Nieuwsbrief nr. 1, zomer 2019
STICHTING WESTELIJK TUINBOUWGEBIED HAARLEM
Beste vrienden,
Hierbij onze zomerbrief van 2019. 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 12 maart 2019 gingen twee van ons ter kennismaking op bezoek bij de Wijkraad
Klein-Zuidwest die sinds ca twee jaar actief is.
Binnen de wijkraad was men belangstellend ten opzichte van de doelstellingen van
SWTH en onze ideeën over de toekomst van het gebied.
Er vond een inspirerende uitwisseling plaats over mogelijkheden voor samenwerking.
We voorzagen de wijkraad van informatie/materiaal over het gebied en SWTH.
Politiek Haarlem
– Bouwplannen gemeente Haarlem
De gemeentelijke bouwplannen blijven onze aandacht houden. De laatste plannen
gaan uit van 10.000 woningen tot 2025 in Haarlem.
Dat er meer woningen moeten komen is een opdracht vanuit de landelijke overheid.
Dat betekent volgens SWTH nog niet dat Haarlem volgebouwd moet worden.
Wij vragen ons ook af waarom er zo hoog gebouwd moet worden, zoals in de
plannen met Zuid-West en hoek Zijlweg/Randweg is voorzien.
Het WTG is een buffer tussen binnenduinrand en stad waarbij het groen langzaam
overgaat in (lage) bebouwing; een muur van hoge bebouwing rond de stad past daar
niet in.
Er bestaan daarnaast plannen, hoewel in een nog zeer pril stadium, om in een strook
aan de zuidzijde van de huizen langs de Zijlweg elf woningen te bouwen. Dit om de
“verrommeling van het gebied tussen Zijlweg en Brouwersvaart te stoppen”. Het lijkt
ons een zeer creatieve geest die bedacht heeft dat je verrommeling opheft door
huizen te bouwen. SWTH heeft op 20 juni hierover ingesproken bij de Commissie
Ontwikkeling. In het Bestemmingsplan Binnenduinrand 2017 staat namelijk
overduidelijk dat er in het WTG geen “verdichting” (= bebouwing) mag plaatsvinden.
Alle politieke partijen onderschrijven het voornemen om het gebied groen en open te
houden.
Zoals eerder vermeld: de gemeentelijke bouwplannen blijven onze aandacht houden.

– Rondleiding Wethouder
Samen met een aantal tuinders en SWTH is er een rondleiding georganiseerd voor
wethouder Rodunner om kennis te maken met het gebied en zijn
bewoners/gebruikers. Kort daarna spraken wij hem en zijn collega Botter nogmaals
op een inloopspreekuur. Daar wisselden wij een-op-een van gedachte over onze
zorgen over de plannen met het WTG.
– Politieke partijen
Begin dit jaar bezochten we weer de politieke partijen. Gespreksonderwerpen waren
o.a.:
– Toekomstvisie voor de komende 10 jaar
– Visie t.o.v. natuurontwikkeling
– Visie op/plannen met tuinbouwgebied als water-opvanggebied
Bijna alle partijen onderstreepten nogmaals dat ze op het standpunt staan dat er niet
gebouwd mag worden in het WTG .
– Handhaving
Na de uitspraak van de Raad van State over de door enkele tuinders en bewoners
ingediende bezwaren tegen het Bestemmingsplan, gaat de gemeente de afwijkingen
van het bestemmingsplan aanpakken.
Handhaving heeft de betrokkenen bezocht.
SWTH gaat ervan uit dat de gemeente haar eigen beleid voor dit gebied trouw blijft.
Een siertuin in het Westelijk Tuinbouwgebied?
Je zou zeggen: een siertuin moet passen in het Westelijk Tuinbouwgebied….
Een bewoner van het Marcelisvaartpad legde rond 2014 een siertuin met bomen aan.
Dit komt echter niet overeen met het Bestemmingsplan waarin staat dat het gebied
groen en open moet blijven.
