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Voorwoord

Het jaar 2021 kent een aantal positieve ontwikkelingen voor het Westelijk 
Tuinbouwgebied Haarlem én voor de Stichting Tuin van Haarlem (STvH). 
De provincie is gestart met de voorbereiding van de natuurontwikkeling in deelgebied 
Zuid. 
Een grote tuinder in dit gebied is uitgekocht. De kassen zijn gesloopt waardoor het 
gebied nu geheel open is en gereed voor het realiseren van natuur. De omgeving, en 
dus ook STvH, wordt door zowel de gemeente als de provincie hierbij betrokken. 
De omgevingsvisie Haarlem is vastgesteld. Mede door het indienen van een zienswijze 
hierop door onze stichting is het hele 
Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem onderdeel geworden van het Landschap 
Binnenduinrand. Dat biedt kansen voor landschaps- en natuurontwikkeling in het nog 
op te stellen Omgevingsplan Haarlem. 
We onderhouden contacten met ambtenaren van provincie en gemeente, o.a. van 
Handhaving, over het bestemmingsplan, en met diverse politieke partijen over het 
gemeentelijk beleid. 
Ook hebben we regelmatig contact met de wijkraad Ramplaankwartier. 



Oesterzwammen, wat zijn ze lekker. Het telen is 
milieuvriendelijk, vandaar dat een teler graag zijn 
zwammen in ons gebied wilde kweken. Een mooie 
presentatie volgde. Helaas groeien de zwammen in 
een soort containers. Niet bepaald een verfraaiing 
voor de omgeving. Na rijp beraad heeft de stichting 
geadviseerd dit plan in een andere omgeving 
(buiten ons gebied) op te zetten. 

Oesterzwammen

Bestuur

De statuten zijn geactualiseerd, o.a. met betrekking 
tot het aankopen van grond. 
De ingestelde kascommissie geeft jaarlijks aan het 
eind van het jaar een verklaring af over de 
juistheid van het vermogen. 
De stichting heeft zich aangesloten bij Platform 
Groen dat de gemeente adviseert over 
groenprojecten.  
De website trekt ook dit jaar veel bezoekers.  
De vernieuwde folder is in de omliggende wijken 
verspreid. Dat leverde tientallen nieuwe donateurs 
op. Wij voelen ons hierdoor gesteund in ons beleid. 



Samen met Dreef Beheer, 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 
aantrekkelijker worden. In een presentatie, gegeven 
voor de wijkraad en de stichting, licht Dreef Beheer 
zijn plannen toe. 
Er zijn nog wel vragen o.a. over de voorgenomen 
dag-horeca en over parkeren. Deze discussie zal 
zeker nog enige tijd in beslag nemen.  
Het lijkt erop dat de kerstbomen hierdoor nog 
beschikbaar zijn voor de volgende kerst. 

In een natuurgebied hoort geen landbouwgif.  
In november zijn de eerste grondmonsters 
genomen om te kijken welk landbouwgif gebruikt 
wordt in ons gebied. Het initiatief is mede ontstaan 
doordat het weiland naast het Wapen van 
Kennemerland door ‘compostverstrooiing’ met 
allerlei plastic afval vervuild was. 
Vrijwilligers van de Tuin van Haarlem hebben het 
plastic op het weiland verwijderd. 
Drijfmest en spuiten met chemische 
bestrijdingsmiddelen, het past niet in het 
gemeentelijk beleid, nl. het realiseren van een 
gezonde stad voor iedereen. Deze uitspraak is te 
vinden in de vastgestelde Omgevingsvisie. 

Dreefbeheer

Westelijk Tuinbouwgebied gifvrij



Het gebied dat tussen Duinvliet en de Randweg ligt, 
is volop in ontwikkeling. Het is eigendom van de 
provincie en aangemerkt als natuurgebied.  
De kassen zijn verdwenen. Er staan nu enkele 
koeien die het gras kort houden.  
We hebben de gedeputeerde van de provincie, 
mevrouw Rommel, rondgeleid in dat gebied.  
Opwellend kwelwater maakt dit gebied interessant 
om hier nieuwe natuur te creëren.  
Het contact met de provincie is goed en we worden 
geregeld op de hoogte gehouden van de 
ontwikkelingen, wat wij erg waarderen. 

Natuurontwikkeling in deelgebied Zuid

Samen maak je het verschil

De jaarlijkse meewerkdag in Duinvliet is goed 
bezocht. Een grote groep vrijwilligers snoeide, 
sjouwde en boende. Hekken, paden en oprukkende 
bramen werden onder handen genomen. Het weer 
werkte ook mee, kortom een dag die Duinvliet weer 
fraaier maakte.



Voor Elswoutslaan 4 is al in 2017 door de gemeente 
Bloemendaal een vergunning verleend voor een 
aanbouw aan Elswoutslaan 4. De eigenaar maakte 
daar echter geen gebruik van en heeft nu een 
aanvraag gedaan voor de bouw van een tweede 
landhuis. Daarop heeft B&W van Bloemendaal in 
2021 een Wijzigingsplan voor Elswoutslaan 4 
vastgesteld. Dat plan maakt het mogelijk om dit 
tweede landhuis te bouwen. Echter, provinciaal 
beleid staat het bouwen van een nieuwe woning in 
landelijk gebied niet toe. 
De stichting heeft tegen het plan, door middel van 
een zienswijze, bezwaar aangetekend. Nadat dat 
door de gemeente werd afgewezen zijn wij in 
beroep gegaan bij de Raad van State. De uitspraak 
volgt in 2022. 

Elswouthoek

In januari 2020 is op initiatief van de stichting een 
ooievaarsnest geplaatst op het weiland voor de 
poort van Elswout. Gelukkig hebben in 2020 en 2021 
paartjes ooievaars het nest gevonden, maar dat 
heeft nog geen jongen opgeleverd. We hopen dat 
dat in 2022 wel gebeurt!

Ooievaars


