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Bosch & Vaart in coronatijd

Villa Cranenburgh
In onze serie over de buitens van Bosch &
Vaart is Hans van der Straaten deze keer
op bezoek gegaan bij Mechteld Stoels in
Villa Cranenburg, die al ruim een jaar te
koop staat.
► lees verder op pagina 2

Manege de Zonneruiters
De manege in Bosch & Vaart heeft onlangs
een prachtige nieuwe stal gebouwd. Tijd
voor een bezoek dus. Jenet Lubek was de
gelukkige en hoorde van alles over de
unieke manier hoe ze op deze manege met
de paarden omgaan.
► lees verder op pagina 5

Unieke straatbingo in de Vredenhofstraat op Koningsdag

Ook tijdens de coronacrisis werd het
gewoon lente in de Bosch & Vaart. Naast
de zorgen die veel van ons – vaak nog
steeds – hebben over de gezondheid van
henzelf en dierbaren en de economische
gevolgen die nog lang voelbaar zullen
zijn, zagen we ook andere, hele mooie
dingen gebeuren. De bloesem bloeide
uitbundig aan het Oranjeplein, de Hout
werd langzaam maar zeker weer helemaal groen, de bootjes gingen het water
in en op de eerste warme dagen waagden de dappersten onder ons zich ook in
de Vaart.
Het werd Koningsdag, die keurig op afstand
werd gevierd of gewoon thuis in de tuin met
een Oranjebittertje. In de Eindenhoutstraat
gaf Michael Prins een uniek tuinconcert in
het kader van zijn ‘At Your Doorstep
Tour’ (hij is nog te boeken via straatconcerten@gmail.com), waar de buren vanaf hun
balkons van mee konden genieten. Niks
leek op hoe het was en toch werd alles
weer gewoon. Zwaaien op een afstandje
naar de buren bleek ineens een enerverende bezigheid en per ongeluk met te veel
straatgenoten tegelijk naar buiten leverde
een stevige reprimande op van oom agent.
Een picknick op het grasveld voor je huis
leek ineens een heus uitstapje en staycation
het nieuwe Ibiza.

Foto: Tessa Niessen

En langzaam, net toen iedereen een beetje
gewend was aan de intelligente lockdown,
verschenen daar de eerste versoepelingen.
Dat betekent weer muntjes gebruiken voor
je karretje bij de Vomar, kinderen voorzichtig weer naar school en met groepjes op
afstand sporten in het bos.
Er is nog veel onduidelijk, maar één ding
weten we al wel: ook deze periode leverde
weer prachtige plaatjes op van onze mooie
buurt. Onwerkelijk soms, door de afwezigheid van gezellige buren, maar vooral hartverwarmend door de initiatieven die deze
tijd heeft voortgebracht.

Lintje voor Hans
Hans van der Straaten is onlangs geëerd
met een koninklijke onderscheiding. Een
mooie gelegenheid om hem eens goed in
het zonnetje te zetten. Maaike le Grand
vroeg hem de hemd van het lijf over zijn
brede interesses.
► lees verder op pagina 6

Buurtpreventie
Je hebt ze vast zien hangen, de bordjes
aan het begin van de straat met daarop de
waarschuwende tekst: Pas op WhatsApp
buurtpreventie! Misschien heb je je intussen ook afgevraagd of je eraan mee kan
doen. En dat kan!

► lees verder op pagina 13
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► Kijk verder op pagina 9
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• Koffieochtenden - pagina 16

Van de wijkraad
Beste allemaal,
het is al bijna zomervakantie
en nog steeds houdt het Corona virus ons in zijn greep. Overal in de
wijk hangen vlaggen uit met schooltassen
eraan: geslaagd voor het eindexamen, maar
dit keer zonder grootscheepse feestjes en
examenreisjes naar het buitenland. Van
harte gefeliciteerd allemaal!
Er kan nog steeds veel niet: in de afgelopen
periode hebben we veel van onze jaarlijkse
activiteiten en evenementen zoals de jaarvergadering, de koffie-ochtenden, Koningsdag en de Cultuurlijn moeten cancelen.
Voor veel mensen grijpt deze periode hard
in in alles wat we gewend waren: onze gezondheid, ons werk, naar school gaan,
sporten, je kleinkinderen of je ouders omarmen, culturele activiteiten, een terrasje pakken op het strand etc.
Maar gelukkig kan er ook steeds meer wel:
in de afgelopen maanden hebben de meeste van ons veel bijgeleerd op het gebied van
online werken, leren en contact-houden. We
speelden en zongen het Wilhelmus vanaf
ons balkon en we konden op Koningsdag in
verschillende straten meedoen aan een
straat-bingo-op-afstand! Er ontstonden veel
nieuwe initiatieven en contacten in de straten van onze buurt. En zo brengt deze crisis
ook veel goeds en tenminste het besef van
wat er echt toe doet in ons leven.
Inmiddels zijn de strenge maatregelen gelukkig weer versoepeld: de terrassen zijn
weer open, we kunnen weer naar het buurtrestaurant of naar de bioscoop en we kunnen zelfs binnenkort weer naar het buitenland met vakantie, zij het met beperkingen!
We zijn als wijkraad ook tijdens de Coronacrisis doorgegaan met thema’s die hoog op
onze agenda staan: zo hebben we ervaren
dat er in de afgelopen tijd sprake was van
meer overlast en vernielingen door jongeren
en dat het aantal diefstallen toenam. Ook de
grondwaterproblematiek blijft ons bezighouden, evenals de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en mobiliteit.
Nu staat de zomervakantie voor velen van
ons voor de deur. We zijn opgelucht dat het
aantal besmettingen en sterfgevallen door
het Corona-virus aanzienlijk is afgenomen.
Maar we moeten alert blijven en goed voor
elkaar blijven zorgen. In september gaan we
de stand van zaken opmaken en bezien wat
ons dan als wijkraad te doen staat.

Buitens van Bosch & Vaart . . .
Alweer meer dan een jaar staat aan de
Wagenweg dit opvallende bord in de tuin
van de villa De Cranenburgh: TE KOOP,
een perceel van 4830 m2 en 433 m2 woonoppervlakte. Vraagprijs € 2.495.000. Dat
is een prijs per m2 woonruimte van
€ 5.762. Voor dit bedrag per m2 koop je
tegenwoordig in Amsterdam een tamelijk
middelmatig appartement. Hier, in de
Haarlemmerhout en op loopafstand van
het centrum van de stad Haarlem, krijg je
er dan in plaats van een dakterrasje of
een balkonnetje, een tuin gratis bij met
de afmeting van een heel voetbalveld!

De Cranenburgh: een koopje!

Tijd voor een gesprek met de medeeigenaar en bewoonster van De Cranenburgh: Mechteld Sloet. Als ik op de oprijlaan
naar De Cranenburgh fiets, vallen de uitbundig bloeiende rododendrons op.
Mechteld Sloet wacht mij coronaproof buiten op. Als ik haar vertel dat ik die rododendrons zo mooi vind, corrigeert Mechteld mij.
Ze zijn dit jaar helemaal niet zo mooi. Zeker
de witte rododendron ziet er niet goed uit.
De bloemen gaan niet open. Een raadsel
voor Mechteld. Het komt waarschijnlijk door
de droogte of zou toch ook de rododendron
gevoelig zijn voor het coronavirus?
De familie Van Cranenburgh
De villa De Cranenburgh is vernoemd naar
de familie Van Cranenburgh. Het echtpaar
Van Cranenburgh-Hermans, de grootouders
van Mechteld, laat het huis bouwen in 1928.
In 1919 wordt Reinier C.A van Cranenburgh, op dat moment kandidaat-notaris in
Cuyk, benoemd tot notaris in Haarlem. Hij
koopt de buitenplaats Spruit en Bosch aan
de Wagenweg om daar zijn kantoor te vesti-

Mede-eigenaar en bewoonster Mechteld Sloet

kap op, dat is ouderwets, en het
huis moet worden voorzien van de
laatste snufjes op het gebied van
verwarming, sanitair, wassen en
drogen. Ook de tuin krijgt veel aandacht. De toen bekende tuinarchitect K.C. van Nes wordt voor het
tuinontwerp ingeschakeld. De
moeder van Mechteld, MarieLouise van Cranenburgh (Ieks),
legt in 1928 de eerste steen voor
het nieuwe huis, dat naar de familie Villa De Cranenburgh is gaan

