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Stichting vecht voor waarden Westelijk Tuinbouwgebied
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Ries van der Velden Classic

Fiets mee tegen ALS
'Luis in de pels' wil vooral ook
schoonheid Haarlems tuin tonen
regio - Bakfietsers, wielrenners en
hardlopers, met of zonder zijwieltjes;
iedereen is welkom deel te nemen aan
de tweede editie van de Ries van der
Velden Classic. De inschrijving voor
deze sponsorfietstocht tegen ALS
in omgeving Haarlem is al geopend.
Doelstelling is om 1 september de
grens van 25.000 euro te doorbreken
tijdens deze tocht.

Nadat de Haarlemse Ries in de
zomer van 2010 nog zes keer de
Alpe d'Huez op klom voor het
goede doel, kreeg hij in september
2011 de diagnose ALS. Zijn leven
staat volledig op zijn kop. Hij leek
immers perfect gezond alhoewel
hij dat, schijnbaar, niet was. Samen
met Ries gaan familie en vrienden
het gevecht aan door hem te ondersteunen bij het stellen en realiseren
van grote plannen waarbij voor de
ziekte geen plaats is.
De Ries van der Velden Classic is

één van die plannen. Een fietstocht
voor jong en oud om Stichting
LeoForte te steunen bij haar inzet
op het bevorderen van gezond en
bewust leven. De eerste editie was
een enorm succes, ruim 150 deelnemers fietsten toen met rondjes
van 20 kilometer door het bos en
de duinen rondom Bloemendaal €
24.242,50 bij elkaar.
Deze tweede editie zal aantonen dat
'de Classic' zeker geen eendagsvlieg
was. Het is dé mogelijkheid om de
doelstelling van Ries te ondersteunen door ALS de wereld uit te trappen. In het bijzonder over het 20 km
lange parcours door de duinen van
Bloemendaal, Overveen en Zandvoort. Naast het fietsen tijdens de
Ries van der Velden Classic, wordt
er rondom de start/finish een dagprogramma georganiseerd waarbij
er voor jong en oud van alles te doen
is. Inschrijven kan via de website
www.riesvanderveldenclassic.nl. x

Avondexcursie naar
vleermuizen op Leyduin
regio - Tussen Haarlem en Bloemen-

daal ligt een klein natuurgebied,
het Westelijk Tuinbouwgebied. De
vroegere bollenvelden bieden rust,
uitzicht en een bijzondere flora en
fauna, maar worden ook bedreigd. De
Stichting Westelijk Tuinbouwgebied
Haarlem probeert de landschappelijke waarden van de 'Tuin van Haarlem'
voor toekomstige generaties veilig te
stellen.
door Ruud Vader
De meeste bestuursleden van de
stichting wonen in het Haarlemse
Ramplaankwartier. Van daaruit
hebben ze bijna nog hetzelfde uitzicht op de sky-line van Haarlem
dat schilder Jacob van Ruisdael
omstreeks 1670 al vastlegde. Dat ze
dat uitzicht willen beschermen ligt
voor de hand, maar tegen bouwvoornemens in van eigenaren is
dat soms ook best lastig. Gelukkig
zijn er bouwverboden waardoor de
druk wat is afgenomen. Toch blijft
men waakzaam om ongewenste
ontwikkelingen tegen te houden.
Op de website van de stichting
staan die duidelijk omschreven:
"Het rommelige en soms illegale
gebruik van het gebied wordt in de
hand gewerkt door planologische
onduidelijkheid en een gedogende
overheid. De natuur gaat achteruit
door asfaltering, demping van sloten, vervuiling van de grond, machinelawaai en kunstmatig licht. De
gemeente (Haarlem - red.) gedoogt
verloedering, de handhaving schiet
tekort en er worden allerlei uitzonderingen mogelijk gemaakt; zodat
er op diverse plaatsen, in strijd met

Het uitzicht op Haarlem is vanaf het natuurgebied nog steeds herkenbaar als de
plek vanwaar Jacob van Ruisdael het omstreeks 1670 al vastlegde (Foto: Ruud
Vader).
de geldende verordeningen, evenementen en andere activiteiten worden toegestaan."

Luis in de pels
John Veltman, voorzitter van de
stichting, zou willen dat er minder nadruk hoeft te liggen op
het verweer tegen bedreigingen
en meer op de positieve natuurwaarden. Veltman: "Wij worden
vaak gezien als notoire tegenstanders van bouwplannen, wegen en
nieuwe bestemmingen. Daarvoor
spreken we inderdaad vaak in in
vergaderingen van gemeentelijke
commissies, voeren we acties en,
als dat nodig is, ook juridische procedures. Eigenlijk zouden we liever
meer aandacht willen vestigen op
het bijzondere en mooie van het
gebied. Iedere bewoner van Zuid
Kennemerland die nog geen gelegenheid heeft gehad om het gebied
te bezoeken zouden we daartoe
willen uitnodigen. Dat kan men op
eigen gelegenheid doen of men kan
deelnemen aan wandelingen onder
begeleiding, waarbij deskundigen
uitleg geven."
De stichting is ook tegen verloedering in de omgeving van het gebied.
Maar beijvert de stichting zich ook
voor het opknappen en revitaliseren van rommelige percelen in de
buurt? Veltman: "Daar zouden we
inderdaad meer aan kunnen doen.
Zo zijn we ingenomen met de renovatie van het hoofdgebouw van
Elswout, het naburige landgoed.

