
 

Nieuwsbrief nr. 2, najaar 2018 van 
 

STICHTING WESTELIJK TUINBOUWGEBIED HAARLEM 
 
Beste vrienden,  
Hierbij onze najaarsbrief van 2018. Traditiegetrouw informeren wij u twee keer per jaar over 
onze activiteiten. De Nieuwsbrief is vooral bedoeld voor onze vrienden die liever post-op-de-
deurmat ontvangen dan per mail. 
 
Er is weer een wijkraad in Haarlem Zuid-West! 
Op 3 april 2018 stemden de in groten getale toegestroomde wijkbewoners in met 
de oprichting van de wijkraad Klein Zuid West Haarlem. 
De SWTH is in de jaren ’90 als werkgroep opgericht door vertegenwoordigers van 
de wijkraden rondom het Westelijk Tuinbouwgebied. De SWTH juicht daarom de 
wederopstanding van een wijkraad zeer toe, want samenwerking met (een door gemeente 
Haarlem erkende vertegenwoordiging van) wijkbewoners staat hoog in ons vaandel. 
 
Meewerkdag Duinvlietsbos 2018 

Het Duinvlietsbos staat bekend om zijn vele prachtige Stinsenplanten in het voorjaar. Veel 

Haarlemmers genieten van dit deel van het Westelijk Tuinbouwgebied. Nadeel van dit 

intensieve gebruik is dat er steeds meer en bredere paadjes in het bos ontstaan, 

olifantspaadjes genoemd. Hierdoor klinkt de bosgrond in en wordt hard. Zo verdwijnen meer 

en meer stinsenplanten. Op zaterdag 6 oktober werd met een klein groepje vrijwilligers het 

jaarlijkse onderhoud gepleegd aan ons mooie Duinvlietsbos, onder leiding van boswachter 

Rien de Vries van Staatsbosbeheer. Zoveel mogelijk olifantspaadjes zijn opnieuw dichtgezet 

met boomstammen. Ook hebben we de jonge scheuten (ook wel “rokken” genoemd) aan de 

voet van de linden gesnoeid, zodat er weer een lindelaan zichtbaar wordt. Het SWTH-

bankje, midden in het bos, hebben we wat dieper in de grond geplaatst, zodat iedereen weer 

prettig kan zitten zonder met de benen boven de grond te bungelen. 

N.B. Wandelaars, hondenbezitters en fietsers roepen wij op om rekening te houden 
met de kwetsbaarheid van het Duinvlietsbos en op de paden te blijven! 

 

 



Rust bij de kust       

Het Platform Rust Bij De Kust is een samenwerkingsverband van organisaties en wijkraden 

die de verkeers- en geluidsoverlast van het Circuit Zandvoort willen terugdringen. De 

Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem volgt via haar vertegenwoordiger in het platform 

de recente ontwikkelingen rond het circuit in Zandvoort. Er zijn namelijk plannen om de 

Formule 1 races weer naar Zandvoort te halen. U las erover in Nieuwsbrief no 1 van dit jaar.  

De SWTH is van mening dat het belangrijk is dat overheidsinstellingen hun 

verantwoordelijkheid nemen; natuur- en  rust- en stiltegebieden in Zuid-Kennemerland zijn 

namelijk van grote waarde voor de inwoners en bezoekers. 

We ondersteunen daarom van harte de petitie die u kunt tekenen op website 
www.rustbijdekust.nl        
 

Burgemeester bezocht WTG 
De SWTH nodigde in juni burgemeester Wienen uit voor een rondleiding door het WTG. Wij 

kregen de gelegenheid om in een anderhalf uur durende wandeling de bijzondere 

kenmerken van het gebied onder zijn aandacht te brengen. Bij het afscheid kreeg de 

burgemeester een ingelijste foto aangeboden van het gebied. 
 

Rondleidingen en lezingen 
De rondleidingen en lezingen van onze gids blijven vrienden en belangstellenden trekken.  
Bekende thema's worden aangevuld met nieuwe informatie zodat het verhaal steeds blijft 

boeien. 

 

Natuur in het WTG  
Het is zo langzamerhand bekend dat in ons land en daarbuiten het aantal insecten, vogels 

en daardoor ook andere dieren dramatisch daalt. Oorzaak is voor een groot deel: intensieve 

landbouw. SWTH zoekt contact met verschillende organisaties om te zorgen dat het gebied 

meer insect- en vogelvriendelijk wordt.   
 

Privacy verklaring 
In verband met de nieuwe Europese Privacywet heeft ook de SWTH haar privacyverklaring 

aangepast. De volledige tekst staat op onze website en al onze vrienden hebben de tekst dit 

najaar per post toegestuurd gekregen. 
 

Vrienden van het Westelijk Tuinbouwgebied 
Goed Nieuws! Dit jaar hebben we onze 500-ste vriend in het zonnetje gezet. We zijn heel blij 

met deze steun in de rug. Ondertussen groeit onze stichting gestaag door en als de trend zo 

doorzet, denken we eind 2019 of begin 2020 de 600-ste vriend te mogen verwelkomen. Een 

grote achterban is niet alleen belangrijk om ons werk te kunnen blijven doen (denk aan: het 

ontwikkelen van ideeën en plannen, onderzoek doen en juridische bijstand inhuren) maar 

ook om door de politiek als belangrijke gesprekspartner te worden gezien. 
Er wordt door ons weer gefolderd in de wijken rondom het Westelijk Tuibouwgebied. Indien u 

al vriend bent, maar toch een folder van ons in de bus heeft gekregen, geef hem dan gerust 

door aan een mogelijk geïnteresseerde.  

 

Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem 
Secretariaat: Jan de Mijterlaan 13 
2015 EK Haarlem 
E-mail: info@swth.nl 
Website: www.swth.nl 
Facebook: https://www.facebook.com/tuinvanhaarlem 
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De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem wenst alle vrienden goede 

feestdagen en een gezond en voorspoedig 2019. 

We zijn blij dat u ons steunt en hopen dat u ons trouw blijft zodat u en anderen in 

de toekomst kunt blijven genieten van al het moois in het Westelijk 

Tuinbouwgebied! 

 

 

 

 

 

 

 

 


