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De wijkraad, bestaande uit Eelco Fortuijn, Ronald 
Mattern, Adrie Pancras en voorzitter Bert Bouquet, 
is uitgebreid met twee nieuwe, enthousiaste 
wijkgenoten: Jurgen Woudwijk en Allard Steenbeek. 
Zij stellen zich graag voor.

den. De conditie is redelijk, hij is niet 
verplaatsbaar en de kans dat de boom 
getroffen wordt door essentaksterfte in 
de toekomst wordt reëel ingeschat. 

Maar: de kap geeft ruimte voor een 
belangrijke verbetering van de ver-
keersveiligheid, er ontstaat ruimte voor 
4 extra bomen en 500 m2 extra groen. 
De gemeente heeft een grondig parti-
cipatieproces gehouden de afgelopen 
maanden, waarin onder andere de voor- 
en nadelen van het verwijderen van de 
es zijn besproken. Daarom hebben het 
Bewonerscomité Rollandslaan en de 
wijkraad begrip voor deze keuze.

Spaarnelanden
Misschien voor velen een overbodige 
vraag, maar wist u dat Spaarnelanden 
bewoners van Haarlem de mogelijkheid 
biedt om grofvuil af te laten halen?  
Dat kan via tel. 023-7517200 of via 
www.spaarnelanden.nl. U geeft een 

datum aan die u schikt en zet de mate- 
rialen klaar op een afgesproken plek. 
Regelmatig blijken wijkbewoners deze 
materialen naast de afvalcontainers te 
zetten met wellicht het idee “vuilnis is 
vuilnis, ze nemen het wel mee”, maar 
dat is niet de bedoeling en wekt erger-
nis bij andere bewoners. In onze wijk 
wonen ook bewoners die geen Neder-
lands spreken. Als u zulke buren hebt, 
die wellicht niet goed op de hoogte 
zijn omdat ze de taal niet spreken, is 
het prettig als u ook hen eens op deze 
ophaalmogelijkheid wijst.

Initiatieven 
De wijkraad is bezig met een planning 
voor 2021 en nodigt wijkbewoners uit 
om met ideeën te komen voor zaken 
in de wijk die om een aanpak vragen of 
nieuw opgezet kunnen worden. 
Stuur uw ideeën svp naar wijkraad@
ramplaankwartier.nl.

Circuit Zandvoort
Voor wijkgenoten om rekening mee 
te houden (om te genieten of juist om 
deze omgeving tijdelijk te verlaten): De 

Renovatie  
Rollandslaan (VIII)

Op 12 november is er vergaderd in de Commissie 
Beheer over een definitief ontwerp (D.O). voor een 
vernieuwde Rollandslaan en Vlaamse Weg.

Een samenvatting van de onderwerpen die de afgelopen periode 
in de wijkraad aan de orde kwamen

 B espreekpunten waren 
daarbij: het zebrapad dat 
niet in een 30 km straat 
hoort maar wel gewenst is 
door bewoners, het al of 

niet kappen van de es (waarover hier-
onder en op pagina 26 meer), de plek 
van een haag, de laadpalen voor iZoof, 
de wens voor geasfalteerde fietsstro-
ken, en de wens om geen vertraging op 
te lopen bij de renovatie. 

Op 26 november heeft de gemeen-
teraad besloten om het Definitief Ont-
werp goed te keuren. De gemeente gaat 
er nog steeds vanuit dat in het voorjaar 
van 2021 met de uitvoering van de 
werkzaamheden voor de Rollandslaan 
kan worden begonnen.

Over het kappen van de es: in Bijlage 
4 van het Definitief Ontwerp staan de 
overwegingen van het ingenieursbu-
reau die hiertoe geleid hebben. Er is 
eerst geprobeerd om de boom te behou-

Grand Prix van Nederland op het circuit 
van Zandvoort wordt volgend jaar van 
3 tot en met 5 september gehouden. De 
internationale autosport federatie FIA 
en Formula One Management (FOM) 
hebben dat laten weten.

Aanvankelijk zou de GP van Ne-
derland op 3 mei 2020 op het circuit 
van Zandvoort plaatsvinden, maar de 
uitbraak van het coronavirus maakte 
dat onmogelijk. Aanvankelijk stond in 
het eerste weekeinde van september in 
2021 de Historic Grand Prix gepland op 
Zandvoort. Dat evenement verschuift 
naar 16 tot en met 18 juli.

Wijkraadsvergaderingen
Door de lockdown vanwege het 
Covid19-virus heeft de wijkraad een 
aantal keer online moeten vergaderen 
via Zoom. Wij hebben wijkbewoners 
in staat gesteld om daaraan deel te 
laten nemen. De verslagen van die 
vergaderingen zijn te vinden op de 
website www.ramplaankwartier.info. 
Wij kunnen in elk geval tot het einde 
van dit jaar nog niet in de Blinkert of 
elders terecht. Het ligt uiteraard in de 
bedoeling om zodra dit mogelijk is weer 
openbaar bijeen te komen.

App Buiten beter
Via de gratis te downloaden app 
‘Buiten beter’ (of via www.haarlem.nl/
melding-doen) kunnen wijkbewoners 
eenvoudig en snel problemen melden 
bij de gemeente, zoals niet-werkende 
lantaarns, loszittende tegels, rondslin-
gerend afval e.d. Het is niet nodig dit bij 
de wijkraad of tijdens een wijkraadsver-
gadering te melden.

