan een 

wijkraad kan investeren, wordt nu 

een Wijkcoöperatie opgericht: De Groene 

Kroon. 

Buurtbewoners Michiel Westermann, Hestia 

de Vries en Frits Brinkerhof willen aan de 

slag met deze nieuwe coöperatie en zoeken 

ook leden in Bosch & Vaart. Doel van de 

coöperatie is tweeledig: In de eerste plaats 

wordt gekeken hoe in de buurt 

de warmtevraag verlaagd kan worden. Door 

isolatie, vergelijkingen met andere huizen, 

het delen van oplossingen en het instellen 

van energiecoaches kan een warmtevraag 

per huis naar beneden bijgesteld worden, 

wat een eerste stap is naar een duurzamer 

huis. Daarnaast is het de bedoeling om ge-

zamenlijk het warmteaanbod in een duurza-

mere vorm te faciliteren. De gemeente 

Haarlem heeft als doelstelling om in 2040 

helemaal van het gas af te zijn, de coöpera-

tie zou die doelstelling graag eerder realise-

ren.   

Hoe gaat de coöperatie te werk? 

In de eerste plaats wil de coöperatie de ge-

meenschappelijke buurtvraag naar energie 

inzichtelijk maken in een database. Met de-

ze inzichten is de coöperatie een serieuze 

gesprekspartner voor zowel de gemeente 

als bijvoorbeeld de netwerkbeheer-

der, om over de energietransitie 

van de toekomst te praten. Door in 

de database informatie op te ne-

men over de individuele behoeftes 

van bewoners, bijvoorbeeld over 

mogelijke verbouwingen en onder-

houdsplannen, kan bekeken wor-

den wie op welk moment aan de 

slag wil gaan. Door deze individue-

le initiatieven te koppelen kan bij-

voorbeeld onderhandeld worden 

namens meerdere buren tegelijk 

om zo met leveranciers tot lagere prijsopga-

ven te komen.  

HOOM dossier 

Om alle gegevens op een veilige manier te 

verzamelen maakt de coöperatie gebruik 

van het HOOM dossier. In Haarlem bestaat 

al langer een dergelijke coöperatie die op 

deze manier werkt in 

het Garenkokerskwar-

tier. Scan de QR-code 

voor meer informatie 

over hoe deze buurt 

aan de slag is gegaan 

met het duurzaam-

heids-initiatief.  

Ook voor Bosch & Vaart 

Het initiatief de Groene Kroon is nadrukkelijk 

ook bedoeld voor de bewoners van de 

Bosch & Vaart. De huizen in onze buurt zijn 

nagenoeg gelijk aan die van de Koninginne-

buurt en daarmee is ook de problematiek 

veelal hetzelfde. De initiatiefnemers roepen 

dan ook alle bewoners op om zich aan te 

sluiten bij de nieuwe coöperatie. Aanmelden 

of meer informatie opvragen kan heel een-

voudig door een mail te sturen aan 

groenekroonduurzaam@gmail.com 

Hier kun je ook terecht als je interesse hebt 

om zitting te nemen in het nieuwe bestuur! 

Rol van de wijkraad 

Als wijkraad willen we graag initiatieven als 

deze faciliteren door er aandacht aan te 

besteden. Daarnaast denken we dat, als er 

inderdaad behoefte aan is, we een informa-

tiebijeenkomst kunnen organiseren zodat 

geïnteresseerden kennis kunnen maken met 

de mensen achter de coöperatie en zich 

samen kunnen verdiepen in de mogelijkhe-

den. Wij zoeken bovendien een of 

meer trekkers/deskundigen uit de wijk die 

Bosch & Vaart kunnen vertegenwoordigen 

in de Coöperatie.  

Via onze nieuwsbrief houden we je graag op 

de hoogte. Ontvang je de nieuwsbrief nog 

niet? Meld je dan aan op onze  

website www.boschenvaart.nl .  

Eerder deden we al een oproep in de 

Kroniek en onlangs hebben we ook via 

een mail laten weten dat we dringend op 

zoek zijn naar buurtbewoners die de  

Cultuurlijn 2020 willen organiseren. En 

gelukkig zijn er al reacties!  

Vorig jaar gaven Truus Vlaanderen en Jolijn 

Onvlee te kennen dat na twintig jaar het tijd 

was om het organisatiestokje over te dra-

gen aan nieuwe bewoners met hart voor de 

Cultuurlijn. Op dit moment zijn we in ge-

sprek met een aantal mensen om te bekij-

ken hoe we een nieuwe organisatie kunnen 

vormgeven en het werk kunnen verdelen.  