Rondwandeling door
Westelijk Tuinbouwgebied
haarlem - Op zaterdag 31 augustus

is er voor vrienden en belangstellenden een rondleiding door het
Westelijk Tuinbouwgebied. Er is
aandacht voor natuur, cultuurhistorie, de bewoners van de
buitenplaatsen en hun plaats in
de Nederlandse geschiedenis.
Veel VOC en slavernij. Een vertelling over burgemeester Munter en
zijn vals muntende broertje, de
grootste onroerendgoedtransactie
allertijden, financiële derivaten in
de zeventiende eeuw en hoe dat

tot een bankmalaise leidde. De
invloed van Haarlemse brouwers
en het Westelijk Tuinbouwgebied
in oorlog, van de Tachtigjarige tot
de Tweede Wereldoorlog, met bommen, granaten, wapenhandelaren
en tankgrachten.
De rondleiding duurt ongeveer
anderhalf uur en vertrekt om 15:00
uur vanaf het Wapen van Kennemerland aan de Ramplaan 125 in
Haarlem. Aanmelden kan via de
website werkgroepwestelijktuinbouwgebied.nl. x

Maar meteen líepen we dan weer
aan tegen een plan om in de oude
stallen een hotel te gaan vestigen
met alle verkeersdrukte van dien.
Gelukkig is dat plan alweer van
tafel nadat wij er met een aantal
omwonenen bezwaar tegen hadden gemaakt."
Het verdient een pluim dat vrijwilligers zich intensief inzetten
voor het behoud van historische
en natuurwaarden in de regio. Het
beeld van 'luis in de pels' nemen ze
op de koop toe.

Ommetje
Lezers die het mooie gebied ook
eens zelf willen bezoeken kunnen
zich voor een wandeling aanmelden. De eerstvolgende wandeling is
op 31 augustus (zie kader). Veltman:
"Alternatief is om op eigen gelegenheid eens een wandel- of fietstocht
te maken vanaf restaurant 't Wapen
van Kennemerland. Je kunt daar
beginnen met het Koeienpad, doorgaan naar het Duinvlietsbos en een
ommetje maken langs de bollengronden. De padeninfrastructuur
is momenteel beperkt, maar wij
streven ernaar om die weer meer
toegankelijk te maken. Het Landschapbeheerplan hiervoor en voor
waterwegen is al in 2002 aangenomen. In 2004 kwam er een strategisch plan van de Dienst Landelijk
Gebied en in 2007 Het Bestemmingsplan Binnenduinrand. Het
is nu zaak dat aan al die plannen
uitvoering wordt gegeven."
Via de website van de stichting kan
men zich voor € 10 ook opgeven als
vriend of vrijwilliger, bijvoorbeeld
voor een bestuursfunctie. x

vogelenzang - Natuurliefhebbers kunnen op vrijdag 23 augustus op buitenplaats Leyduin in Vogelenzang
de 'Nacht van de Vleermuis' beleven.
Van 20.00 tot 23.00 uur verzorgt
vleermuisdeskundige Carola van den
Tempel van Landschap Noord-Holland
een excursie.

Vleermuizen zijn bijzondere dieren
die tot de verbeelding spreken. Carola van den Tempel van Landschap
Noord-Holland weet er heel veel
van. Ze heeft de afgelopen tijd veel
onderzoek naar deze dieren gedaan
op de buitenplaats Leyduin. Dankzij oude holle bomen en gebouwen
met veel schuilgelegenheid bleek
het een perfecte plek voor deze dieren. Ze ontdekte er maar liefst zes
soorten. In het kader van de Nacht
van de Vleermuis verzorgt ze een
excursie op de buitenplaats. Die
begint met een korte lezing over
het leven van vleermuizen. Daarna

Carola van den Tempel deed veel
onderzoek naar de zes soorten vleermuizen op buitenplaats Leyduin (Foto:
pr/Johan Stuart.).
gaat het in de schemering naar buiten om ze te zien en te horen. Eigenlijk zijn mensenoren niet geschikt
om de geluiden van vleermuizen op
te vangen. Daarom gebruikt ze een
batdetector. Dit apparaatje maakt
de hoge tonen van deze dieren
hoorbaar.
Verzamelen is om 20.00 uur in het
koetshuis van Leyduin. Parkeren kan
op de parkeerplaats aan de Manpadslaan 1 in Vogelenzang. Vanaf daar
is het ongeveer 10 minuten lopen
naar het koetshuis. De route is met
bordjes aangegeven. Aanmelden
is noodzakelijk en kan via www.
gaatumee.nl Meer informatie: 0880064455 (tijdens kantooruren). Aan
deelname van de excursie zijn geen
kosten verbonden. x
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