Doe mee
De wijkraad Ramplaankwartier kan 
helaas tot eind december 2020 niet in 
vergadering in de Blinkert bijeenko-
men zoals vóór de Covid19-crisis. De 
volgende vergadering staat gepland 
voor 26 januari 2021. Wie verbeter-
punten heeft voor de wijk, kan contact 
opnemen met de voorzitter, via een 
email aan wijkraad@ramplaankwartier.
nl. Op die manier is ook deelname aan 
de Zoom-sessie mogelijk, voor wie daar 
prijs op stelt. Op de website is naast 
meer algemene informatie over en voor 
het Ramplaankwartier ook te lezen 
wat er in de vorige vergaderingen is 
besproken.
Namens de wijkraad Ramplaankwartier,
Bert Bouquet, voorzitter

NIEUWS VAN DE WIJKRAAD

Jurgen Woudwijk
11 jaar geleden kwam 
ik in deze mooie wijk 
wonen. Na het urbane 
leven in Amsterdam 
en Berlijn een hele 
stap… maar aan het 
eind van de Leendert 
Meeszstraat vond ik 
een “kkk-plek” (kroeg, 
kerkje en kinderop-
vang) waar ik op elke 
dag en elk dagdeel 
mensen heen en weer 
zag bewegen, waarmee 
de overgang van de 
bruisende stad enigs-
zins werd verzacht. Er 
zijn weinig plekken in 
Nederland waar ruimte, 
natuur en de nabijheid 
van stedelijkheid op 
deze unieke wijze meer 
met elkaar verbonden 
zijn dan het Ramplaan-
kwartier.

Mijn inbreng voor de 
wijk(raad) komt neer 
op meer aandacht voor 
het sociale aspect. Ik 
zie nu nog vooral veel 
onderwerpen over 
fysieke vraagstukken 
zoals herinrichting 
van straten, bomen 
kappen of parkeerver-

gunningen. Maar hoe 
staat het bijvoorbeeld 
met eenzaamheid, 
onderwijs(achterstand) 
of schulden? In de 
komende periode wil 
ik proberen meer zicht 
op deze onderwerpen 
te verwerven. Schroom 
niet mij te benaderen 
als jullie een mening of 
ideeën hierover hebben 
(jjww68@msn.com).  
Ik ben benieuwd.

Allard Steenbeek
Mijn naam is Allard 
Steenbeek, ik ben 
37 jaar oud en woon 

sinds enige tijd op de 
Leendert Meeszstraat. 
Ik woon samen met 
Barbara en onze doch-
ter Alex van 1,5 jaar 
oud. Ik ben geboren en 
getogen in Friesland. 
Ik hou van alles wat 
met water te maken 
heeft zoals schaatsen, 
kitesurfen, roeien en 
nog veel meer. Ik werk 
in het vastgoed en 
probeer de wijkraad te 
ondersteunen met mijn 
inhoudelijke kennis 
omtrent thema’s die 
hier raakvlakken mee 
hebben.

NIEUWE WIJKRAADSLEDEN 
STELLEN ZICH VOOR
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De volgende wijkkrant verschijnt in het weekend van  
13 februari. Kopij kunt u inleveren uiterlijk 11 januari op de 
adressen: Gilles Schoolmeesterlaan 28 en Bloemveldlaan 
43 of via wijkkrantramplaankwartier@gmail.com
Wijkraadsvergadering: 26 januari, om 20:00 via Zoom.

WIJKKRANT RAMPLAANKWARTIER
NIEUWS UIT DE WIJK

Stadslandbouw staat steeds 
meer in de belangstelling, 
en ook Wij Telen Groente 
wordt steeds bekender. Op 
29 oktober waren we te zien 
bij Binnenste Buiten, waarin 
vooral onze andere locatie 
in Haarlem-Noord werd 
belicht. Heb je het gemist? 
Je kunt het terugzien op de 
website van Binnenste Bui-
ten. Het oogstseizoen loopt 
ten einde. Dat betekent niet 
dat er niets meer gebeurt: 
nu breekt de tijd aan om 
op te ruimen, evalueren, en 
plannen maken voor het 
volgende seizoen. 
De komende tijd gaan we 
het land prepareren voor de 
winter. Sommige gewas-
sen blijven staan, zoals de 

boerenkool en de snijbiet die 
nog wel even doorgroeit. 
In de winter gaan we ook het 
nieuwe teeltplan maken. We 
bepalen welke groenten we 
komend seizoen gaan telen, 
en welke plek ze op het land 
krijgen. De groenten “rei-
zen” over het land, ze zullen 
nooit 2 jaar op dezelfde plek 
staan om de bodem niet 
eenzijdig uit te putten.
Zoek je een origineel Sin-
terklaas of Kerstkadootje? 
Geef jezelf of een ander een 
oogstbon kado. Voor € 10,- 
mag je eenmalig een keer 
komen oogsten. 
Wil je volgend jaar ook 
meedoen? Dat kan. Zie voor 
meer info onze website 
www.wijtelengroente.nl

De wijkkrant wordt gedrukt  
door Simian B.V., Westerbroek  
op FSC®-gecertificeerd recyclingpapier

71 jaar Ramplaankwartier
Een feestelijke verrassing  
op vrijdag 20 november!
De straatgenoten van Peter en Marianne Habraken, Hendrik 
Roozenlaan, hebben hun buren uitgewuifd. Na maar liefst 71 
(!) jaar verlaten zij hun woning; Peter is er geboren en heeft 
het huis van zijn ouders gekocht. In een tuk tuk, met veel 
muziek, slingers en vlaggen, reden zij een ererondje door de 
straat. Het is jammer afscheid te moeten nemen, maar op 
hun nieuwe adres gaan zij ongetwijfeld een gelukkige tijd 
tegemoet zien. Wij wensen hen alle succes.
@H

BOER PIET
Wijkbewoners, die al lang in het Ramplaankwartier wonen,  
herinneren zich ongetwijfeld het beeld van de groente-
kwekerij van de familie Groenendijk op het land tussen 
de Randweg en de Beatrixschool. Hard werken door de 
hele familie van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat en 
de oogst naar de veiling brengen met hun vrachtwagen 
“Groentje”. Piet Groenendijk is kortgeleden overleden.

