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Het is een mooi jaar geweest. Het aantal vrienden van Stichting 

Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem is gestegen tot rond 600. 

Het bestuur is ook weer volledig op sterkte. En het gedachtegoed van 

de stichting; het behoud van een open en groen gebied, ten westen 

van de Randweg, wordt door velen omarmd en krijgt steeds 

meer bekendheid.

Het is nu 2020, het jaar waarin ik voorzitter ben geworden van onze 

mooie Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem. In 2019 heb ik 

me aangesloten, want ook bij mij zijn er zorgen, dat dit mooie groene 

open gebied zomaar verloren kan gaan. Dit mag niet ten prooi vallen 

aan projectontwikkelaars, bouwlustige ondernemers of andere groot-

schalige activiteiten. Haarlem groeit, bouwt en heeft maar heel 

weinig groen. En op dat weinige groen moeten we heel zuinig zijn. 

Het Westelijk Tuinbouwgebied moet niet alleen beschermd worden, 

maar nog veel bijzonderder worden dan het nu al is. Het wordt 

een prachtig open gebied waarin historie, natuurontwikkeling, 

bewonersparticipatie, maatschappelijk verantwoord ondernemen 

en educatie hand in hand gaan. 

Dat is ons toekomstbeeld, onze droom, onze verantwoording waarin 

wij geloven. Dat gaan we verwezenlijken samen met u als 

donateur in samenwerking met belangenorganisaties, ondernemers, 

politiek, natuurorganisaties en wie dan ook. We willen allemaal 

wonen in Haarlem met een groen en open Westelijk Tuinbouwgebied. 

Help mee, vertel mee, denk mee en laten we zorgen dat de grens 

van duizend vrienden ruim gehaald wordt.

Kees Hulsman

Voorwoord
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In samenwerking met de Hogeschool InHolland Delft is er een 

afstudeerscriptie gemaakt over hoe het oudste tuinbouwgebied van 

Noord-Holland zich in de toekomst kan ontwikkelen. Natte natuur, 

ecologische tuinbouw, beperkte recreatie, wateropslag, het zijn 

allemaal pijlers waarop de toekomstlijnen zijn gebouwd. 

Hierbij wordt de historie van het gebied als leidraad gebruikt. Aan de 

hand van deze scriptie is de stichting gestart met een interne 

discussie over een toekomstig beleidsplan waarvan de resultaten in 

2020 verder openbaar gemaakt zullen worden.

Doen 
begint met 
denken
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Het behoud en ontwikkeling van natuur, 
landschap en cultuurhistorische waarden in 

het Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem

Doelstelling

Het stimuleren van de belangstelling 
voor dit gebied in de ruimste zin

Het verrichten van alle verdere handelingen, 
die in de ruimste zin verband houden met de

bescherming van het gebied.
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Belangrijk 

dit hoor!



Bestuur & 
werkgroep
De dagelijkse werkzaamheden worden door het bestuur en de 

werkgroepleden uitgevoerd. Hier op hun favoriete plekje van 

het Westelijk Tuinbouwgebied.

Maartenr Reynen,
werkgroep

Derk de Vries, bestuur
secretaris

Jos Bellaart, 
werkgroep

Martijn van de Berg, 
werkgroep

Paula Warmerdam, bestuur 
algemene ondersteuning

Kees Hulsman, bestuur 
voorzitter

Henk Meijer, bestuur 
vrienden administratie

Frits Anema, bestuur 
penningmeester 
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Er is gemiddeld 1 keer per maand vergadering. In 2019 is er geen 

vriendenavond georganiseerd. Wel is er in 2019 een nieuwe 

wervingsfolder gemaakt en door de stichting verspreidt in Haarlem. 

Ooievaarsnest
Een ooievaarsnest plaats je niet zomaar. Veel voorbereidende 

gesprekken, het aanvragen van een vergunning, wat is de beste plek, 

wie werken er mee. Die voorbereiding kost veel tijd, maar toen 

het nest eenmaal stond (begin 2020) ging het razendsnel. Nadat 

eerst een vrouwtje het nest had geclaimd, volgde enige tijd later het 

mannetje. Het nest heeft nu dus twee nieuwe klepperende bewoners. 

Nu is het wachten op gezinsuitbreidng... 

Handhaving
Met Afdeling Vergunning en Handhaving hebben we overleg gevoerd 

over een aantal lopende en een aantal nieuwe zaken met betrekking 

tot handhaving. De gemeente neemt de aangedragen zaken goed in 

behandeling; wel hebben wij aangegeven dat de procedures erg veel 

tijd in beslag nemen. Daar valt dus nog wat te winnen.

Grenzend aan het Duinvlietsbos
Met Provincie Noord-Holland zijn we ook dit jaar weer in gesprek 

geweest over de geplande natuurontwikkeling in dit gebied, in plano-

logische termen deelgebied zuid. De Provincie is sinds 2010 eigenaar 

van het grootste deel in het gebied ten Zuiden van de Marcelisvaart 

en tussen Randweg en Duinvliet, een klein deel is in particulier bezit. 