Helaas hebben we afscheid moeten nemen
van een aantal wijkraadsleden, we zijn dan
ook dringend op zoek naar mensen die ons
team willen komen versterken.
Voor nu wens ik jullie allemaal waar dan
ook een hele fijne en ontspannen zomer,
in goede gezondheid!
Hartelijke groet,
Vic van den Broek d’Obrenan

gen. Maar omdat Van Cranenburgh is benoemd tot notaris in Haarlem, moet hij wel
wonen in Haarlem en de buitenplaats Spruit
en Bosch ligt op dat moment in de gemeente Heemstede. De familie gaat wonen aan
de Kruisweg in Haarlem. Als in 1927 een
groot deel van Heemstede bij Haarlem
wordt gevoegd, komt ook de buitenplaats
Spruit en Bosch in de gemeente Haarlem te
liggen en kan de familie op de buitenplaats
Spruit en Bosch gaan wonen. Dat is toch
iets chiquer en gerieflijker dan de Kruisweg.
Van Cranenburgh ruilt een deel van de
grond van de buitenplaats dat aan het Westerhoutpark is gelegen voor een stuk grond
ten zuiden van het huis in de Hout. Omdat
mevrouw Elisabeth H.A.M. van Cranenburgh-Hermans (Betsy) er niets voor voelt
om te gaan wonen in het huis waar ook de
notarispraktijk is gevestigd, besluit de familie op het recent verworven stuk grond in de
Haarlemmerhout een nieuw huis te bouwen.
Het gerenommeerde Haagse architectenbureau H.W.J. Thunissen & J.H. Hendricks
krijgt de opdracht een ontwerp te maken.
Mevrouw Betsy is niet tevreden en de
Heemsteedse architect J.Ph. Peper wordt
gevraagd het Haagse ontwerp te
“moderniseren”. De ronde erkers en pergola
worden toegevoegd. Er mag zeker geen
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. . . De Cranenburgh

De Cranenburgh ca. 1930
Betsy van Cranenburgh-Hermans
oprichter van Sancta Maria

heten. In de voorgevel komt een gevelsteen
met een kraanvogel. Symbool voor waakzaamheid.
Mevrouw Betsy ziet dochter Ieks opgroeien
en ontdekt dat voortgezet onderwijs voor
haar dochter een probleem kan zijn. Zij
neemt contact op met de bisschop, die
woont toch om de hoek, en bespreekt de
mogelijkheid van de oprichting van een
school voor voortgezet onderwijs voor meisjes. Dankzij Betsy van Cranenburgh gaat in
1931 het R.K. Gymnasium voor meisjes
Sancta Maria van start. Precies op tijd voor
Ieks, de moeder van Mechteld, want die is
dan 12 jaar. En gelukkig hoeft Ieks nu niet
naar een kostschool!
De familie Sloet
Ieks van Cranenburgh gaat in 1931 naar
Sancta Maria. In de notarispraktijk van Van
Cranenburgh zijn ook diverse kandidaatnotarissen actief. Naast zoon Harry werkt
ook Anton Sloet als kandidaat in de praktijk.
Harry en Anton slaan regelmatig een balletje
op de achter het “oude” huis gelegen tennisbaan. Als Ieks op verzoek van haar moeder
de jonge heren iets te drinken gaat brengen
op de tennisbaan, moet de vonk zijn overgesprongen. Anton en Ieks trouwen in 1946 en
gaan ook wonen in het “nieuwe” huis. In
1949 wordt daar Mechteld geboren. Opa
Van Cranenburgh overlijdt halverwege de
jaren vijftig en de familie Sloet bewoont dan
alleen met oma Betsy het huis. Mechteld
vertelt later over deze periode: “Mijn wortels
liggen in dit huis. Ik heb opa en oma meegemaakt toen zij hier woonden en mijn moeder
is hier opgegroeid. Bovendien zijn mijn
broers, zussen en ik hier geboren en hebben hier tot 1966 gewoond. Ik herinner me

nog goed het kattenkwaad dat we uithaalden toen we klein waren. Het achterste gedeelte van het huis met onder andere de
salon en de naaikamer was vroeger het
domein van mijn oma. De deur vanuit de
‘hall’ naar haar kamers noemden we het
‘ijzeren gordijn’. De gang die haar kamers
verbond, had een ‘kraakje’ waardoor we
oma altijd konden horen aan komen en ons
dan snel in kasten konden verstoppen. Dit
kraakje zit nog steeds in de vloer; ik denk
nog vaak met veel plezier aan die tijd terug.
“Begin jaren zestig gaat natuurlijk ook
Mechteld naar Sancta Maria, de school van
oma Betsy. Maar dan wordt in 1966 Anton
Sloet benoemd tot notaris in SintMichielsgestel en moet de familie verhuizen
naar Brabant. Tot verdriet van Mechteld. Als
je in de vijfde klas van de middelbare school
zit, wil je niet naar de andere kant van de

wereld verhuizen. Mechteld maakt haar
middelbare school af op het Seminarie
Beekvliet te Sint-Michielsgestel. Als enige
meisje krijgt ze een plaats in de vijfde klas
van het gymnasium. Aan Beekvliet bewaart
Mechteld veel betere herinneringen dan aan
Sancta. Het niveau van het onderwijs is er
hoger. Oma Betsy verhuist op hetzelfde
moment in 1966 naar een verpleeghuis in
Venray. De Villa De Cranenburgh staat dan
leeg. Maar bljift wel in bezit van de familie.
Het huis wordt verhuurd aan de families De
Beaufort en Van Ketwich Verschuur. Kort
daarna werden deze families opgevolgd
door twee nieuwe huurders: Jansen
Schoonhoven en Coster van Voorhout. De
familie Jansen Schoonhoven vertrekt in
1982 en de helft van het huis staat dan leeg.
Mechteld is op dat moment haar studie geneeskunde aan het afronden en loopt koschappen in Haarlem. Zij woont op een boot
in de Ringvaart. Zij besluit weer te gaan
wonen in het huis waarin zij is opgegroeid.
En zo is zij tientallen jaren naast Marianne
en Charles Coster van Voorhout bewoonster
van het huis. Vorig jaar heeft ook Marianne
Coster van Voorhout het huis verlaten. Na
meer dan 50 jaar komt een eind aan de
dubbele bewoning en geniet Mechteld deze
laatste maanden met volle teugen van het
heel bijzondere huis en de prachtige tuin.
Bron
Een uitgebreide beschrijving van De Cranenburgh is opgenomen in ‘ZuidKennemerland. Interieurportretten van
stadshuizen en villa’s 1875-1945”van Barbara Laan e.a. Het citaat met de jeugdherinnering van Mechteld komt van de website die
behoort bij dit boek.
Hans van der Straaten

Tuinontwerp van K.C. van Nes.
Linksboven de inmiddels verdwenen tennisbaan
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the power of time off
DE STILTE
Je kunt tegenwoordig geen magazine, krant of
nieuwsbrief openen of er staat wel een artikel in
over de STILTE. Maar wat is er nu zo krachtig
aan de stilte? Wat heb je eraan om eens een
tijdje je mond te houden? En dan komt natuurlijk
nog de belangrijkste vraag hoe doe je dat dan?
Want we kunnen met z’n allen wel blijven praten
en lezen over de stilte maar het is natuurlijk pas
effectief als je het zelf ervaart.
Niet eten gedurende enkele dagen, detoxen, is
een bekend fenomeen. Misschien doe je het zelf
wel jaarlijks of je kent iemand in je omgeving. Je
lichaam rust gunnen en reinigen bevordert je
vitaliteit. Je voelt je herboren. Lichter ook. Gun
ook je geest elk jaar een pauze en oefen te luisteren naar datgene wat je lichaam jou te vertellen
heeft. We luisteren elke dag, de hele dag, naar
de taal van onze stem. Maar ook je lichaam heeft
je heel wat te vertellen.
Veel mensen vinden het best spannend te beslissen om stil te zijn. Wat kom je dan tegen? Wat je
tegenkomt is jezelf! Waarom is dat spannend?
Dat lijkt mij essentieel. Waarom zou je voor reflectie en heling uitsluitend naar een ander gaan?
Het meest krachtige communicatie middel is de
STILTE. Je zult er versteld van staan hoe gemakkelijk het is om je gedachten en zorgen los te
laten als je de tijd neemt deze toe te laten zonder
oordeel en zonder analyse.
Dit kan de STILTE je brengen: Reflectie; Ontspanning; Verbinding met het heden; Zuiveren
van je geest; Je lichaam en geest in balans;
Maximaal bewustzijn; Vinden van een hoger
doel.
Dat is dus best de moeite van het proberen
waard. Druk, druk, druk? Helemaal prima. Druk
zijn is ook een keuze. Druk zijn lijkt synoniem
met succesvol zijn. Is dat zo? Druk zijn lijkt verslavend of misschien wel een vorm van recreatie? Voel je je aangesproken? Je brengt je auto
elk jaar naar de garage voor een APK. Je laadt je
telefoon dagelijks op. Dan is het toch niet zo gek
om tijd en geld en aandacht te reserveren voor je
persoonlijke fysieke en mentale welzijn?
Onlangs waren onze buren voor één week het
centrum van de wereld. Er kwamen bij Studio
Wilhelminapark 45 mensen uit acht landen samen (online want corona crisis) om de innerlijke
stilte te ervaren. Het resultaat: meer STRUCTUUR voor de dag; een GEZONDE GEEST in
een gezond lichaam; MINDER STRESS; meer
innerlijke rust; vergroot ZELFBEWUST-ZIJN en
persoonlijke TEVREDENHEID.
Ik begin me te realiseren dat je naar stilte kunt
luisteren en ervan kunt leren. “Het heeft een eigen kwaliteit en een dimensie van zichzelf.”