Boer Piet ontving dit (anonieme) gedicht vlak voor zijn  
overlijden.

Over het landje van Boer Piet, 
Loop je één twee drie nog niet.
Wuivend gras, ruisend riet, 
De ondergaande zon door de vijf dennen,
Een hondje dat een uur kan rennen.
Een vader met zijn kind,
Die handen vol rijpe bramen vindt…
Daar staat een oude kerel, 
Die luistert naar een leuke merel.
Een moeder met kinderen maakt een korte stop,
Want een doedelzak klinkt verderop.
Weet boer Piet,
Hoe men zijn landje ziet?
Of het nu zindert, stormt of giet,
Daar bestaat eventjes geen verdriet…
Weet je dat? Boer Piet?

EEN NIEUWE 
LENTE, EEN 
NIEUW LOGO

De winter moet nog 
beginnen, maar bij 
Stichting Westelijk 
Tuinbouwgebied 
Haarlem lijkt het 
of het voorjaar al is 
begonnen. Het zoemt 

van activiteiten. De grootste verande-
ring is een nieuwe naam: TUIN VAN 
HAARLEM.Even over die nieuwe naam. 
Onze stad is helaas niet erg groen. Het 

Westelijk Tuinbouwgebied is een van 
de weinige groene plekken in Haarlem. 
Maar de naam van het gebied is eigen-
lijk niet zo bekend bij veel mensen. Het 
is dan wel de officiële naam, maar veel 
mensen beschouwen deze prachtplek 
als hun (tweede) tuin. Eigenlijk de ach-
tertuin van heel Haarlem. Daarom deze 
frisse en herkenbare naam TUIN VAN 
HAARLEM. Bij een nieuwe naam hoort 
een nieuw logo. Het logo staat symbool 
voor dit kleine, maar mooie gebied aan 
de westrand van Haarlem. Een groen 
blaadje aan de T.  De donkergrijze 
hoek staat voor de bebouwde stad. Het 
doel van de stichting weergegeven in 
een paar heldere lijnen. De site is ook 

aangepast. Neem gerust even een kijkje. 
Nieuwe lay-out, met lekker korte en 
interessante artikelen. Die verorber je 
even tijdens een kopje thee of koffie. 
Én nieuwe, interessante initiatieven. 
We zijn in gesprek met meerdere 
belanghebbenden in het gebied. En er 
borrelen een paar mooie ideeën om de 
Tuin van Haarlem veilig te stellen voor 
de toekomst. Maar daarover kunnen 
we nog niet al te veel zeggen. Wat we 
wel kunnen zeggen is, dat we inmiddels 
met 600 vrienden zijn! Daar kunnen 
natuurlijk nog veel meer vrienden bij. 
Hoe meer, hoe beter. Dus kijk even op 
tuinvanhaarlem.nl of je vriend(in) wilt 
worden. Je bent meer dan welkom.

Wij telen groente
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Michael, “de man met de 
glimlach”(1985), betreurt 
het zeer. “Sinds ik hier werk, 
2002, heb ik er bijna alleen 
maar plezier gehad.  Toen 
mijn oom Ronald in 2001 
Texaco – het station met de 
glimlach – van Willem Potze 
kocht, verbouwde hij het 
kleine hokje dat erbij hoorde 
tot een ruimer verkooppunt. 
Omdat de computers eruit 
lagen, kon hij binnen niet 
zien wie hoeveel buiten 
tankte: dus ik als pubertje 

mocht bij de pompen staan 
om dat in de gaten te hou-
den. En ik ben nooit meer 
weggegaan!”

De pomp heeft een heel 
bijzonder verleden. Het was 
één van de oudste stations 
van Nederland, nog met 
zogenaamde “tapslopende 
single-units”. De toen nog 
gestucte kiel-luifel was een 
verwijzing naar de herkomst 
van jaren terug, evenals de 
eikenhouten kassa: die heeft 
nu een plek in een museum 

GELEZEN IN DE REGIONALE KRANTEN

Techniekdocent Désirée 
Kootstra van de Beatrix-
school heeft de tweede 
plaats gehaald in de verkie-
zing van de Duurzaamste 
docent van Nederland. 
Leerlingen moeten vooral 
zelf duurzame oplossingen 

De wijkdichter

Kerstverlichting

Hoog aan de hemel  
straalt hij zijn heldere licht
Hij geeft hoop in donkere dagen
En in de donkere nacht zorgt hij voor zicht
Kan ik hem mijn wensen vragen?

Hier in huis verspreidt de Arabische variant
Een zacht en warm licht met lichtgroen
En rood, mijn man erop gebrand
Hem niet in de kerstdoos in de garage voor 
februari weg te doen.

“Want het is zo knus en zo gezellig met die 
kerstster voor het raam.”
Zegt manlief. Net een spelletje bij zijn licht met 
zijn vieren gedaan.

Simone de Maat

Het was even schrikken voor 
Brenda van der Vaart toen in 
maart de coronamaatregelen 
ingingen. Haar winkel, Mon-
di Animali op de Ramplaan, 
richt zich op biologische 
voeding voor hond en kat. 

