
 
 
 
 

Nieuwsbrief nummer 2, 2019 

 

Beste vrienden, 

Hierbij onze nieuwsbrief 2019 nummer 2. 

De eerste nieuwsbrief van dit jaar is nog niet zo lang geleden verstuurd, maar wij houden u graag op 

de hoogte van de meest recente ontwikkelingen. 

Onze nieuwsbrief is in eerste instantie bedoeld voor onze vrienden die liever post-op-de-deurmat 

ontvangen dan per mail. De brief staat ook online op onze site www.swth.nl  

 

Lezingen en Wandelingen 

SWTH organiseerde dit jaar weer veel interessante lezingen en wandelingen. 

We laten u delen in onze ervaringen op 5 juni, een picknick op Elswout.   

Het was een echte regendag….. gelukkig hadden we het theehuis ingericht als picknickplek. 

Iedereen had iets te drinken en te eten meegenomen. Er werden herinneringen opgehaald aan 

jeugdjaren in het Westelijk Tuinbouwgebied, verhalen verteld over de geschiedenis van Elswout en 

de bewoners uit de buurt. We kregen veel leuke reacties van voorbijgangers waarvan sommige zich 

lieten verleiden door de lekkere hapjes. 

 

Rust bij de Kust     

Het Platform is inmiddels omgevormd tot de Stichting Rust bij de Kust die de verkeers- en 

geluidsoverlast van het Circuit Zandvoort wil terugdringen. Ze blijft daarvoor ijveren ook al is het 

zo goed als zeker dat de Formule 1 naar Zandvoort komt. 

Op 1 november 2019 gaf de rechter de provincie Noord-Holland een tik op de vingers: 

“Het zou de provincie sieren wanneer bezwaarprocedures (van Natuurorganisaties tegen vernieling 

van natuur) net zo voortvarend ter hand worden genomen als de vergunningverlening.” Helaas mag 

de stikstofuitstoot op het circuit ongehinderd doorgaan. Gelukkig ziet het Circuit Park Zandvoort af 

van de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg door het Natura 2000-gebied. 

Giften zijn zeer welkom: NL92TRIO0379691302 t.n.v. Stichting Rust bij de Kust. 

 

Wilt u de ontwikkelingen rondom het Circuit blijven volgen, dan kunt u zich abonneren op de 

nieuwsbrief van de stichting RbdK door u aan te melden via de website: 

https://www.rustbijdekust.nl/contact, onder nieuwsbrief.  
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Onderzoeksproject:  “De ontwikkeling van een Tuinbouwgebied, een verkenning door middel 

van toekomstscenario’s” 

Onlangs presenteerde Lex Visser zijn onderzoek in het kader van zijn studie Landscape and 

Environment Management aan de hogeschool InHolland te Delft.  

Door dit onderzoek, in opdracht van de SWTH, wil de stichting een aanzet geven voor een 

toekomstig open en groen Westelijk Tuinbouwgebied (WTG).  
In samenwerking met Hogeschool InHolland is hiermee een begin gemaakt door het opstellen van 

een manifest, waarin de stichting haar principes heeft verwoord. Lex heeft op basis van dit manifest 

aan de hand van een aantal toekomstscenario’s onderzocht welke ontwikkelingen er mogelijk zijn in 

het WTG. Op deze manier wil de SWTH, die zich al meer dan 20 jaar succesvol inzet voor het 

behoud van dit gebied, een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van dit gebied in de komende jaren 

(2020-2050).  

Ooievaarsnest, de vergunning is verleend! 

We schreven er al eerder over, maar nu is het zover!  

Begin december verleende de gemeente en de provincie aan de SWTH de vergunning voor het 

plaatsen van een ooievaarsnest. Begin volgend jaar zal er met de plaatsing gestart worden. 

Dan staat er na bijna 100 jaar weer een nestpaal op het weiland van Staatsbosbeheer, recht 

tegenover het poortgebouw. 

Er blijven natuurlijk nog wel een paar vragen: hoe zullen de koeien reageren als daar ineens in hun 

weiland een hek staat met een paal in het midden? En…. de meest prangende vraag: komt er in het 

voorjaar een ooievaars-paartje? 

Het Pieter van de Vredefonds schonk een gulle bijdrage aan dit project. Waarvoor onze hartelijke 

dank. 

Als alles afgerond is nodigen wij onze vrienden uit om het nest officieel met ons te openen en aan 

de ooievaars aan te bieden. 

U hoort van ons! 

 

Meewerkdag van Staatsbosbeheer, zaterdag 9 november in het Duinvlietsbos 

Onder leiding van boswachter Rien (”denk maar aan Rien Poortvliet”) van Staatsbosbeheer trokken 

zeven vrijwilligers (waaronder vier vrienden van de SWTH) het regenachtige Duinvlietbos in om 

bramen te verwijderen, bomen op te kronen en te uitbundig opkomende zaailingen te verwijderen 

op de plaats waar in het voorjaar de stinsenplanten zo schitterend kunnen bloeien. De bedoeling is 

de paarse boshyacinten weer de ruimte te geven voor komend jaar. Van wandelaars kregen we veel 

complimenten en hopen dat ook deze actie weer succes heeft. 

 

U als vriend maakt verschil! 

Dit jaar bereikten we weer een mijlpaal; we konden onze 550-ste vriend verwelkomen. Steeds meer 

mensen die ons werk steunen! 

Bij onze jaarlijkse gesprekken met de politieke partijen brengen wij dit altijd onder hun aandacht, 

zodat zij ons (en dus u!) als belangrijke gesprekspartner blijven zien. 

Het is jammer dat ieder jaar een klein aantal mensen geld aan ons overmaakt zonder adresgegevens 

kenbaar te maken. Deze ondersteuners zijn we zeer dankbaar maar kunnen we helaas geen 

nieuwsbrieven en uitnodigingen voor lezingen/rondleidingen sturen.  

Evenals vorige jaren folderen wij in de wijken rondom het Westelijk Tuinbouwgebied. Als u al 

vriend bent en toch een folder van ons in de bus heeft gekregen, geef hem dan gerust door aan een 

mogelijk geïnteresseerde. 

Blijf ons steunen en vraag familie, vrienden en kennissen om dat ook te doen. 

Dank u wel! 
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Nieuwjaarswens 

 

Wat kunnen wij u beter wensen dan een groen, natuurlijk, en ontspannen 2020!? 

Het WTG biedt u hier alle mogelijkheden voor. 

En ‘natuurlijk’ de beste wensen voor u allen. 

 

 

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 

 

 

 

 

 
foto: Geeke van Doornen 
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