STICHTING WESTELIJK TUINBOUWGEBIED HAARLEM

Nieuwsbrief september 2013
Beste vrienden van het Westelijk Tuinbouwgebied,
In deze Nieuwsbrief geven we u een overzicht van een aantal belangrijke activiteiten van de
afgelopen tijd.
Rondleidingen
In de afgelopen vier maanden hebben we ongeveer 65 vrienden rondgeleid.
Tijdens deze rondleidingen die in de maand april nogal frisse ervaring waren hebben we genoten van
uw betrokkenheid en ook van uw aanvullingen op onze informatie.
Aan bod kwamen onder meer de stinzeplanten en hun herkomst, vleermuizen, libellen, en de
verschillende soorten vogels, de duinrellen en het schone kwelwater dat de flora en fauna in het
gebied zo uniek maakt. We genoten van verhalen over de vroegere bewoners van de buitenhuizen,
hoe ze hun vermogen verdienden met wapen-en slavenhandel, valsemunterij, afpersing, fraude en
verduistering, hun opkomst en ondergang. Over Zandvoortse vissers, hun ‘stinkende emmers’ die
geen emmers blijken te zijn maar manden. Hun routes naar Haarlem en hun bezoek aan kerken,
kroegen en bordelen. Daarnaast werd aandacht besteed aan huidige en toekomstige ontwikkelingen
in het gebied.
In samenwerking met het Instituut voor Natuurontwikkeling IVN organiseerde de stichting een
rondleiding voor kinderen van vrienden.
Rondleiding 29 september, bekijk het Westelijk Tuinbouwgebied van boven
We starten op de parkeerplaats van Elswout, wandelen naar de Nieuwe Bavo en beklimmen onder
leiding van de koster de torens om het Westelijk Tuinbouwgebied van boven te bekijken.
Vertrek 15:00 Parkeerplaats Elswout.
Kosten beklimming toren: 5 Euro.
Monitoren van het gebied
Al tien jaar lang lopen of fietsen we twee keer per jaar – het liefst op een mooie dag – door het
gebied om er te genieten en om er een oogje in het zeil te houden. Wij gaan ervan uit dat de
gemeente afwijkingen van het Bestemmingplan tegengaat maar helaas wordt er niet altijd
opgetreden tegen ongewenste ontwikkelingen. Onze bevindingen rapporteren we aan de afdeling
Handhaving en twee keer per jaar is er structureel overleg met deze afdeling.
Goed Nieuws over de historische boerderij Elswout
Sinds vorig jaar volgen we ontwikkelingen rond Elswoutshoek en de boerderij van Elswout. We
maken ons zorgen over bouwplannen in dit kwetsbare gebied. Als die doorgaan heeft dat negatieve
gevolgen voor het Westelijk Tuinbouwgebied.
Eén succes is al geboekt: de aanvraag bestemmingsplanontheffing om de historische boerderij van
Elswout te kunnen veranderen in een hotel- restaurant-brasserie is, waarschijnlijk naar aanleiding
van bezwaren van omwonenden en van onze stichting, ingetrokken.
Plannen maken in samenwerking met de gemeente Haarlem
Sinds 1995 is de Stichting overleg-partner van de gemeente Haarlem. We hebben kort geleden een
afspraak gemaakt met de nieuwe wethouder voor Ruimtelijke Ordening om reeds bestaande plannen
voor het gebied opnieuw te bekijken. Hiermee geven we uitvoering aan één van onze belangrijkste
doelstellingen: het behouden en ontwikkelen van een groen en open Westelijk Tuinbouwgebied.
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Zitting van de Raad van State
Op 2 augustus, de heetste dag van het jaar, behandelde de Raad van State twee zaken in één
zitting, beide waren een bezwaar tegen de uitspraak van de rechtbank Haarlem.
1. De firma Thoolen maakt bezwaar tegen handhavend optreden van de gemeente Haarlem t.o.v.
zijn exploitatie van de Keizerskroon, een feestlocatie.
2. De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem is van mening dat de gemeente Haarlem terecht
handhaaft; het gebied is bestemd voor “agrarische doeleinden met landschappelijke waarden”. De
stichting maakt ook bezwaar tegen de uitbreiding van het winter-tennisseizoen tot juni.
De staatsraad voelde de vertegenwoordigers van de drie partijen stevig aan de tand en beloofde
over zes weken uitspraak te doen. U hoort van ons!
De Nieuwe Akker
Op 21 augustus brachten we een niet gepland bezoekje aan de biologisch-dynamische tuin.
Erik (de beheerder) zag ons en nodigde ons uit voor een wandeling over het terrein. Een prachtig
bruggetje zorgt voor een goede toegankelijkheid, in het heldere water van de sloot zagen we visjes
zwemmen en de diverse gewassen staan er prachtig bij.
We zijn blij met de aanwezigheid van “De nieuwe Akker” in het gebied en hopen dat daarmee de
verbinding tussen stedelingen en het platteland steeds meer gestalte krijgt.
Toezending Nieuwsbrief en raadplegen van vrienden
Tot nu toe bezorgden we bij een groot aantal vrienden de Nieuwsbrief in de bus.
Dat blijkt een te grote belasting voor de werkgroepleden. Daarom sturen we de Nieuwsbrief nu per
post aan mensen van wie we geen e-mailadres hebben.
We hebben besloten de nieuwsbrief in het vervolg uitsluitend via de site te publiceren en per email te
verspreiden. Wij hopen dat u daar begrip voor hebt.
Uiteraard willen we u als vriend regelmatig betrekken bij belangrijke zaken die spelen in het Westelijk
Tuinbouwgebied. Ook voor activiteiten-voor-vrienden willen we u graag apart kunnen informeren.
Daarvoor is het nodig, dat we uw e-mail adres hebben. Onze vraag is dus:
Stuur ons nu meteen een e-mail met uw naam, adres en e-mail adres waarop we u kunnen
bereiken .
We kunnen u dan ook uitnodigen voor een interessante lezing die we in de wintermaanden
aanbieden aan de vrienden.
Elke vriend werft een vriend……….. op naar de 300 vrienden!
Vorig jaar meldden 150 belangstellenden zich aan als vriend van het Westelijk Tuinbouwgebied. We
zijn erg blij met uw betrokkenheid die hieruit spreekt. In 2013 willen we graag de 300e vriend(in)
verwelkomen en daarom vragen we u een familielid, vriend of collega aan te melden als vriend van
het Westelijk Tuinbouwgebied.
Dat kunt u doen door de nieuwe vriend(in) een mail te sturen met de volgende link:
http://www.werkgroepwestelijktuinbouwgebied.nl/vrienden.html . Na aanmelding krijgt iedereen een
bevestiging dat hij/zij geregistreerd staat als vriend(in).
We gaan weer flyers ronddelen
Om zoveel mogelijk vrienden te werven gaan we in de buurten weer flyers ronddelen. Als u al vriend
van het Westelijk Tuinbouwgebied bent, kunt u de flyer goed gebruiken om iemand in uw vrienden- of
kennissenkring enthousiast te maken.
Tot slot
U als vriend van de Stichting maakt het verschil. We zijn blij met zoveel vrienden en vriendinnen.
Blijf ons steunen, ook de komende jaren…. Het is echt nodig!
Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem
p/a Leendert Meeszstraat 104
2015 JT Haarlem
e-mail: info@werkgroepwestelijktuinbouwgebied.nl
website: www.werkgroepwestelijktuinbouwgebied.nl
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