“Ik vroeg me inderdaad 
wel even af hoe het zou gaan 
bij de eerste lockdown. Na 
een paar weken merkte ik 
dat mijn zorgen niet nodig 
waren. Het is zelfs drukker 
dan ooit,” vertelt Brenda. Die 
drukte komt volgens haar 

Liander speurt 
naar schakelkastjes
De hulp van het publiek 
is nodig om zoekgeraak-
te besturingskastjes van 
de straatverlichting op te 
sporen. Liander vervangt de 
toonfrequentiekastjes, maar 
omdat de administratie waar 
de kastjes zijn geplaatst niet 
goed is bijgehouden, is er een 
aantal zoek. Om ze te lokali-
seren wordt de straatverlich-
ting overdag ontstoken. Waar 
de lantaarns blijven branden, 
zorgt kennelijk een zoek-
geraakt kastje nog voor de 
aansturing. Wie de lantaarns 
overdag ziet branden, wordt 
verzocht dat te melden bij de 
gemeente: telefoon 14023, 
www.haarlem.nl of de app 
BuitenBeter. Op basis van de 
meldingen vervangen mon-
teurs van Liander de kastjes 
die zich zo verraden.
Bron: Haarlems Dagblad,  
17 november 2020

NIEUWS UIT DE WIJK

bedenken. “Ik ben niet zo 
van het wijzende vingertje.”
Désirée heeft al heel wat 
projecten samen met de 
leerlingen opgezet. Een 
duurzaamheidsweek, een 
Milieubende-project, een 
sponsorloop waarmee  

€ 5000,= aan Waka-Waka- 
lampjes zijn opgehaald 
voor Rwanda, de beleeftuin 
waarin leerlingen kunnen 
ravotten en leren.

“Duurzaamheid is een in-
gewikkeld begrip. Maar door 
bijvoorbeeld een Stad van 
de Toekomst te ontwerpen, 
komen er vanzelf duurza-
me oplossingen. Steden op 
het water bijvoorbeeld, of 
elektrisch verkeer door de 
lucht.” 

Een eye-opener was de 
ontdekking van de enorme 
hoeveelheid water die nodig 
is voor het maken van een 
spijkerbroek. Wie weet: 
wordt er nu meer nagedacht 
over het kopen van tweede-
hands kleding? Désirée leert 
haar leerlingen vooral zelf 
na te denken over wat te 
doen en niet te doen. Deze 
prijs is een prachtige aan-
vulling daarop: proficiat!
Bron: Haarlems Dagblad 
dinsdag 13 oktober 2020

gekregen. Michael, die 
zijn werk verdeelt tussen 
de stations Vlaamse weg 
en Kleverlaan, vertelt dat 
80% vaste klant is. “Ik ken 
iedereen, alleen meestal niet 
bij naam. En soms zie ik een 
vrouw toevallig met haar 
man samen en ontdek ik dan 
pas dat zij, beiden klant, bij 
elkaar horen: nooit geweten! 
En ja, brommertjes worden 
op een bepaald moment ook 
ingeruild. Kauwgomballers 
worden auto’s, zeg ik dan.”

Ooit had Michael een 
klant die altijd precies  
€ 123,45 tankte, en was hij 
getuige van een actie van 
een arrestatieteam van 
de politie, met bivakmuts 
en mitrailleurs en al. En 
toen bij een file een grote 
dikke auto over het voetpad 
achter het station langs de 
rij wilde passeren, hoefde 
hij, met zijn forse postuur, 
alleen maar op de stoep 
te blijven staan – de auto 
moest noodgedwongen in 
zijn achteruit…. Maar ook 
met zwartbetalers staat hij 
zijn mannetje: zodra iemand 
vertrekt zonder te betalen, 
vliegt Michael erachteraan: 
bij de stoplichten zet hij zijn 
wagen er dwars voor om 
vervolgens de meest slappe 
excuses aan te horen…

Een half jaar geleden is 
pompstation Texaco ver-
kocht aan olieleverancier GP 
Groot. Die werkt met Total, 
omdat Texaco niet meer 
werkt in de Benelux.  

Nu zijn taak er straks op 
zit, moet Michael toch nog 
wat kwijt. “In mijn positie, 
op deze plek, zie ik álles wat 
de wijk inkomt en er weer 
uitgaat. Voor als dat nodig 
is: korte lijntjes met de po-
litie zijn heel erg waardevol. 
Maar helaas: vanaf januari is 
dat definitief verleden tijd.”
Wij wensen Michael veel 
succes in zijn verdere loop-
baan – wij hopen daar in een 
volgende wijkkrant meer 
over vertellen.
@H

Texaco = Total groot = Total klein
De kogel is door de kerk: per 1 januari a.s. verdwijnt  
het persoonlijk contact bij benzinestation Total op de  
Vlaamse Weg… het wordt een selfservicestation. 
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Onze wijkgenoot Wim Bitter heeft in 
samenwerking met Wim Kersten weer 
een nieuw boekje uitgebracht. Gedichten 
van Bitter over alle aspecten van het 
Uitvaartwezen zijn verluchtigd met 
tekeningen van Kersten. Bij een eerdere 
bundel van Kersten en Bitter “De zusjes 
Roos” interpreteerde Bitter op poëtische 
wijze een groot aantal schilderijen 
van Kersten. Op naam van Bitter staat 

ook het boekje Ramplariekoek waarin 
Bitter een aantal wijkgenoten op de 
hak neemt die hem – vaak op komische 
wijze - van repliek dienen. Een vervolg op 
Ramplariekoek is aanstaande.

Het nieuwe boek De Uitvaartleidster is te 
koop bij Kapsalon Rob (Hairclub) op de 
Ramplaan 40 en bij Primera, Bloemendaal-
seweg 234 in Overveen.