Heel deelgebied zuid is onderdeel van Natuurnetwerk Nederland, 

maar heeft in het bestemmingsplan Binnenduinrand 

de bestemming “agrarisch met waarde”. De bedoeling is dat heel 

deelgebied zuid de bestemming “natuur” krijgt, waarbij het tot 

“kruiden- en faunarijk grasland” wordt omgevormd. 

De provincie heeft aan SWTH laten weten dat het eigendom van de 

provincie bijna vrij is van pacht en dat het gebied in 2020/2021 aan 

een natuurbeheerorganisatie kan worden verkocht die voor natuur-

ontwikkeling en beheer gaat zorgen. SWTH heeft aangegeven graag 

bij de natuurontwikkelingsplannen betrokken te willen blijven. Wij 

hebben de voorkeur voor de ontwikkeling van natte natuur omdat het 

gebied oorspronkelijk een natte strandvlakte was met veen. Ook past 

dat in de wens om het schone duinwater in het gebied langer vast te 

houden om in tijden van grote droogte bij te kunnen dragen aan het 

op peil houden van de waterkwaliteit in Haarlem.

Weiland ten oosten van het Koepad
Met de gemeente Haarlem zijn wij al geruime tijd in gesprek over het 

weiland dat ten oosten van het Koepad ligt. De gemeente is eigenaar 

van dat weiland en verpacht dat aan een veehouder die daar hooit 

en jongvee laat grazen. De bestemming van het weiland is “natuur, 

met agrarisch medegebruik”. Wij hebben de gemeente gevraagd om 

het weiland op duurzame manier te gaan beheren, d.w.z. geen 

bemesting meer en aangepast maaibeheer toe te passen. 

Ook hebben we voorgesteld om langs de sloten natuurvriendelijke 

oevers aan te leggen. De gemeente wil deze voorstellen op termijn 

inderdaad realiseren en zal in 2020 met de voorbereidingen beginnen 

en er een project van maken.

Onze
activiteiten
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Meewerkdag in het Duinvlietsbos
Ook dit jaar is er samen met Staatsbosbeheer een meewerkdag in 

het Duinvlietsbos georganiseerd op zaterdag 7 november.

Ondanks het slechte weer heeft een groep van circa 10 doordouwers 

veel bramenstruiken verwijderd en bomen gesnoeid om zo meer 

ruimte en licht te creeëren voor de groei van stinzenplanten tussen de 

bomen. Iedereen was enthousiast, volgend jaar weer! 

Woningbouwplannen Zijlweg
SWTH heeft bezwaar aangetekend tegen woningbouwplannen langs 

de Zijlweg, zoals die zijn opgenomen in de Ontwikkelvisie Zijlweg.

Op de lokatie van de Mercedesgarage op de hoek met de Randweg  

is het aantal woningen te groot, de bouwhoogte te hoog en te dicht 

op de grens met het landelijk gebied van het Westelijk Tuinbouw-

gebied, uitgaande van het Bestemmingsplan 2017.

Verder maken wij bezwaar tegen de bouw van circa 11 villa’s achter 

de bestaande woningen van de Zijlweg, in het gebied tussen de 

Zijlweg en de Brouwersvaart.

Landdbouwperceel langs Brouwersvaart 
en Randweg
Het tuinbouwperceel van Piet Groenendijk langs het Houtmanpad 

staat al geruime tijd te koop. Een aantal keren hebben er initiatief-

nemers aangeklopt bij de gemeente om te informeren of het mogelijk 

is om daar woningbouw of andere bouwplannen te realiseren. 

De gemeente verwijst deze projectontwikkelaars in eerste instantie 

naar onze stichting om te vragen wat onze mening hierover is. 

Ons uitgangspunt is steeds dat het gebied open en groen moet 

blijven en dat dit gebied in eerste instantie bedoeld is voor agrarisch 

gebruik, met name tuinbouw. In het geval er geen tuinder is te vinden 

dan heeft stadslandbouw de voorkeur. In 2019 is er geïnformeerd 

naar de mogelijkheden voor de inrichting van een varkenshouderij 

voor het gebruik van reststromen van voedsel, met buitenvarkens van 

oude rassen. Dat heeft nog niet tot een concreet plan geleid. 

Jaarrekening
De volledige jaarrekening is te vinden op de website 

https://www.swth.nl/verslagen 

De stichting is financieel gezond. Het aantal betalende vrienden is 

nagenoeg gelijk gebleven en schommelt rond de zeshonderd. 

De uitgaven en inkomsten zijn nagenoeg in evenwicht. De reserve is 

hierdoor slechts licht toegenomen. 



Als we terugdenken aan 2019, dan zien we dat vooral als een jaar 

waar veel in beweging is gezet. Het openen van nieuwe deuren, 

nieuwe mogelijkheden, maar vooral een jaar waarin het ons niet 

alleen gelukt is om de Tuin van Haarlem open en groen te houden, 

maar ook te verrijken met een ooievaarsnest. 

Dat lukt tot nu toe goed, maar we moeten met zijn allen blijven 

opletten. Samen met alle vrienden en partners moeten we de 

Groene Tuin van Haarlem voor de toekomst veilig te stellen. 

Slotwoord
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