Ingrid Valks
Wagenweg 192
ingrid@thepoweroftimeoff.com
0651097805
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Manege ‘de Zonneruiters’
‘Murphy en Jelle draven door’. Het zou
zomaar de titel kunnen zijn van een kinderboekenreeks in de trant van dolle
tweelingen en kameleons. Je hoeft deze
avonturen echter niet in een boek te lezen, nee, als Bosch & Vaartbewoner heb
al geruime tijd het voorrecht de avonturen van Murphy en Jelle in levenden lijve
te aanschouwen. Om de hoek.

zijn een stuk ruimer
dan de oude versie
en in tegenstelling
tot de vorige schuilplek is er genoeg
ruimte voor alle (14)
paarden en is de
kans dus wat minder groot dat je, als
je daar als plebsMurphy en Jelle zijn paarden. Zij spelen de
paard net even de
hoofdrol bij vereniging ‘de Zonneruiters’ aan
schaduw hebt ophet randje van de Bosch en Vaart, naast
gezocht tegen de
lyceum Sancta Maria. Sinds 1971 is hier
brandende zon
een manege gevestigd die momenteel be(regen kunnen ze
staat uit vereniging ‘de Zonneruiters’ en
tegen, felle zon is
stichting Bosch en Vaart. Al een paar jaar
De mooie, nieuwe stal Foto: Facebook De Zonneruiters
gemener), op niet
fiets en loop ik er bijna dagelijks langs, af en
mis te verstane wijze weggetrapt wordt door beurt zonder bit. Daarnaast is er veel aantoe een nieuwsgierige blik werpend over het
het opperhoofdpaard.
dacht voor ‘paardentaal’. Wat de mensen
hek, even de hooilucht opsnuiven, maar nog
van de paarden willen, wordt zoveel mogenooit kwam ik op het terrein zelf. Nu is het
En dat opperhoofd alhier, dat is Murphy.
lijk via hun eigen taal gecommuniceerd. Dit
zover. Bedrijfsleidster Chantal ontvangt me. Ook wel een ‘alpha-merrie’ genoemd. Jelle
klinkt misschien vaag maar dat is het niet.
Ze heeft niet zoveel tijd, want op een mane- is haar hengst. Samen leidt het koppel de
Paarden communiceren met hun hele lige is altijd iets te doen. Zo meteen moeten
groep paarden. Wat bijzonder is aan manechaam: het verplaatsen van voeten, orener palen worden gehaald. Maar in de korte
ge ‘de Zonneruiters’, is dat ze dit groepsverspel, bijten, trappen. In de korte tijd dat ik op
tijd waarin ik met haar spreek leer ik een
band op de manege laten bestaan. Net zode manege was, heb ik het zelf kunnen zien.
hoop. Over paarden. Paardentaal. Hooi en
als in de natuur. De paarden worden (ook ’s
Ik heb denk ik slechts een minuut of 5 naast
gras. Hiërarchie in groepen paarden. Reïnnachts) niet op stal gezet, ze leven als een
de groep paarden gestaan maar er ging een
tegratie trajecten. Stallen.
groep samen en verhouden zich in een bewereld voor me open: de ruimte die een
paalde rangorde tot elkaar die door het mapaard in neemt, wie staat naast wie, dieren
Een nieuwe stal op het terrein
nege-team volledig wordt gerespecteerd.
die met hoofdbewegingen naar een andere
Om met de laatste te beginnen: zoals u vast
Deze benadering is anders dan vele andere
plek worden gestuurd, of als ze niet luisteheeft gezien staat er sinds kort een nieuwe
maneges en is onderdeel van de zgn.
ren met meer fysieke kracht. In de korte tijd
stal op het terrein. Zondag 7 juni is deze
‘holistische visie’ van de manege. Hiermee
dat ik er stond was zodoende overduidelijk
zgn. ‘schuilstal’ door de paarden in gebruik
wordt een ‘totaalbeeld’ bedoeld. Er wordt
dat Murphy de onbetwiste leidster is van het
genomen. De verblijfsstallen in het gebouw
gekeken naar mens (kind), dier (paard/pony)
gezelschap. Ga er eens een tijdje naar
en omgeving (manege).
staan kijken mensen. Nu de gelegenheid om
Hierin is het uitgangspunt
theatervoorstellingen te zien beperkt is, is dit
dat met alle elementen rekeeen prachtig alternatief in de open lucht.
ning wordt gehouden en dat
er van elkaar wordt geleerd.
Maar goed, die paardentaal dus. Als mens
Zo worden paarden niet gekan je hier deels in meegaan, door bijv. een
zien als wezens die onderbepaalde richting op te bewegen als je die
danig zijn aan de mens en
kant op wilt, in plaats van aan het paard te
aan hun voorwaarden moegaan trekken. Het paard begrijpt zodoende
ten voldoen. Uit de folder
beter wat jouw vraag is. Er wordt niet voor
van ‘de Zonneruiters: ‘De rug niets ook veel met paarden gewerkt in de
van een paard is kwetsbaar
hulpverlening. Door het paard leer je ontzeten daarom is het belangrijk
tend veel over je eigen manier van commude rug-en buikspieren te
niceren, met name non-verbaal. Op deze
trainen zodat de rug niet
manier wordt er bij ‘de Zonneruiters’ in harbeschadigd wordt. Onze
monie samengewerkt tussen paard en menfilosofie is dat het paard
tor en worden beide partijen dus even serieerst sterk gemaakt moet
eus genomen. Elk paard heeft zijn eigen
worden via grondwerk, zodat mentor met wie hij of zij samen dit leerprohet paard in staat is om de
ces aangaat. Het grootste doel van ‘de Zonmens te dragen, zonder
neruiters’ is dat deze nieuwe manier van
daarbij blessures op te lopen werken met paarden aan een hele nieuwe
of pijn te hebben.’
generatie van lesnemers wordt doorgegeven waardoor deze visie meer en meer voet
Veel aandacht voor
aan de grond gaat krijgen in de paardenwe‘paardentaal’
reld.
Het is een manege dus er
wordt wel degelijk op de
Het reilen en zeilen van de manege
paarden gereden maar pas
Ik ben een paardenleek en heb me meerder
als zij daar sterk genoeg
malen afgevraagd of het niet sneu is dat de
Murphy (zwart) met haar hengst Jelle
Foto: Jenet van Lubek
voor zijn en het rijden ge► lees verder op pagina 8
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Buurtgenoten: Hans van der Straaten

Hans van der Straaten: 'Ik heb last van een heel brede belangstelling”'
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Foto: Chris Hoefsmit