DE UITVAARTLEIDSTER – WETENWAARDIGHEDEN VOOR DE LAATSTE REIS

Juf Désirée is duurzame docent

Ook hond en kat kunnen  
bewust en gezond eten

vooral omdat mensen zich 
de laatste maanden bewus-
ter worden van goede voe-
ding. “Er zijn veel puppy’s 
hier in de buurt bij gekomen.  
Hun baasjes komen bij mij in 
de winkel. Veel klachten van 
honden zijn terug te voeren 
op de voeding. Het dieren-
voer dat we hier verkopen, is 
zonder geur- en smaakstof-
fen.  We verkopen gedroogd 
vlees dat overblijft van de 
Groene Slager. De inrichting 
van de winkel doet den-
ken aan een ambachtelijke 
snoepwinkel.  Brenda nam 
het idee voor haar winkel 
mee uit Engeland: manden 
met hondenbotten, potten 
met hondensnoepjes. En 
voor de liefhebber: eenden-
vleugel, hertennekspier of 
kameelkophuid…. Allemaal 
natuurlijk!
Bron: Haarlems Dagblad,  
17 november 2020

Juf Désirée, samen 
met haar leerlingen 

van groep 3, aan het 
werk met bloempotjes 

voor de bewoners 
van De Blinkert: met 

tulpen, narcissen, 
blauwe druifjes en 

krokussen
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 I k had een collega op bezoek uit de 
hoofdstad die overweegt zijn etage-
woning in de hippe Pijp te verruilen 
voor een huis in ons verrukkelijk 
gelegen wijkje, lang niet zo hip, maar 

daar hoor je mij verder niet over. Hem viel, al 
wandelend, op dat onze straten wel erg vol staan 
met auto’s. Nu is hij wat gewend in zijn Amster-
damse buurtje, maar dit had hij niet in Haarlem verwacht. 
Ik moest hem gelijk geven: in mijn eigen straat was het 
‘s avonds vaak ook lastig om de luxewagen te parkeren. 
Nogal eens moest ik een of twee rondjes maken, voor-
dat er iets vrijkwam. Meestal een plek op afstand, wat 
de autist in mij er dan toe aanzette om het voertuig de 
volgende dag, zodra het kon, alsnog te verplaatsen naar 
de eigen voordeur. 

Wat hem voorts opviel was dat SUV’s, volvo’s, elektri-
sche karretjes en klassiekers het straatbeeld bepaalden. 
In de Hospeslaan zag hij achtereenvolgens een oude 
blauwe Range rover en een brandweerrode Volvo T5R, 
waar hij als autogek van begon te watertanden. “Wonen 
hier veel yuppen?” vroeg hij, maar dat antwoord moest ik 
hem schuldig blijven. Ontegenzeggelijk was de bevolking 
mettertijd verjongd en niet zelden kwamen nieuwkomers 
uit Amsterdam. ‘Klein Amsterdam’, werd het Ramplaan-

Fiatjesdorp
kwartier eens genoemd in een tijdschriftartikel. 

Maar bij yuppen dacht ik toch aan een andere 
mensensoort. 

Op de Ramplaan zagen we de remake van 
de legendarische Fiat 500, eigendom van 

ons aller ‘André-van-de-Deka’. Mijn collega 
raakte er bijkans extatisch van: die kleur, dat 

interieur. Van die dingen. Even later gingen we de 
Van der Duinstraat in, alwaar we stuitten op een klassieke 
Jaguar, een donkerblauwe Volvo 240 en tenslotte op een 
origineel Fiatje 500 waarvan ik wist dat-ie toebehoort aan 
Caroline en Harald. Altijd mooi om te zien hoe Harald, 
ook autogek, met zijn twee meter zich in dat bakkie weet 
te proppen en zich daar ook weer, als in een Houdini-act, 
uit weet te persen. Collega was nu niet meer te houden, 
maakte foto’s met zijn telefoon, vroeg of ik Harald wilde 
appen of het doppie te koop was (niet, dus) en kwam toen 
op het lumineuze idee om de beide Fiatjes naast elkaar 
te zetten en voor de eeuwigheid vast te leggen. Harald 
was verhinderd, maar Caroline en André poseerden wat 
graag en exclusief voor de Wijkkrant. Collega toonde zich 
geroerd, want zo’n spontane actie zou in zijn Amster-
damse wijkje nooit van de grond zijn gekomen. Ik zie een 
verhuizing naar Fiatjesdorp op korte termijn tegemoet.
 Frans van Deijl

RAMPLAAN 40
HAARLEM

023 5247993 
06 23140320

Hondentrimsalon Elswout Mondi Animali
Complete vachtverzorging  

voor uw hond
Natuurvoedingswinkel
voor hond én kat

elswouthondentrimsalon.nl mondianimali.com

Ramplaan 48, 2015 GX Haarlem, Tel: 06 42618286

Voor heerlijke 
ambachtelijk 

bereide pizza's 

Met alleen de beste
verse ingredienten!

Probeer ook eens 
onze Lasagna Bolognese en 
Melanzane alla Parmigiana 

(bak   700 gram)

Bestel nu op www.italiaantje.com 
en profiteer van 10% korting op uw 
bestellingen met deze kortingscode:

 Ramplaankwartier10
Italiaantje pizzeria

Ramplaan 44
Tel 023 5835620

Keuze uit 26 cm of 33 cm

+_

FRANS UIT DE WIJK

Haarlem, Ramplaan 52, Drossestraat 5 (Raaks)
Bloemendaal, Bloemendaalseweg 61

Al 80 jaar uw vertrouwde bakker!