Ook mee doen? 

Heb je ook interesse om mee te denken – 

en vooral te doen – neem dan contact met 

ons op via info@boschenvaart.nl  

Nieuw bestuur Cultuurlijn gezocht 
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Agenda 
Zaterdag 7 december 

Nationale vrijwilligersdag 

Zaterdag 7 en zondag 8 december  

Kerstmarkt in de binnenstad 

Dinsdag 24 december middernacht 

Kerstzingen op het Oranjeplein 

Zondag 19 januari 16.00 - 19.00 uur  

Nieuwsjaarsborrel in Restaurant De PlekK 

Zondag 15 maart vanaf 16.00 uur  

Jaarvergadering en buurtdiner in  

Restaurant De PlekK (meer informatie in 

het Kroniekje van februari) 

 

Bosch & Vaart Koffieochtend 
Elke eerste dinsdag van de maand vanaf 

10.45 uur bij @Wine, Wagenweg  

Dinsdag 3 december 

Emma Westermann en Jacques Overtoom  

- Hommage aan Gerrit van Dijk   

Dinsdag 7 januari  

Nieuwjaarsborrel bij Jutta thuis 

Dinsdag 4 februari  

Janet van Bavel -  Geweld hoort nergens 

thuis 

Dinsdag 3 maart 

Maaike leGrand  -  New Kid in Town  

Actuele informatie 
Houd de website boschenvaart.nl in de ga-

ten.  

Volg de wijkraad op twitter: 

@boschenvaart 

Of meld je aan voor onze digitale nieuws-

brief (op de homepage van de website). 

Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste 

nieuwtjes in Bosch & Vaart en mis je niks! 

Oh ja, we hebben ook nog een ouderwets 

informatiebord op het Oranjeplein. 

Nieuwjaarsborrel zondag 19 januari 
Op zondag 19 januari organiseert de 

wijkraad de jaarlijkse Bosch & Vaart 

Nieuwjaarsborrel in ons kakelverse buurt

-restaurant De PlekK.  

Voortaan op de derde zondag van januari, 

zodat hij niet meer samenvalt met de borrel 

van de tennnisbaan. Kom gezellig samen 

met je buren een borrel drinken om het 

nieuwe jaar in te luiden. Namens de wijk-

raad krijgt iedereen twee gratis consumpties 

aangeboden.  

(Kleine) kinderen geen bezwaar! 

De wijkraad zorgt voor oppas. (Jonge) ou-

ders kunnen dus ook eventjes ongestoord 

van de borrel genieten 

Ben je nieuw in de wijk? Dan is dit je kans 

om al die leuke mensen die hier in de buurt 

wonen te leren kennen en de beste tips over 

Bosch & Vaart en Haarlem uit eerste hand 

te horen.  

 

Van de wijkraad 

‘Midden in de winternacht’ — Kerstzingen 
Op het Oranjeplein zingen we dinsdag 

24 december om middernacht traditiege-

trouw bekende kerstliedjes met elkaar. 

De warme glühwein staat klaar om de kelen 

te smeren en voor tekstboekjes wordt ook 

gezorgd. Neem een lichtje mee en kom 

gezellig met je familie en buren naar buiten 

voor dit toverachtige evenementje! 

Jaarvergadering & buurtdiner  
Op zondag 15 maart 2020 is de jaarverga-

dering 2020 van de wijkraad in restaurant 

De PlekK. Afgelopen voorjaar hebben we 

de jaarvergadering wat anders aangepakt 

en dat beviel goed. Dat vraagt om een 

vervolg dus.   

We starten met een korte, bondige jaarver-

gadering, die is nodig om goedkeuring voor 

de begroting te krijgen en om eventuele 

nieuwe kandidaten toe te laten treden. We 

laten de financiën en de activiteiten van de 

wijkraad van het afgelopen jaar de revue 

passeren.  

Praat en denk mee 

Duurzaamheid en het democratisch experi-

ment waar we mee aan de slag gaan, zullen 

ook op de agenda staan. Dus wil je hierover 

mee praten en denken, kom dan vooral 

langs.  

Bosch & Vaart Buurtdiner 

Het plan is om daarna net als afgelopen 

keer samen aan tafel te gaan voor een  

gezellig buurtdiner.  

Zet de datum dus alvast in je agenda. Meer 

informatie volgt in het Kroniekje van februari 

en op de Nieuwjaarsborrel! 