Zoals velen in de Bosch en
Vaart wellicht al weten is onze mede buurtbewoner Hans
van der Straaten geëerd met
een lintje. Als redenen zijn
genoemd zijn inzet voor het
G-voetbal bij de Koninklijke
Haarlemsche Football Club
(HFC), zijn activiteiten voor
de wijk Bosch en Vaart en
zijn beslissende bijdrage aan
de totstandkoming van het
boek Haarlem Filmstad.
Maar wie zijn Linked-in profiel bekijkt ziet
dat Hans een man is die zich op veel meer
gebieden heeft ingezet. Hans zegt last te
hebben “van een heel brede belangstelling.”
Waar komt die brede belangstelling vandaan?
Het kan gewoon wel
Hij werd geboren als jongste van een gezin
met 12 kinderen. Dat gaf waarschijnlijk al
veel input. Hij groeide op in Den Haag waar
zijn 20 jaar oudere zus in dezelfde straat
woonde. Zij had een zoon met het syndroom
van Down, en Hans had een goede band
met zijn wat jongere neefje, hij kwam er
veel. Als latere voetballiefhebber, en vader
van drie kinderen was hij vaak bij HFC te
vinden met zijn zoons. Toen zijn eigen jongste zoon Otto Haarlem verliet, raakte hij aan
de praat met Titus, een jongen met het syndroom van Down, die verdrietig vertelde dat
hij niet mee kon doen met HFC. Hans: “Ik
ben dan wel zo dat ik er gewoon voor ga
zorgen dat het wel kan. Met Mark Goedknecht van Fysiotherapie Leidsevaart en de
moeder van Titus hebben we toen in 2004
het G-team opgericht. Sinds die tijd ben ik
erbij betrokken, ik heb het altijd ontzettend
leuk gevonden, Ik krijg er energie van, het is
onwijs dankbaar om dit te doen. Het is me
ook gelukt om er 20 vrijwilligers bij te betrekken en voor al die ouders ben ik een soort
van ankerpunt.”
Docent, onderzoeker, planoloog
Na de middelbare school ging Hans sociale
geografie in Amsterdam studeren, een studie die heel goed paste bij zijn brede belangstelling. Hij houdt van cultuur, van lezen, en de studie bracht onderwerpen als
architectuur, stedenbouw, landschappen,
sociologie, fysische aspecten als klimatologie, bodemkunde. “'Om te begrijpen hoe
mensen leven is het van belang te kijken
naar economische, sociale, historische en
fysieke determinanten, die kunnen verklaren
waarop mensen hun woonplek uitkiezen,”
doceert Hans, die behalve docent aan de
Universiteit van Amsterdam ook onderzoeker, schrijver, en planoloog was.
Toeters en bellen
Om deze inzichten op de Bosch en Vaart
toe te passen, gaat hij 100 jaar terug in de
tijd: “Toen Berlage rond 1925 de buurt bezocht vond hij het helemaal niks, hij vond
het een afschuwelijke zooi, een rommeltje

Hans naast het portret van zijn drie zonen van Wulf Hendriks

met al die torentjes en toeters en bellen. Iets
wat je je anno nu niet meer kunt voorstellen.
Toen ik hier in 1977 kwam wonen zag de
buurt er slecht uit. Er werden veel huizen
door huurders bewoond, en de eigenaren
deden niet aan onderhoud. Eigenlijk zijn de
babyboomers zoals ik begonnen om de huizen weer wat op te knappen. Nu de huizenprijzen zo gestegen zijn, verandert er natuurlijk sociaal wel wat in de buurt, maar ik
heb in geen 30 jaar nieuwe buren gekregen.”
Netwerken in de gemeente Haarlem
Als hij terugkijkt op zijn werkzame leven
concludeert Hans dat hij een leuke beroepscarrière heeft gehad. Hij kon zowel als planoloog, en als universitair docent aan de
slag. Hij haalde studenten ook vaak naar
Haarlem om stage te lopen, en introduceerde hen bij de gemeente, ondernemers en
architectenbureaus. In zijn diverse functies
leerde hij ontzaglijk veel mensen kennen:
een netwerk dat hij in zijn leven niet onbenut
heeft gelaten.
Voorzitter wijkraad Bosch en Vaart
Niet alleen in de stad, maar ook in de eigen
buurt heeft Hans vele voetstappen staan. In
1977 kwam hij er wonen, een jaar later ontstond onder zijn leiding de wijkkrant die U
nu in handen heeft. Hij herinnert zich een
redactievergadering bij hem thuis waar de
krant letterlijk in elkaar werd geplakt,
en nog geen twee uur later werd zijn
tweede zoon geboren. Hij werd voorzitter van de wijkraad, en leidde die
bijna tien jaar tot 1996 toen hij Hoofd
Economische Zaken bij de gemeente
Haarlem werd.

Vrijwilliger bij het ABC centrum
Lang stilzitten is Hans nooit gelukt. Al
vrij snel na zijn pensionering vroeg
men hem tijdelijk de functie van directeur van het ABC op zich te nemen. Hans stelde twee eisen: “Ik wil
niet betaald worden, ik wil vrij en
onafhankelijk kunnen opereren. En
het bestuur moet minder op afstand
gaan opereren, iedereen zou een
portefeuille moeten krijgen. Sommigen zaten er al heel lang. Het voordeel van niet betaald worden is dat je
geen blad voor de mond hoeft te ne-
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Foto: Chris Hoefsmit

men. Ik heb de klus op me genomen samen
met twee andere vrijwilligers, die zich een
beetje committeerden, ik doe het nooit alleen. De vorige directeur had een onmogelijke taak op zijn bord gekregen, geen wonder
dat hij uitviel. “

Vrijwilligers inspireren
Henk Kaan, een goede vriend en buurtgenoot waardeert Hans om zijn vermogen te
delegeren en mensen te enthousiasmeren.
Hans: “Hoe je met vrijwilligers omgaat, dat is
ook een kunst. Ik doe dat soort zaken intuïtief, en zorg dat iedereen een verantwoordelijkheid krijgt, dat waarderen mensen, en
je krijgt er energie voor terug. Ik werk er nu
als vrijwilliger, het is een club met veel
schwung en enthousiasme.”
Haarlem Filmstad
Hans' volharding en vasthoudendheid zijn
ook eigenschappen die mede geleid hebben
tot de totstandkoming van een prachtig boek
voor op de koffietafel: de geschiedenis van
de film in Haarlem. Er is een ook expositie
Haarlem Filmstad vertoond in het ABC. Zijn
uitgebreide netwerk kon hij aanspreken om
de financiering rond te krijgen, Dat hij daarnaast ook graag zingt, optreedt in musicals,
zijn hand niet omdraait voor een architectuurwandeling door de buurt zal de lezer niet
verbazen. Van harte!
Maaike le Grand

De befaamde koffertjes van het Hildebrand genootschap
Hans is zo'n 15 jaar voorzitter van het al 100 jaar oude
Hildebrand Genootschap: wekelijks rouleren de leden
elkaars abonnementen op de meest uiteenlopende tijdschriften; een perfect staaltje van delen en kennisverbreding met behulp van onverwoestbare koffertjes. Moderne
waarden avant la lettre.
Foto: Chris Hoefsmit

► vervolg van pagina 5

Manege ‘De Zonneruiters’

De paarden leven als groep samen

paarden alleen maar in zand staan. Nu ben ik
eindelijk in de gelegenheid om deze vraag
eens te stellen en ik leer dat gras te veel suiker kan bevatten, wat heel ongezond kan zijn
voor paarden. Vandaar de zogenoemde
‘paddock’ met zand. De paarden krijgen ruwvoer zoals gedorst hooi en voordroog te eten
op de manege. Goed ruwvoer is de belangrijkste voedingsbron voor paarden. Het bevat
veel vezels die paarden nodig hebben voor
een goede spijsvertering.

verantwoord shoppen tijdens Coronatijden

Er komt dus heel wat kijken bij het reilen en
zeilen van een manege. Het verzorgen van
de paarden, het onderhoud van het terrein,
voorraden bijhouden en dan natuurlijk ook
nog het verzorgen van de lessen, die dagelijks om 15 uur starten. Om al dit werk te kunnen doen werken er maar liefst 40 vrijwilligers
bij de manege, die dus allemaal hard nodig
zijn. Deels fungeert de manege als reïntegratieplek. Er werken dus ook mensen die met
wat voor klachten dan ook, thuis zitten of
thuis zijn komen te zitten en voor wie het lastig is weer een plek te veroveren in de maatschappij. De manege biedt ze die plek.
Ik zal over het hek blijven gluren en de geur
van hooi op blijven snuiven als ik langs de
manege kom. Maar wat ik ook vaker zal doen
is even blijven staan en naar de groep kijken.
Onderzoeken of ik kan ontdekken wie welke
rol heeft, naast het leidend liefdeskoppel Murphy en Jelle. Het was al haast vanzelfsprekend geworden, deze plek in de buurt, maar
nu ik er een bezoekje heb gebracht realiseer
ik me weer hoe bijzonder het is om een manege zo dichtbij te hebben, midden in een
woonwijk. Daar ga ik, en misschien u ook,
wat meer van genieten. En wil uw kind op
les? Wees snel, er is een lange wachtlijst.