DekaTuin Haarlem, Vlaamseweg 1
www.deka-tuin.nl/kerstbomen

 

Zaag je kerstboom zelf van het land
of kies een van de andere mooie
bomen. Alles voor een gezellige

kerst vind je bij DekaTuin.

Het is kerst
bij DekaTuin
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NIEUWS UIT DE WIJK

7 dagen per week geopend van 9:00 - 20:00!

 soepen 
Erwtensoep met worst 5,5
Vegetarische pompoensoep 4,5
 
Litertje erwtensoep 12 
Litertje pompoensoep 10

 oliebollen 
Oliebol 1
Rozijnenbol 1,1
Appelbeignet 2,5

 gebak 
Appelgebak 4
Citroen merengue 4,25
Cheesecake 4,25
Hazelnoot mokka 4,25
Muffin  3
Slagroom    0,8

10+1 Gratis!

 friet 
Portie verse friet 3
Verse friet 4 personen 10
Frietje stoofvlees 5
+ Knoflook-sriracha saus 5,5

sauzen 
Mayo / Ketchup / Curry 0,5
Satésaus 0,75
Oorlog 1
Speciaal 1

 snacks 
Kroket 2,25
Groentekroket 2,25
Frikandel 2
Kipcorn 2,25
Kaassouflé  2
Broodje 0,5
Portie kaastengels 8 stuks 5,5
Portie bitterballen 8 stuks 6,5

 

 menu’s 
Black Angus burger

met frites
Sappige burger op een brioche 

met sla, tomaat, ui, bacon & 
cheddar.

12,5

Vegetarische burger
met frites

Vegetarische burger op een 
brioche met sla, tomaat, ui & 

cheddar.

12,5

Saté van kippendijen
met frites

Gemarineerde kippendijen met 
satésaus, atjar & kroepoek

.

12,5

Prijslijst
winterbar & Friethoes frietkar

Telefonisch  

bestellen kan op:

06-11061581

contact@wapenvankennemerland.nl                    www.wapenvankennemerland.nl                  Ramplaan 125

MUIS IN DE WIJKMUIS IN DE WIJK Door Pauline Baartmans

Vanaf 1 november is Evelien 
Eichelsheim de nieuwe di-
recteur van de Beatrixschool. 
Terwijl zij de afgelopen 
maanden nog twee scholen 
onder haar hoede had, zal 
ze na de kerstvakantie de 
volledige overstap naar de 
Beatrixschool maken. Zoals 
ze zelf aangeeft: “Ik ben zeer 
enthousiast om aan de slag 
te gaan en samen met het 
team, de kinderen en ouders 
verder te bouwen aan deze 
mooie school.”

Eén van de speerpunten 
waar het team onder leiding 
van haar mee aan de slag zal 
gaan, is het verder inhoud 
geven aan de visie van de 
school. Bij de start van het 
schooljaar hebben we het 
hart vooropgezet. Hart, hoofd 

Beatrix nieuws

In december 2018 heeft juf Edith al het decembernummer 
gesierd als Kwartiermaker. Maar de oud-collega’s hebben de 
redactie gevraagd om juf Edith nogmaals in het zonnetje te zet-
ten. Zij is tenslotte in het Ramplaankwartier opgegroeid, wonen-
de in de Bloemveldlaan. Zij heeft ruim 40 jaar lesgegeven op de 
Beatrixschool, waarbij zij vele jaren groep 3 onder haar hoede 
had. Altijd met enthousiasme wist zij inspirerend te zijn voor de 
kinderen, collega’s en ouders. De leukste kerstboomversieringen, 
lampionnen, vaderdag- en moederdagcadeautjes kwamen uit 
‘haar’ groep 3. Haar visie op het leertraject van kinderen is er 
een van iemand met veel ervaring: “Het komt bijna altijd goed, 
maak je niet te veel zorgen.” Zij laat de school met een gerust 
hart los: een nieuwe generatie neemt het over met weer nieuwe 
ideeën en inzichten. Juf Edith gaat zich niet vervelen; zij past 
regelmatig op de kleinkinderen, wandelt, fietst en sport graag. 
Ook de tuin is in goede handen bij Edith. De redactieleden wen-
sen haar veel gezondheid toe, en omdat hier ook vrienden van 
haar wonen, zullen we haar nog regelmatig in de wijk zien. 

Sneeuwpop maken! Kijk ik rol...

eerst zijn buik en dan zijn bol.

Wortelneus en hoge hoed,

oogjes, knoopjes, want dat moet!

Nu vergeet ik nog zijn oren,

Beer, zo kan hij ons niet horen!

Eentje hier en eentje daar,Eentje hier en eentje daar,

zo, nu is de sneeuwpop klaar.

NIEUWS UIT DE WIJK

Oh kom er eens kijken, wat er allemaal 
gebeurt op de Beatrixschool….in de 
gezellige laatste schoolweken van 2020. Juf Edith  

met  
pensioen

en handen, oftewel voelen, 
denken doen. De uitdaging is 
komend jaar het aanbod van 
ons hartdeel verder vorm te 
geven en te vergroten.

Wanneer in het nieuwe 
jaar de corona maatregelen 
het weer toelaten, bent u 
van harte welkom bij ons 
op school een bezoekje te 
komen nemen. Wel kunnen 
we u nu vast een virtuele 
blik in de school geven, 
want heeft u onze nieuwe 
website al gezien? www.
beatrixschoolhaarlem.nl. 
Het is zeker de moeite waard 
deze te bekijken. We blijven 
tenslotte de mooiste school 
van Haarlem in het prachtige 
Ramplaankwartier.
Anouk Woudman,  
adjunct-directeur 
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Sedumdak op De Blinkert 
dankzij vasthoudendheid
Joop van Roon
Mensen maken het Ramplaankwartier. In de rubriek Kwartiermakers 
komen beeldbepalers aan het woord. Deze keer Joop van Roon (85), 
de man die het groene dak op de luifel van De Blinkert voor elkaar 
kreeg. Samen met zijn vrouw Ineke Hupkens (90) woont hij aan de 
Witte van Haemstedelaan. 

