Wij hebben goede hoop op positieve ontwikkelingen voor het Westelijk Tuinbouwgebied.
De gemeente Haarlem wil samen met de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem en
de Provincie Noord-Holland onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het oorspronkelijke Landschapsbeheerplan (2002) uit te voeren. Openheid, ontwikkeling van natuur,
waterberging, biologische tuinbouw en recreatie staan in dit plan voorop. Evenals het weer
toegankelijk maken van de (wandel)paden, die van oorsprong aanwezig waren maar nu
afgesloten of niet meer toegankelijk zijn. Natuurontwikkeling in het zuidelijk deel maakt
weer kans nu de Provincie Noord-Holland plannen heeft om het gebied in de Ecologische
Hoofdstructuur op te nemen. Het uitgraven van gedempte vijvers, van oude beken en de
aanleg van natuurvriendelijke oevers leveren een grote bijdrage aan de natuurwaarden van
het gebied.

Al in de Middeleeuwen is er ontbost voor de akkerbouw. In de 17e eeuw vestigden
groentetelers zich in het gebied. Langzamerhand kwamen daar bollenkwekers bij, die
hun tuinen ten zuiden van Haarlem door de groeiende stad kwijtraakten. In de tweede
helft van de 19e eeuw bereikte de bollenteelt zijn hoogtepunt met Overveen als centrum.
Door de groei van dorpen als Bloemendaal, Heemstede en Overveen werd het open
karakter van het Westelijk Tuinbouwgebied steeds verder aangetast. Nu is nog steeds
iets van ‘Haarlems tuin’ zichtbaar in het gebied tussen de Zijlweg en de Duinvlietsweg.
De agrarische functies van het gebied zijn nu voornamelijk tuinbouw en bloementeelt.

DE STICHTING
UW STEUN IS NODIG
Geld is hard nodig. Er moeten bijvoorbeeld bezwaarschriften worden ingediend, juridische
procedures worden gevoerd of onderzoek worden verricht. Met een grotere achterban
staan wij sterker; daarvoor hebben wij uw steun hard nodig. Dat kan door vriend/donateur
te worden:
•
via onze website www.swth.nl
•
door een e-mail bericht te sturen aan info@swth.nl
•
met bijgevoegde aanmeldingsbon (een postzegel is niet nodig)
Na uw aanmelding wordt u door ons verzocht € 10,- over te maken (meer mag
natuurlijk ook).

een postzegel
mag maar is
niet nodig

Hoewel de gemeente volgens het officiële beleid streeft naar het behoud van het eeuwenoude open karakter van het gebied, wordt het toch steeds voller door illegale bouwwerken, opslag van caravans en boten e.d. De natuur gaat achteruit door asfaltering,
demping van sloten en vervuiling van de grond. Het rommelige en soms illegale gebruik
van het gebied wordt in de hand gewerkt door planologische onduidelijkheid en een gedogende overheid. Er worden uitzonderingen gemaakt zodat er, in strijd
met het vigerende bestemmingsplan, toch gebouwd wordt. De SWTH protesteert voortdurend tegen verdere achteruitgang. De vrijwilligers werken sinds 1995 aan het behoud
van dit gebied. Zij zijn met de gemeente Haarlem betrokken bij de totstandkoming van
plannen voor het gebied en waken voor aantasting door zaken die in strijd zijn met het
bestemmingsplan.

Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem

Tussen de Randweg en de duinrand in het westen van Haarlem ligt een gebied van ongeveer 90 hectare groot. Een gebied waar al meer dan vierhonderd jaar bollen, bloemen
of groenten worden gekweekt. Het Westelijk Tuinbouwgebied wordt ook wel de ‘Tuin
van Haarlem’ genoemd. De openheid, ruimte, flora en fauna vormen voor veel stadsbewoners een rustpunt als tegenwicht voor de hectiek van de stad. Wandelaars en fietsers
genieten van de weidse natuur. Dit gebied vormt een ecologische buffer tussen stad en
natuur. Het is een ‘tuin’ die het waard is te behouden. Hiervoor zet de Stichting Westelijk
Tuinbouwgebied Haarlem (SWTH) zich in.

een nieuwe vriend
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HET WESTELIJK TUINBOUWGEBIED

steun ons
Om ons werk goed te blijven doen hebben wij uw hulp nodig.
Wordt daarom vriend van de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied
Haarlem. Wij beantwoorden uw vriendschap met een welkomstgeschenk, ledenpas en gratis rondleidingen door dit prachtige gebied. De stichting heeft de ANBI status.
Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

E-mail adres:

Ik word vriend en maak na verzoek om betaling een bijdrage van minimaal 10 euro per jaar (meer
mag ook) over aan de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem

Handtekening:

Haarlem

Westelijk Tuinbouwgebied

Dit weidse uitzicht
is niet zo vanzelfsprekend als u denkt