#supportyourlocals

#ambachtindebuurt
#bezorgservice
#PrivateHighWine 1 of 2 tafels
#WijncursussenAcademieniveau 1,2 & 3
#Kleineklassen max. 8 pers.
WhatsApp: 06 - 22 861 309 / e-mail: haarlem@enwine.nl
Wagenweg 25 2012 NB Haarlem / enwine.nl

Sponsoren en vrijwilligers gezocht
Tot slot: Wilt u een bijdrage leveren aan dit
pareltje in onze buurt? De manege is momenteel op zoek naar sponsoren die een stukje
van hun nieuwe houten hek willen kopen.
Uiteraard met een mooi naambordje voor
eeuwige roem. Contact de manege als u interesse hebt (info@dezonneruiters.nl). Ook is
de vereniging altijd op zoek naar vrijwilligers
en mensen voor het bestuur. Check de website voor de vacatures dezonneruiters.nl en
volg manege ‘de Zonneruiters’ daarnaast op
instagram!
Jenet van Lubek
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Bosch & Vaart in coronatijd
Geslaagd!!!

Wilhelmus vanaf het balkon
Zoom wijkraadvergadering
Straatbingo in de
Vredenhofstraat op Koningdsag

Klaar voor de straatbingo

Picknick op afstand

Tuinconcert Michael Prins
in de Eindenhoutstraat

Op weg naar de zomer
Straatbingo in de
Vredenhofstraat op Koningdsag
Tuinconcert Michael Prins
in de Eindenhoutstraat

Madelief en Mees in
lockdown thuisstudie

Oma Cent en Philine
liefde in coronatijd
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Bericht uit de Heemtuin Eindenhout
Het is mei. Na de gouden keten van Dotters langs het water is het nu de beurt
aan de Boterbloemen om de heemtuin
geel te kleuren. Hier en daar bloeit ook
geel Koolzaad. Te zien is ook de bloei
van Fluitenkruid en Zevenblad. De
schermbloemen vormen een prettig platvorm waar insecten en vlinders graag op
landen.
Ook verschijnen de grote bladeren van de
Gewone berenklauw die hierna gaat bloeien
met mooie ‘kanten’ schermen. Deze berenklauw is inheems en groeit graag op dijken
en langs wegen. Ter geruststelling: de Reuzen berenklauw komt in de heemtuin niet
voor. De haartjes van deze plant bevatten
‘furocoumarinen’, die onder invloed van licht
op de huid na zo’n 24 uur brandwonden
veroorzaken. Het is een exoot uit ZW-Azië
die hier niet gedoogd wordt.

In het aangrenzende Vogelbos
hebben de Buizerds nu twee jongen in het nest. De Tjiftjaf vliegt
van het bos naar de heemtuin en
terug met strootjes voor een nest
en de Zwartkop zit te zingen bij de
ingang aan de manegekant.
Langs het fietspad naar de Leidsvaart zijn alle in februari geplante
boompjes aangeslagen. In de
strook met de struikklimop is een
hele zwerm Rosse metselbijtjes
druk met graven en zand oogsten
voor hun nest elders. Deze wilde
bijtjes steken niet en zijn met name belangrijk voor de bestuiving van inheemse bloemen. De Tamme kastanje doet het ook
goed. De rode Paardenkastanje ernaast
bloeit mooi, maar gaat later in het jaar toch
plaats maken voor een tweede Tamme kastanje.
In de regenpoel stond het water door de
droogte wel heel erg laag. Gelukkig hebben
de kikkervisjes wel kunnen uitzwemmen.
Die kans kregen ze omdat de poel met water uit een tank is bijgevuld door Spaarnelanden. De Gele lissen staan rond de
poel in bloei. Nu, na de IJsheiligen, planten
we diverse bloeiende planten aan voor bijen
en vlinders in de twee plantvakken. De bloei
volgt in juli en augustus.

♫ Bosch en Vaart, o heerlijke hangplek ♫
refrein
Bosch en Vaart
Bosch en Vaart
Bosch en Vaart
Bosch en Vaart

o, heerlijke hangplek
voor jong en voor oud
tussen Leidsevaart
en de Haarlemmerhout

een plek om te verblijven
waar ieder naar verlangt
om de tijd te verdrijven
een plek die lekker hangt
de pubers op hun bank
de kleuters in het gras
de oudjes in de serre
de rest die heft het glas
o, Bosch en Vaart
zo geliefd en zo vertrouwd
o, heerlijke hangplek
voor jong en voor oud
de huizen zijn heel ruim
en de straten zijn een Plaatje
voor wie daar zin in heeft
is er altijd wel een maatje
er zijn feesten in de straten
en natuurlijk Koningsdag
de bewoners uitgelaten
omdat ieder ieder mag!

refrein
Bosch en Vaart
…

o, heerlijke hangplek

de kleuters op het plein
ze rennen en ze draven
wat voelen zij zich fijn
ze tonen al hun gaven
ze kunnen heerlijk spelen
op dat mooie stukje gras
of wat daar na al dat ravotten
nog van over was
refrein
Bosch en Vaart
…

o, heerlijke hangplek

de pubers op hun bank
waar zij tezamen komen
met sigaret en drank
om honderduit te bomen
daar hebben zij hun handen vol aan
en de toekomst zeker niet
daar is toch echt geen lol aan
maar niemand die het ziet!
refrein
Bosch en Vaart
…

o, heerlijke hangplek
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Het idyllische paadje in de Heemtuin

Ons EcologischPunt-bordje werd ontvreemd
en later door ons teruggevonden in de vaart
achter de theekoepel. Nu is door Wil van de
vrijwilligers de paal beveiligd en teruggeplaatst. Verder zijn we bezig de brandnetels
en het kleefkruid op de dijk en langs het pad
terug te dringen om plaats te krijgen voor
bloeiende planten.
Een Maaibeleid-bericht: de berm aan de
huizenkant van de Van Limburg Stirumstraat heeft tot de Wagenweg de bestemming gekregen van Bloemrijk Vlindergras.
Biodiversiteit en Ecologie in
de praktijk!
Met groene groet,
Titi des Bouvrie.

tekst en muziek Aryan van der Leij
de oudjes in de serre
kijken in hun fotoboeken
van de plaatsen in de verre
die zij mochten bezoeken
ze bespreken tijdens Scrabble
wie ze mogen en waarom
en wie niet – dat is een kwebbel!
zo komt de dag wel om
refrein
Bosch en Vaart
…

o, heerlijke hangplek

de rest van dertig tot zestig
loungt wat op de schommelbank
ze voelen zich gevestigd
en verdienen dus hun drank
door de week slechts vitaminen:
met zo’n prachthuis aan je kont
moet je alle twee verdienen
want je zit zo aan de grond
refrein
Bosch en Vaart
...

o, heerlijke hangplek

Barbara Mascini (18 x 24 cm) - te koop voor € 235,- incl. lijst.