In de stromende 
regen, maar 
toch heel gezel- 
lig, was begin 
oktober de offi- 
ciële opening 
van het nieuwe 
sedumdak. Met 
de overhandi-
ging van het 
laatste stukje 
sedum aan 
Krystle Zonne-
veld, teamleider 
bij De Blinkert, 
droeg Joop van 
Roon het dak 
symbolisch 
over. Sylvia Hu-
bers, voormalig 
stadsdichter, 
droeg bij die 
gelegenheid 
een van haar 
gedichten voor:

‘ Joop is een echte Haar-
lemse mug, opgegroeid in 
de Leidsebuurt, waar ook 
alle familie van zijn vader 
en moeder woonden’

KWARTIERMAKERS

TEKST JOOP K. DE VRIES
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 T erwijl we in Joops appartement door 
het raam het sedumdak bewonderen, 
stappen er op het pleintje voor De 
Blinkert twee dames uit een auto. Ze 
binden stelten onder, zetten pruiken 

op, trekken schitterende jurken aan en geven een 
prachtige dansvoorstelling voor de bewoners van 
De Blinkert die inmiddels naar buiten zijn gekomen. 
‘Goh, wat is dat weer leuk,’ zegt Joop. “De Blinkert 
zorgt regelmatig voor dit soort vermaak. Van muzi-
kanten tot draaiorgels en soms staan er zelfs hele 
klassen van de Beatrixschool op de stoep. Gezellig 
die levendigheid.”

Haarlemse mug
Joop is een echte Haarlemse mug, opgegroeid in de 
Leidsebuurt, waar ook alle familie van zijn vader en 
moeder woonden. Als kleine jongen vliegerde en 
voetbalde hij op de Vlaamseweg en ving hij stekel-
baarsjes in de sloot. “Het water was toen glashelder, 
dat kon je drinken. Mijn allereerste liefde woonde 
aan de Hospeslaan. Marietje van Wagensveld, oh 
man, wat was ik verkikkerd op haar. Ik kende haar 
van de AJC, de Arbeidersjeugdcentrale, de jonge-
rengroep van de PvdA. Daar heb ik erg veel plezier 
gehad. Met Marietje werd het uiteindelijk niks.”

Montaigu de Quercy
Na zijn studie Scheepwerktuigkunde aan de HTS 
heeft Joop jarenlang gevaren. Tot hij Ineke ont-
moette en aan de wal ging werken bij het Provinci-
aal Elektriciteitsbedrijf van Noord-Holland (PEN). 
Eerst bij de energiecentrale in Velsen, later als hoofd 
technische dienst in de centrale in Diemen. Destijds 
woonde hij in Heemskerk. Op z’n tweeënzestigste 
maakte hij dankbaar gebruik van mogelijk vervroegd 
met pensioen te gaan en vertrok hij met Ineke naar 
Frankrijk. “Ik was compleet verliefd op dat land. 
We hadden er een ruïnetje gekocht in Montaigu de 

Quercy, iets ten zuiden van de Dordogne, dat heb 
ik helemaal zelf opgebouwd. Daar hebben we ruim 
vijftien jaar heerlijk gewoond. Maar op een zeker 
ogenblik brak Ineke haar heupen en moesten we 
vaker naar het ziekenhuis, dat was ver weg. Daar-
naast werd het onderhoud van de grote tuin me een 
beetje te veel, hadden we kleinkinderen gekregen 
en begon ik heimwee naar Haarlem te krijgen. Toen 
hebben we ons ingeschreven bij Elan Wonen voor 
een huurwoning en vier jaar geleden kwam deze 
seniorenwoning bij De Blinkert vrij. Ik was direct 

verkocht. Het is helemaal apart van De 
Blinkert, maar we kunnen wel gebruik 
maken van het winkeltje, het restau-
rant en de fysiotherapie. Nu met co-
rona is het allemaal wat minder, maar 
normaal gesproken lees ik in De Blin-
kert elke dag het Haarlems Dagblad 
en doe ik er vrijwilligerswerk. Ik geniet 
enorm van de cultuur in Haarlem van 
concerten en toneel. Dat was op het 
Franse platteland allemaal ver weg.”

Joop is nog bijzonder actief voor zijn 
leeftijd, al is hij begin dit jaar keihard 
aangereden toen hij op de Zijlweg fietste 
op weg naar de Albert Heijn in de Spoor-
wegstraat. Hij sloeg linksaf en zag een 
auto over het hoofd. “Ik werd meters door 
de lucht geslingerd, maar had lichame-
lijk niets. Maar ik ben slomer geworden. 
Gelukkig is er nog steeds herstel. Ik speel 
weer Ierse fluit, zwem weer in het Boer-
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Yogales in het 
Ramplaankwartier

Uitgangspunten:
rustig, vriendelijk, tevredenheid,

fysieke oefeningen 
gedragen door adem

De lessen zijn voor iedereen  
geschikt. Proefles mogelijk  

(s.v.p. aanmelden)

Maandagavond van 20.00 - 21.00
Locatie Beatrixschool

Jakoline Hovinga
www.vlinder-yoga.nl
vlinder-yoga@hotmail.com
023-5249436

Beeldmerk Beeldmerk hart bloem(hart), toepassing > Bloemelement
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Woonzorgcentrum 

