Nieuwsbrief najaar 2015

STICHTING WESTELIJK TUINBOUWGEBIED HAARLEM

Beste vrienden van het Westelijk Tuinbouwgebied, dit is al weer onze najaarsbrief.
Deze nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar, wordt ook gepubliceerd op onze site en per
post toegezonden aan vrienden die daarom gevraagd hebben.
Rondleidingen en lezingen
Voor vrienden en belangstellenden organiseert de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied
Haarlem rondleidingen door het Westelijk Tuinbouwgebied.
We besteedden dit jaar aandacht aan de Stinzeplanten die in het gebied groeien.
De IJzeren en de Gouden eeuw en de invloed die de bewoners van de buitenplaatsen hierop
hadden, trokken in het late voorjaar en de zomer veel belangstelling. In september liepen we
door het gebied om te tonen we hoe zanders, blekers, brouwers, tuinders en
buitenplaatsbewoners het Westelijk Tuinbouwgebied gevormd hebben.
Heel spectaculair was de rondleiding met het thema “godsdiensttwisten en de schuilkerken in
het Westelijk Tuinbouwgebied”, met als hoogtepunt een bezoek aan het kathedrale museum
en de beklimming van één van de torens van de nieuwe Bavo.
Na 272 treden zagen we vanaf de toren de zon ondergaan over het Westelijk
Tuinbouwgebied. Dit alles onder het genot van een glaasje wijn. Het leverde veel
enthousiaste reacties op.
In totaal hebben we dit jaar 165 vrienden en belangstellenden door het Westelijk
Tuinbouwgebied rondgeleid.
We gaven lezingen voor wijkraden over de historie van het gebied en zijn bewoners, zoals in
het Zaeltje van Rosenhage.
Ontwikkelingen in het WTG
Rond de voorgenomen goedkeuring van de houtzagerij van de firma Teeuwen
aan het Duinvlietspad is op dit moment geen nieuws te melden. De stichting diende een
zienswijze in omdat het Bestemmingplan deze ontwikkeling niet toestaat.
We putten hoop uit het feit dat de gemeente onlangs in een soortgelijke, langlopende zaak in
het centrum van de stad ook haar gedogende houding heeft verlaten en besloot dat het Bestemmingsplan gewoon moet worden nageleefd.
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De woningbouw-plannen van de eigenaar van het tennispark Duinvliet zorgden voor veel
beroering. Terecht besloot de gemeente Haarlem dat op die plaats geen bebouwing gerealiseerd kan worden.
De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem verwacht dat de nieuwe pachters zich zullen
inspannen om - naast de aangekondigde verbeteringen van de banen- de lichthinder van
het tennispark te verminderen.
Plannen voor het gebied
De afgelopen jaren staat de ontwikkeling van het Westelijk Tuinbouwgebied nagenoeg stil.
Positief is het voornemen van Haarlem om voor het nieuwe Bestemmingsplan opnieuw te
kijken naar mogelijkheden die in 2002 geformuleerd zijn in het Landschapsbeheerplan.
Binnen de Stichting is hard gewerkt aan een toekomstvisie die we de komende tijd willen
delen met ondernemers, andere belanghebbenden, overheden en gebiedsbeheerders.
Goed nieuws, een nieuwe voorzitter
We zijn heel blij dat we –na het afscheid van onze zeer gewaardeerde John Veltman- sinds
9 september 2015 een nieuwe voorzitter hebben: Wim Gerlagh.
Hij stelt zich hierbij aan u voor:
“Wim Gerlagh, 66 jaar, politicoloog. Ik woon in het centrum van Haarlem en heb in de
volkshuisvesting, in de financiële wereld en in het hoger onderwijs gewerkt. In Amsterdam,
mijn vorige woonplaats, heb ik mij bestuurlijk ingezet voor het behoud van
monumentwaardige gebouwen en stadgezichten. In Haarlem was zoiets er nog niet van
gekomen. Leuk daarom dat Paul Marselje mij na mijn pensionering polste voor een
bestuursfunctie bij de SWTH. Ik trof daar een club enthousiaste mensen aan, die al 20 jaar
strijden tegen de verrommeling van dit kwetsbare gebied en voor behoud van het open
karakter ervan. Ik steun hen hierin graag en hoop in de komende jaren met de stichting en
met omwonenden, eigenaren, gebruikers en overheden de basis te leggen voor een
duurzame ontwikkeling van wat ik zelf altijd ‘de tuin van Haarlem’ noem.”
Twintigjarig bestaan SWTH
In 2016 vieren we ons twintigjarig bestaan met een reizende tentoonstelling, extra lezingen
en rondleidingen (ook voor kinderen) en een sportieve prestatie tijdens de halve marathon.
U hoort van ons en van de “Tuin van Haarlem”!
Aankondiging fotowedstrijd
Eén van de onderdelen van onze jubileumviering is een fotowedstrijd voor al onze vrienden
en omwonenden van het Westelijk Tuinbouwgebied.
De opdracht: maak in 2016 een foto van dit prachtige gebied en stuur deze vóór 1 oktober
2016 in en wie weet kunnen wij u verrassen met een prijs! Een ervaren jury zal de foto's
beoordelen en de mooiste drie kiezen. Deze foto's zullen op onze reizende tentoonstelling te
zien zijn vanaf 15 oktober 2016. Voor de voorwaarden: zie ingaande 1 januari onze website.
Vrienden heb je nodig.
Hebben we ons vriendenbestand dit jaar rond de 500 weten te consolideren, eind volgend
jaar hopen we daar nog enkele tientallen nieuwe vrienden aan toe te kunnen voegen.
Ondertussen staat het alle lezers van de nieuwsbrief natuurlijk vrij om een nieuwe vriend te
werven. Samen staan we immers sterk en met een nog grotere vriendenkring staan we nog
sterker in ons streven het gebied te behouden.
Vriend worden? Zie www.swth.nl

2

Vacature
Nog steeds hebben we een website die alom gewaardeerd wordt. Maarrrrrr…….
om onze webmaster te ondersteunen zoeken we een assistent webmaster.
Wie komt onze gelederen versterken? Reageer op info@swth.nl !
Toezending nieuwsbrief
Uiteraard willen we u als vriend regelmatig betrekken bij belangrijke zaken die spelen in het
Westelijk Tuinbouwgebied. Daarom is het belangrijk dat wij uw e-mail adres hebben.
Onze vraag is dus (als u het nog niet heeft gedaan):
Stuur ons nu meteen een e-mail met uw naam en adres.

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied wenst u
Prettige Feestdagen en een voorspoedig 2016

Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem
Secretariaat: Leendert Meeszstraat 104
2015 JT Haarlem
E-mail: info@swth.nl
Site: www.swth.nl
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