Bron: Haarlems Dagblad

Cultuur in de Kroniek
Helaas geen Cultuurlijn dit jaar. Daarom hier een kleine
kunst en cultuur impressie van de deelnemers die dit jaar
hadden willen shinen in de huizen en tuinen van Bosch &
Vaart en het prachtige lied uit 2011 geschreven voor het
Bosch en Vaart koor door Aryan van der Ley op de pagina
hiernaast.
Volgend jaar staat het team weer klaar om een mooie
nieuwe Cultuurlijn te verzorgen.
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BUUV Haarlem
Het is in deze moeilijke tijd mooi om af en toe iemands lichtpuntje te kunnen zijn.
We hebben een mevrouw aan de lijn gehad die al dagen in de kou blijkt te zitten
omdat haar kachel het niet doet. Haar
zoon die dat normaal gesproken regelt is
ziek en kan niet bij haar langskomen. We
hebben een BUUV gebeld die bij ons
staat ingeschreven en dezelfde dag zat ze
er weer warmpjes bij.
Of neem de oudere dame die alleen woont
en geen familie heeft. Ze is soms eenzaam
en na een bemiddeling via BUUV maken
kinderen uit de buurt nu mooie tekeningen
op haar stoepje, ze wordt er heel erg gelukkig van. En dan de groep mensen die elkaar
regelmatig belt via een WhatsAppgroep. Ze
hebben met het videobellen de leukste gesprekken met elkaar en letten op deze manier ook een beetje op elkaar.
Er zijn nog veel meer voorbeelden: er zijn
BUUVBevrijdingsdagBoxen geknutseld en
verspreid in verschillende wijken, een
spoedritje naar het ziekenhuis wordt opgelost door vervoer per camper en een vrouw
kookt wekelijks voor vijf mensen goddelijke
maaltijden die vervolgens door anderen worden rondgebracht.
Teamleider BUUV Haarlem Ingrid van Tienhoeven: ‘Deze periode heeft veel impact op
iedereen. Dat merken we ook bij BUUV. We
hebben 800 BUUVen die niet online actief
zijn gebeld. Het is een opluchting voor ze

Ingezonden brief

dat ze nu goed weten waar ze hulp kunnen
vragen én dat er aan hen gedacht wordt.
Online kunnen mensen elkaar goed vinden,
er zijn heel veel mensen die zich hebben
aangemeld bij BUUV om iets voor een ander
te doen. In de beginweken van de coronacrisis heeft BUUV ruim 100 mensen per week
aan elkaar gekoppeld.
#coronahulp, durf te vragen!
Nu alle maatregelen langer duren starten
BUUV en het Vrijwilligerscentrum Haarlem &
omgeving samen de campagne
‘#coronahulp, durf te vragen!’ Voor ouderen
en jongeren die hulp nodig hebben maar het
moeilijk vinden om dat te vragen. Het blijkt
dat er vraagverlegenheid is bij mensen. Ze
vinden het moeilijk om hulp te vragen aan
mensen die ze niet kennen. Via ons kunnen
ze op een veilige manier in contact komen
met iemand die graag een ander helpt. En
dat zijn er in Haarlem gelukkig heel veel! Het
is in deze moeilijke tijd mooi om af en toe
iemands lichtpuntje te kunnen zijn.

Wat is BUUV?
BUUV is voor en door bewoners van Haarlem. Via BUUV kun je iets voor andere Haarlemmers doen of hulp vragen. Dat kan gaan
om boodschappen doen, koken, de hond
uitlaten, iemand af en toe bellen of de vuilnis
buiten zetten. Als BUUV hoef je echt niet
altijd klaar te staan. Je kunt ook in deze tijd
af en toe een handje helpen. BUUV is op
werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur telefonisch te bereiken op 023 - 551 78 45.
E-mail: info@haarlem.buuv.nu
Carla Klippel-Min
Sociaal Makelaar BUUV Haarlem/Haarlem Effect

BUUV in Bosch & Vaart
We zijn op zoek naar BUUVen die actief
zijn in Bosch & Vaart voor een interview
in een komende Kroniek.
Ben je BUUV in Bosch & Vaart en lijkt het je
leuk om daar in de Kroniek meer over te
vertellen, neem dan contact met ons op via
info@boschenvaart.nl.

Speelveld heeft uw hulp nodig!

Beste bewoners,
Ik zal mij even voorstellen, mij naam is
Maarten Henneman.
U weet dat niet, maar samen met andere
bewoners onderhouden we al 15 jaar het
speelveld bij het Sancta Maria Lyceum. Dit
veld wordt door maar liefst vier gemeentelijke en andere organisaties beheerd. Daardoor gebeurt er helaas heel weinig. Na de
herfst worden de bladeren niet opgeruimd
en ook na een heel harde storm worden de
dode, afgebroken takken niet weggehaald.
Vaak zitten ook de prullenbakken overvol.
Dat alles en nog meer ruimen wij al jaren
op.
De zandbakken worden door de gemeente
aangemerkt als; “val-ondergrond zand”. Ja,
je moet er maar opkomen. Zij zijn dus door
de gemeente niet bedoeld als zandbak of
speelplaats. Uiteraard voor ons allemaal
wel. De wijkraad heeft heel veel moeite
moeten doen om dit zand hier te behouden.
Op een gegeven moment waren wij nog de
enige wijk in Haarlem die dit had. Het liefst

ziet de gemeente hier kunstgras of
rubberen tegels. Dat is nu precies
waarom wij alle hulp van de ouders
(en de kinderen) nodig hebben om
onze zandbakken te behouden.
Graaf geen kuilen dieper dan 15 cm.
De grond op die diepte wordt niet
gereinigd door de zon en regen. Die
is heel ongezond. Het zand is voor de
hele kleintjes bedoeld. Graaf alleen met
schepjes niet groter dan 25 max.30 cm.
Daar kun je geen grote gaten mee graven.
Gooi de gegraven gaten na afloop weer
dicht. Graag geen zand uit de bakken gooien of meenemen. De gemeente is niet van
plan om iedere keer weer zand aan te voeren. Geen zand in de speeltoestellen gooien. Bij regen kan het water niet weg en
gaan ze rotten.
Er staan heel bijzondere Vleugelnoot bomen. Die hebben de neiging om naar beneden te groeien. Het is natuurlijk leuk om aan
die takken te hangen. Maar vaak breken ze
dan af. Laat de bomen dus graag onge-
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Laat het zand in de zandbak liggen alsjeblieft!

moeid. Wij vragen de gemeente op tijd of zij
willen snoeien. Doen zij dat toch niet dan
doen wij dat. Laat de opgeruimde takken in
de borders liggen. Dat is beter voor de biodiversiteit en dan kunnen kinderen er niet
mee gaan slaan.
Tot slot, graag de rotzooi in de prullenbakken gooien of mee naar huis nemen, als ze
vol zijn.
Alvast bedankt! En wij wensen iedereen
veel speel- en recreatieplezier.
Met vriendelijke groet,
Maarten Henneman

Van de wijkraad

WhatsApp buurtpreventie
Je hebt ze vast
zien hangen, de
bordjes aan het
begin van de
straat met daarop
de waarschuwende tekst: Pas op
WhatsApp buurtpreventie! Misschien heb je je
intussen ook afgevraagd of je
eraan mee kan
doen. En dat kan!
Hoe werkt het?
WhatsApp buurtpreventie zorgt ervoor dat
bij onraad omwonenden elkaar snel kunnen
informeren en zo nodig de politie inschakelen. Op deze laagdrempelige manier, kunnen buurtbewoners bijdragen aan de veiligheid in de buurt. Daarnaast kunnen ook
aangrenzende buurten en straten op de
hoogte worden gesteld. Anders dan bijvoorbeeld bij apps als Nextdoor hoef je geen
aanvullende apps te downloaden. Ook hoef
je je verder geen zorgen te maken dat je
een heleboel niet-gerelateerde berichten
ontvangt, zoals oppas gezocht of massagestoel te koop. De app wordt namelijk gemonitord door een vrijwilliger uit de buurt. Hij of
zij ziet erop toe dat er geen andersoortige
apps worden verstuurd. De precieze spelregels ontvang je bij aanmelding.
Drie groepen in Bosch & Vaart
De buurt is op postcode ingedeeld in drie
delen, noord (B&V1), midden (B&V2) en
zuid (B&V3), zodat de groepen evenredig
verdeeld zijn over de wijk. Voor elke groep
hebben we een beheerder gevonden die de
WhatsApp groep zal monitoren.
B&V1 – beheerder Frank Richtert.
Deze groep beslaat het noordelijke deel van
de wijk en omvat de volgende straten: Westerhoutstraat (2012 JP,JR,JS), Berkenrodestraat (2012 LA,LB,LC), Boekerodestraat
(2012 LD,LC), Bos en Vaartstraat (2012
LG,LH). Circa 170 woningen.
B&V2 – beheerder Nine Booy
Deze groep beslaat het midden deel van de

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

wijk en omvat de volgende
straten: Oranjeplein (2012
LN,LP), Spruitenbosstraat
(2012 LJ,LK), Zomerluststraat
(2012LL,LM), Wagenweg 152252 (2012 NL,NM,NP), Prinsessestraat (2012 LR), Prinsessekade 1-35 (2012
MA,MB). Circa 170 woningen
B&V3 – beheerder Tanja van
der Krogt.
Deze groep beslaat het zuidelijke deel van de wijk en omvat
de volgende straten:
Van Limburg Stirumstraat
(2012 MN,MX), Van Hogendorpstraat (2012 MN,MP,MR),
Eindenhoutstraat (2012
MH,MJ,MK,ML), Vredenhofstraat (2012 MD,ME), Bos en
Hovenstraat 2012 LS,LT),
Ipenrodestraat (2012 MG),
Prinsessekade 36-63 (2012
MC). Circa 195 woningen.
Hoe meld ik me aan?
Je kunt je eenvoudig aanmelden via de website van WhatsApp Buurtpreventie. Dat werkt als volgt:
1.