Vijf jaar geleden maakte SWTH al bezwaar tegen deze siertuin, want de beplanting
belemmert de openheid en verstoort de zichtlijnen van het gebied. De aanleg is ook
in strijd met het Bestemmingsplan.
Gemeente Haarlem is de bewoner tegemoet gekomen door een paar solitaire bomen
en een aangelegde vijver toch te vergunnen, maar desondanks heeft de bewoner
bezwaar aangetekend. Inmiddels heeft de Rechtbank Noord-Holland op 16 januari
2019 uitspraak gedaan die er kort gezegd op neerkomt dat het grootste deel van de
beplanting niet is toegestaan.
SWTH is blij met deze uitspraak omdat de openheid echt in het geding is.
Rondleidingen en lezingen
Naast de voorjaarswandelingen van onze vaste gids hadden we een gast-rondleider.
Dirk Slagter, bioloog, vertelde aan de hand van voorbeelden hoe je struiken en
bomen ook in de winter kan herkennen.
In samenwerking met SWTH, het Zaeltje en BVO/Ons Bloemendaal worden er ook op
locatie lezingen gegeven die het WTG betreffen.
Zowel de rondleidingen als de lezingen trekken veel deelnemers/toehoorders en
leiden regelmatig tot het aanmelden van nieuwe vrienden.
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.
Ooievaarsnest
U heeft mogelijk wel eens een of zelfs meerdere ooievaars gezien in en rond het
WTG. Of erover gehoord.
Om de ooievaar weer terug te brengen in het WTG willen wij wil op de weide ‘Het
Poortstuk’ tegenover het poortgebouw van landgoed Elswout een ooievaarsnest
realiseren. Historisch gezien heeft in het verleden op deze plaats ook een
ooievaarspaal/nest gestaan. Staatsbosbeheer is enthousiast over het idee en heeft
toegezegd mee te werken.
Hoewel het nog niet helemaal rond is, we wachten nog op de laatste formulieren,
hopen we voor het broedseizoen volgend jaar het nest te hebben staan. En dan maar
afwachten of de ooievaar echt….!
Onderzoeksproject WTG
De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem ziet de stedelijke druk rondom het
gebied toenemen in de vorm van ontwikkelplannen ten behoeve van woningbouw en
de daartoe benodigde infrastructuur en recreatie.
De SWTH vindt dit een zorgelijke ontwikkeling en een mogelijk gevaar voor een
“groen en open Tuinbouwgebied.”
Om ook andere invalshoeken te belichten gaf de SWTH begin dit jaar een student
Landscape & Environment Management van de Hogeschool InHolland-Delft de
opdracht een afstudeerscriptie te schrijven waarin de toekomstige kansen voor het
Westelijk Tuinbouwgebied onderzocht worden.
Het doel van de opdracht is ervoor te zorgen dat de SWTH constructief invloed kan
hebben op toekomstige ontwikkelingen in het gebied.
Uitgangspunt voor dit onderzoek is een door de SWTH opgesteld manifest van 10
punten.
De afstudeeropdracht zal eind augustus afgerond zijn. Dan is het aan de SWTH om,
in samenspraak met overheid en belanghebbenden, uit de aangedragen adviezen de
toekomstvisie voor het gebied te formuleren en uit te werken.
Komende en gaande mannen
Eind december 2018 namen we afscheid van Wim Gerlagh die drie jaar voorzitter
van het bestuur was.
En tegelijk van Stef Marang die meer dan 10 jaar verschillende functies binnen
werkgroep en bestuur vervulde. Onze stichting is beide heren veel dank verschuldigd
en wenst hen alle goeds.
Gelukkig kwam er voor de werkgroep versterking opdagen in de persoon van Kees
Hulsman en Maarten Reijnen. Wij zijn erg blij met hun aanmelding en heten hen
hartelijk welkom.
Rust bij de kust
Het Platform Rust Bij De Kust (we berichtten er eerder over) 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.
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