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Tuin van Haarlem zet zich 

in voor 
                            NATUUR EN 
OPENHEID TUSSEN STADSRAND EN 
ELSWOUT 

 
 

    

 Voorwoord 

 

 

Het jaar 2020 is, zoals bij heel veel organisaties, een vreemd jaar geweest. Als stichting wil je graag 

met zoveel mogelijk belanghebbenden in het gebied contact hebben. Persoonlijk contact brengt 

mensen en organisaties vaak veel dichter bij elkaar, het schept een band en het kweekt begrip voor 

soms ogenschijnlijk tegengestelde belangen.  

Dit geldt ook voor het bestuur zelf. Discussie, waar gaan we naar toe, wat vinden we belangrijk, is veel 

prettiger als je elkaar kunt zien. Een beleidsplan maken, zoals beloofd, is niet gebeurd. Denken begint 

met doen, schreven we in 2019. Dat gaan we doen door onze doelstellingen te visualiseren, want 

beelden zeggen meer dan woorden. Werken met toekomstbeelden, dat is veel krachtiger dan een 

jaarplan.  
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 Zichtlijnen 

 

Om een gebied open te houden, betekent het 

ook dat eenieder zich aan de spelregels moet 

houden. Dat blijkt zo en nu dan best moeilijk. 

Een artikel in het Haarlems Dagblad, waar 

termen als verklikkers en gebrek aan menselijke 

maat zijn gevallen, maakte veel emotie los. 

Begrijpelijk, want alles heeft meer kanten en 

soms is dat best lastig uit te leggen. Wij, als 

stichting, willen echter met eenieder in gesprek, 

ook al zijn we het niet met elkaar eens. Dat is 

geen ramp maar laten we respect hebben voor 

verschillende invalshoeken. We zijn geen 

verklikkers, zijn niet onmenselijk. We hebben 

wel een ideaal. Dat is wat we blijven uitdragen: 

een mooi, open en groen natuurgebied te 

ontwikkelen tussen de Randweg en de duinrand 

in het westen van Haarlem. 

 

Kerstbomen 
 

Samen met Dreefbeheer, eigenaar van 

Dekatuin, denken we mee hoe we van het 

kerstbomenterrein een veel mooier gebied 

kunnen maken. Met speelse vormen en meer 

natuur, kan dit gebied veel mooier worden. De 

gesprekken met Dreefbeheer verlopen in een 

prettige sfeer, want we willen met elkaars 

wensen rekening houden. Mooi toch. 
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Gaan ze broeden of niet. Het meest 

besproken onderwerp van de 

omgeving. 2020 niet, 2021 wel? 

 

Begin 2020 is het ooievaarsnest, op initiatief van 

Tuin van Haarlem geplaatst. Het trok gelijk 

belangstelling van een aantal ooievaars maar dat 

heeft niet ze niet kunnen verleiden ook daadwerkelijk 

eieren te leggen en uit te broeden. In de tijd dat we 

dit schrijven is het het meest besproken onderwerp 

(gaan ze broeden of niet?) en lijkt het erop dat het in 

2021 mogelijk wel tot jonge ooievaars zal leiden”.  

 

 

 

Wanneer komen ze nu? 

In het weiland naast het Wapen van Kennemerland 

lopen al een paar jaar geen koeien meer. Na overleg 

met de boer/pachter beloofde hij de koeien volgende 

jaar daar weer te laten grazen, maar op dit moment 

lijkt dat nog niet te gebeuren. Samen met de 

eigenaren van het Wapen van Kennemerland 

verkennen we hoe we dit mooie portaal kunnen 

veranderen. 

Waar wil je wonen 
 

 

De stad rukt op, de woningnood is gigantisch 

en Haarlem is versteend en volgebouwd. In 

het begin van het jaar hebben we, gesteund 

door bijna alle politieke partijen, definitief 

kunnen verhinderen dat achter de Zijlweg bij 

het Biemond terrein villa’s gebouwd konden 

worden. Een positieve ontwikkeling, want 

vóór je het weet, wordt het toekomstig 

natuurgebied (steeds kleiner en verdwijnt een 

van de laatste groene gebieden in Haarlem) 

......voorgoed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons streven is een biologisch beheerd weiland met 

natuurvriendelijke oevers en een mooi terras voor 

de ingang bij het Wapen van Kennemerland.  Niet in 

het weiland want dat is voor de koeien. Een portaal 

met betere fietsvoorzieningen, meer ruimte voor 

terrassen en minder schots en scheef geparkeerde 

auto’s. Of het ons gaat lukken, dat weten we nog 

niet, want ja, ambtelijke molens malen langzaam. 
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Deelgebied Zuid 

 

Het terrein tussen Marcelisvaart en Duinvlietweg (naast voetbalvereniging 

Alliance) wordt weer natuur. Hoe, dat weten we nog niet, maar het is 

intussen wel grotendeels pachtvrij. Een goede ontwikkeling die in 2021 weer 

verder gaat.  

 

 

 

Samen maak je het 
verschil en wie weet, is dit 
nieuwe uitzicht een nieuw 

inzicht voor ons allen.