Ga naar www.wabp.nl

2.

Klik op ‘groep zoeken’

3.

Vul je postcode in

4.

Je krijgt automatisch de groep te zien
waarvoor je je aan kunt melden

5.

Jouw aanmelding gaat naar de beheerder die jou toevoegt aan de juiste groep.

Aan het begin van alle toegangswegen tot de buurt
hangen de bordjes

Flats langs de Randweg
Omdat de flats van de Houthof, de Houtwachters en Kinheim aan de andere kant
van de Westelijke Randweg liggen, moet
hiervoor apart bekeken worden of er behoefte is aan een buurtpreventie groep. Omdat
er in deze buurt al een aantal groepen actief
zijn is het verstandig eerst te bekijken of
daar bij aangesloten kan worden. Mocht dit
problemen opleveren, wend je dan vooral tot
Ernst van den Broek:
We zullen de whatsapp buurtpreventie groepen steeds met de beheerders evalueren,
zodat we een beeld krijgen of de veiligheid
in de buurt hiermee wordt verbeterd! Vanaf
deze plaats willen we alvast onze dank uitspreken voor de bereidheid van Frank, Nine
en Tanja om deze taak op zich te nemen.

Vragen, ideeen of suggesties?
Heb je nog aanvullende vragen, ideeën of
suggesties? Dan kun je je ook richten tot de
wijkraad, contactpersoon is Ernst van den
Broek: ernst.vandenbroek@boschenvaart.nl

Ernst van den Broek: sponsoren, veiligheid
ernst.vandenbroek@boschenvaart.nl
Victorine Egter van Wissekerke:
communicatie, Kroniek
victorine.egtervanwissekerke@boschenvaart.nl
Lex Rietveld: contactpersoon gemeente, l
opende projecten, dagelijks beheer
lex.rietveld@boschenvaart.nl

13

Feeke Schulpen-Wijffels: coördinatie straatvertegenwoordigers, evenementen
feeke.schulpen@boschenvaart.nl
Frederike van Urk: communicatie, Kroniek
frederike.vanurk@boschenvaart.nl
Wijkraad Bosch & Vaart
info@boschenvaart.nl
www.boschenvaart.nl
@boschenvaart

Van de wijkraad

Democratisch experiment in 2021

Wijkagent

In eerdere Kronieken hebben wij jullie
opgeroepen om mee te denken over onze
deelname aan het democratisch experiment van de gemeente. Op de jaarvergadering zouden we hier een uitgebreide
toelichting van de gemeente over krijgen.

Helaas zitten we in
Bosch & Vaart al geruime tijd zonder wijkagent. Onze vaste
wijkagent is wegens
ziekte uit de roulatie.

Helaas is die door de coronacrisis niet doorgegaan. Het idee was dat wij middels een
wijkcontract budget zouden krijgen van de
gemeente om uit te geven aan zaken die wij
als buurt echt belangrijk vinden. Daarover
wilden wij graag met de buurt in gesprek
uiteraard.
Aangezien het op het moment niet zo makkelijk is om bij elkaar te komen en iedereen

ook wel wat anders aan zijn hoofd heeft,
hebben wij de gemeente om uitstel gevraagd.
De gemeente is ermee akkoord dat wij het
bijbehorende budget naar 2021 doorschuiven.
We nodigen iedereen hierbij nogmaals van
harte uit om mee te denken welke zaken wij
volgend jaar aan zouden willen pakken. Wij
denken zelf aan thema’s als duurzaamheid,
grondwater, veiligheid , groen etc. Maar
misschien heb jij wel een heel ander, veel
beter idee!
We komen er in de Kroniek van november
op terug.

Kijk verder dan 1,5 meter met De Groene Kroon

Het team van de Groene Kroon (keurig op afstand)
v.l.n.r Michiel Westermann (penningmeester), Constantijn Weytingh, Hestia de Vries,
Lucas Land (voorzitter), Andreas Domnick, Frits Brinkerhof (secretaris), Bart Algera, Marije Gantvoort

Met steun van de wijkraden Bosch &
Vaart en Koninginnebuurt is het achtkoppige bestuur gestart met de wijkcoöperatie, om voor-en-door de buurt invulling te
geven aan de energietransitie van de
gemeente Haarlem.

Enquête
Diverse thema’s staan op de agenda zoals
zonnepanelen, dak- en vloerisolatie, spouwmuren en dubbelglas. Wellicht heb jij nog
andere interesses? Geef het door! Deze
zomer ontvangen aangemelde aspirantleden een enquête. De uitkomst bepaalt
welk thema als eerste in het najaar opgepakt wordt, tijdens een themasessie met
een onafhankelijk extern expert, waarbij ook
medebewoners uit de wijk hun ervaringen
zullen delen.

Duurzaamheidssafari in september
Om de generatie Z ‘van klimaat’ weer bij
duurzaamheid te betrekken, ruim na de
eerste klimaatmars van september met
15.000 kinderen in Den Haag, wil De Groene Kroon contact leggen met scholen in de
buurt om een wijksafari voor te bereiden
voor september. Hierdoor worden jeugd én
huiseigenaren gestimuleerd om mogelijkheden tot verduurzaming in onze wijk zelf te
gaan ontdekken. Want het is gaaf om van
“je buren” te horen en te zien wat vergroening in de wijk voor ze betekent in wooncomfort, besparing als opbrengst en natuurlijk ook investering als kosten. Wil je helpen
met dit project? We horen het graag.
Energiecoach opleiding bijna vol – meld
je aan!
Heb je affiniteit met duurzaamheid en woningonderhoud, en help je graag een paar
buren? Er is nog plaats in de eerstvolgende
(korte) opleiding voor een paar aspirant
Energie Coaches. Meld je aan, of stel gerust een paar vragen.
Interesse en gratis aspirant-lid worden?
Kijk vanaf 15 juli op onze eigen website
www.degroenekroon.org. Of stuur een mail
aan: groenekroonduurzaam@gmail.com.
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De wijkraad wordt regelmatig benaderd met
klachten over overlast. Zo was er aan het
begin van de coronacrisis vaak overlast van
hangjongeren op het Sanctaveld die in te
grote groepen bij elkaar zaten en vernielingen pleegden. Ook vinden er aanzienlijk
meer diefstallen en inbraken plaats. Wij
hebben daarop onze zorgen geuit bij de
gemeente over het ontbreken van een wijkagent in onze buurt.
Het advies is om in geval van overlast of
andere zaken waar je normaalgesproken
de wijkagent voor zou bellen, contact op te
nemen via het algemene telefoonnummer
van de politie: 0900 – 8844.
In het geval van acute nood of gevaar moet
je uiteraard met 112 bellen.
Heb je vragen over veiligheid in de buurt
neem dan contact op met Ernst van den
Broek via:
ernst.vandenbroek@boschenvaart.nl.

HAARLEM KLEM

De wijkraden Bosch & Vaart en Koninginnebuurt participeren al geruime tijd
in de stichting STEL (Stichting Tunnel
en leefbaarheid). Deze stichting is destijds opgericht als een breed burgerinitiatief gericht op verbetering van de
bereikbaarheid en de mobiliteit in Haarlem en breder in de omliggende gemeente (Zuid Kennemerland).
De stichting STEL heeft het Platform
HAARLEM KLEM opgericht als centrale
naam voor alle communicatie. Onlangs is
de website gelanceerd.
Wil je meedenken en praten over de bereikbaarheid van Haarlem,
meld je dan via de website
aan.

Van de wijkraad

Versterking gezocht!
Met het vertrek van David Moolenburgh
naar Zandvoort, om daar te gaan burgemeesteren, is een belangrijke vacature
ontstaan in de wijkraad. Daarom zijn we
op zoek naar een buurtgenoot met affiniteit in gemeentezaken. Zoals je aan David
hebt kunnen zien kan het je huidige carrière een enorme boost geven.
Wie zoeken we?
De wijkraad houdt zich naast de wat meer
zichtbare taken in de wijk, zoals de kroniek,
sponsoring en organisatie van evenementen en bijeenkomsten ook bezig met onderwerpen waarbij de gemeente ook betrokken
is. Voorbeelden zijn het grondwaterpeil, de
(her-)inrichting van wegen en straten, projecten die onze buurt beïnvloeden en nieuwe dingen, zoals het democratisch experiment. Daarnaast is er een interessante klus
te doen in de stichting Tunnel en Leefbaarheid (Stel), een samenwerkingsverband van

onze wijkraad met de wijkraad Koninginnebuurt.
De leden van de wijkraad zijn over het algemeen contactpersoon voor dit soort projecten en kunnen op hun beurt de buurt
informeren, maar soms wordt ook gevraagd
om zitting te nemen in een commissie. Om
te monitoren wat er allemaal speelt en de
contacten met de gemeente te onderhouden en verder uit te bouwen zijn we op
zoek! Ben je geïnteresseerd in bestuurlijke
zaken, vind je het leuk om meer te weten
over de projecten in de buurt en zou je daar
een actieve rol in willen spelen? Neem dan
contact op met de wijkraad!

Door het vertrek van enkele andere leden
zijn we wat aan het schuiven met de taakverdeling. Mensen met een financiële of
communicatie achtergrond zijn ook van harte welkom!

Waterhuishouding Bosch & Vaart

Tijd?
De eerste vraag die we vaak krijgen als
wijkraad als we op zoek zijn naar nieuwe
kandidaten, is of de wijkraad veel tijd kost.
En die vraag is lastig te beantwoorden. Het
is namelijk aan jou hoeveel tijd je erin stopt.
Iedereen in de wijkraad neemt op vrijwillige
basis naast zijn of haar werk deel aan de
maandelijkse vergaderingen en heeft een
portefeuille onder zijn of haar hoede. Het is
aan jou hoe je invulling geeft hieraan. We
streven ernaar dat iedereen ongeveer evenveel doet, af en toe nemen we daarom iets
van elkaar over.
Geïnteresseerd?
Laat dan van je horen! Wij hebben jou namelijk heel hard nodig. Stuur een mail met
je naam en telefoonnummer aan
info@boschenvaart.nl en we nemen contact
met je op voor een afspraak.

StraatApps

Zoals eerder bericht is in het kader van
een pilot “grondwaterproblematiek” door
ingenieursbureau Wareco de waterhuishouding in onze wijk in kaart gebracht.
De aanleiding voor het onderzoek was de
langdurige wateroverlast in natte periodes en sinds enkele jaren ook een te lage
grondwaterstand tijdens droge periodes.
Het onderzoek heeft aangetoond dat het
drainagesysteem in de openbare ruimte
weliswaar goed werkt maar dat het systeem
slechts een beperkte invloed heeft op de
grondwaterstanden op particulier terrein.

Nog een WhatsApp initiatief! In deze tijden van corona hebben we allemaal gemerkt hoe handig het is om heel snel een
groep mensen te mobiliseren, op de
hoogte te brengen of een vraag uit te
zetten.

Het rapport met aanbevelingen is tijdens de
jaarvergadering maart 2019 toegelicht door
de Gemeente en Wareco. Er is toen toegezegd een vervolgtraject op te starten.
Daar is, ondanks aandringen door de wijkraad, tot op heden helaas niets van terecht
gekomen. Een van de oorzaken was de
onderbezetting bij de afdeling Beheer en
Beleid Openbare Ruimte.
Omdat de problematiek door de toenemende intensiteit van zowel droge als natte periodes steeds prangender wordt, heeft een
delegatie van de wijkraad op 27 mei gesproken met wethouder Merijn Snoek en de recentelijk aangestelde beleidsmedewerker
Water en Klimaat. Afgesproken is dat in de
maand juni de Gemeente een marsroute
voor het vervolgtraject zal presenteren met
als doelstelling in het derde kwartaal 2020
tot besluitvorming te komen welke maatregelen er getroffen moet worden. Daarnaast

Functioneren drainagesysteem

zal de gemeente de wijkraad op korte termijn informeren over de lopende onderhoudswerkzaakheden, zoals (mogelijke)
verstoppingen in het drainagesysteem.
Tot slot hebben wij de gemeente gevraagd
om bevindingen op perceelniveau in het
Wareco onderzoek beschikbaar te stellen
aan de desbetreffende huiseigenaren. De
gemeente is daar terughoudend in en beraadt zich nog.
Wij houden jullie op de hoogte van de voortgang.
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Daarom zijn we op zoek naar contactpersonen in de straat die ook in hun straatappgroep zitten en die bereid zijn om af en
toe een vraag van de wijkraad door te zetten
in hun eigen straatapp. Denk hierbij aan een
oproepje voor Koningsdag, de nieuwjaarsborrel of de Cultuurlijn. We denken dat we
op deze manier nog beter (en sneller) berichten in de wijk kunnen verspreiden.
Wil je helpen?
Meld je dan aan via info@ boschenvaart.nl
onder vermelding van straatvertegenwoordiger. Zet in het bericht je naam, je telefoonnummer en je straat. Dan nemen we zo
spoedig mogelijk contact met je op.

Tja, die koffieochtenden

Oproep

collectanten gezocht!

Waren we net een beetje gewend aan de
gezellige behuizing aan de Wagenweg,
aan &Wine, dus, kregen we juist een
beetje grip op de beelden en geluiden uit
de beamer aldaar en hadden we prettig
de programmering voor de rest van dit
kalenderjaar rond … en toen sloeg het
dolende virus wereldwijd geniepig toe.
Inmiddels zijn drie koffieochtenden afgeblazen. Het enige wat wel doorgaat is … de
geplande zomerstop van juli en augustus.
En september dan? Dat is nog de vraag. Op
de schoolpleinen wordt weer vrolijk gerend,
je kunt weer een kopje koffie drinken op een
af- en uitgemeten terrasje en de trein brengt
je weer spoorslags naar een museum. Maar
durven we al een vakantie te plannen?
Gaan we de landsgrens over? En moeten
we dat wel willen? Mondkapjes, desinfecterende gelletjes, kunststof schermen en afstand bewaren helpen weliswaar om het
virus in toom te houden.
September?
Maar of wij in september al durven? Onze
vaste bezoekers zijn niet meer de jongsten.
En eh … ook wij vallen ruimschoots binnen
de marges van de risicogroep. Bovendien, is
het wel kies om onze gastsprekers de afweging wel-of-niet-ingaan-op-de-uitnodiging te
laten maken?

Het KWF-collecteteam in de Bosch &
Vaart, vijf personen sterk, is op zoek
naar enkele enthousiaste vrijwilligers die
willen bijdragen aan de grootste collecte
van Nederland.

Een virtueel kopje koffie?
Op dit moment peilen we of we een virtueel
kopje koffie met elkaar kunnen drinken. Met
een toegestuurd linkje en een kleine gebruiksaanwijzing moet het toch lukken de
vaste kern thuis en op een afgesproken
tijdstip op het beeldscherm te krijgen. Via
Skype of Zoom even horen en laten horen
hoe het een ieder vergaat.
Hopelijk gaat dat lukken.
Jutta Swakowski en Sjaak Joziasse

Als collectant loop je maximaal 3 straten, dit
kan je in 1 á 2 avonden doen. De benodigde materialen worden bij je thuis gebracht,
en het tellen doen we gezamenlijk (vooral
ook leuk voor de kinderen) thuis bij ondergetekende, met een hapje en drankje.
De collecte zal dit jaar plaatsvinden in de
week van 30 augustus t/m 5 september. Uiteraard zullen alle veiligheidsregels
in acht worden genomen.
Heb je interesse of vragen?
Neem contact op met:
Martijn van Westerop
Ipenrodestraat 11
06 5731 3333
martijn@teamvanwesterop.nl

Actuele informatie
Houd de website boschenvaart.nl in de gaten.
Volg de wijkraad op twitter:
@boschenvaart
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!
Oh ja, we hebben ook nog een ouderwets
informatiebord op het Oranjeplein.
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