 De Blinkert
- Kleinschalig wonen in het Ramplaankwartier
- Wijkverpleging en huishoudelijke ondersteuning
- Activiteiten voor bewoners en wijkbewoners
-  Restaurant De Duinpan, ook wijkbewoners van 

harte welkom
-  Dagcentrum Ramplaanhart en ontmoetings- 

centrum Tuindershart
-   Eerstelijns behandeling zoals fysiotherapie en 

ergotherapie
-  Onderdeel van Kennemerhart

 Meer weten?  
 Bel 023 5 214 214
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tuinmurenspecialist.nl / Rollandslaan 38, tel 06 50206783

Anneloes Aalders    
Dierenarts - Acupuncturist

mail@avacare.nl
www.avacare.nl

Mobiel 06 11 32 62 92

Acupunctuur voor dieren

Avacare_visitekaartje LV.indd   1 01-06-17   16:39
Avacare_visitekaartje LV.indd   2 01-06-17   16:39

haavebad en stap sinds kort weer op de fiets. Ik ben 
een fietsfanaat, de omgeving is hier zo schitterend.”
Maar hoe heeft hij dat sedumdak nou voor elkaar 
gebokst? Dat zit zo: “We keken uit op saai rood 
asfalt dat op de luifel lag, terwijl er op het dak aan 
de overkant mooi sedum lag. ‘Waarom ligt dat hier 
niet,’ zeiden mijn vrouw en ik tegen elkaar, “daar 
gaan we werk van maken.” Makkelijk werd het hem 
niet gemaakt. De Blinkert en pandeigenaar Elan 
Wonen hadden vooral veel vragen: is de luifel wel 
sterk genoeg, wat kost het, wie betaalt de aanleg, 
hoe zit het met onderhoud? Joop heeft het allemaal 
uitgezocht. Lang verhaal kort: de constructie kan 
het makkelijk dragen. De kosten bedroegen  

KWARTIERMAKERS

€ 7.000. Onderhoud is er nauwelijks. Dankzij € 3.000 
subsidie van de gemeente, € 1.000 van de Vrienden 
van De Blinkert en € 3.000 via crowdfunding in de 
buurt kwam het dak er. Namens de Stichting Groen 
dak, waar ook Cyntha Demmers en Adrie Pancras in 
zaten, wil Joop graag iedereen die heeft bijgedragen 
hartelijk bedanken.

Sproei-installatie cadeau
De aanleg van het dak was binnen een dag gepiept. 
Joop: “Omdat ik zo m’n best had gedaan kreeg ik 
een sproei-installatie cadeau, maar dat was mis-
schien een promotieverhaaltje van de firma Groen-
dak, waar ik overigens supertevreden over ben.” Aan 
het dak beleven bewoners, buren, bezoekers en het 
milieu inmiddels veel plezier. En als het sedum gaat 
bloeien, wordt het nog fraaier. “Kennemerhart on-
derzoekt nu of een sedumdak ook voor verzorgings-
tehuis De Rijp haalbaar is, dat vind ik wel grappig,” 
besluit Joop.

Met zijn dakactie heeft hij ook het Haarlems Dag-
blad gehaald met de passende kop: ‘Sedumdak op 
Blinkert dankzij vasthoudendheid Joop van Roon.’

JOOPS RAMPPORTCIJFER VOOR DE WIJK 7,5

‘ Aan het dak beleven bewoners, buren, 
bezoekers en het milieu inmiddels  
veel plezier. En als het sedum gaat 
bloeien, wordt het nog fraaier’
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Marius Jaspers die 
samen met Sylvia 
Hubers een ode 
opdroeg aan Joop 
van Roon, knipt 
de ballon door
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KERSTVERHAAL

 W aarom hij het jaarlijkse kerst-
diner bij zijn schoonouders zo 
haatte? Omdat hij het een hy-
pocriete poppenkast vond. Een 
slechte uitvoering van Festen. 

Ieder jaar als hij dronken thuiskwam, verzekerde 
hij zijn vrouw dat het nu echt de laatste keer was 
geweest. En als zij dan zei dat zolang haar ouders 
nog leefden hun gezin daar op eerste kerstdag zou 
dineren, dreigde hij dat hij zijn schoonouders per-
soonlijk om zou brengen. Pijnloos en hygiënisch. 

Aan die ouders van haar lag het 
overigens niet. Oude, uitgedoofde 
mensjes van bijna negentig, die 
vooral genoten van de tafel vol 
familie. Haar zussen waren 
ook het probleem niet. 
Burberrydom noemde hij 
ze steevast. Ze zaten tot 
hun nek in de sport-
clubjes en dat was dan 
ook hun enige gesprek-
sonderwerp. Scheids-
rechters, barcommis-
sies, slechte coaches, 
het drankprobleem 
van de jeugd et cetera. 
Al twintig jaar hetzelfde 
gesprek. Uren knagen aan 
volledig afgekloven botjes. 

Nee, het waren zijn zwagers 
die ervoor zorgden dat hij de bijeen-
komst steeds meer haatte. Drie mannen, 
een makelaar, een bankier en een consultant, 
die met hun grote bekken uitsluitend over geld 
spraken. En dan niet over de prijs van een pak melk 
of een half ons soepvlees, maar over bonussen, 
salarissen, gouden handdrukken, fiscale trucjes, 
afgevulde vastgoedjongens et cetera. Het zoge-
naamde grote geld. En dan ook nog over hun huizen 
in Frankrijk en Italië, hun briljante kinderen op het 
Luzac, hun uitjes naar een Schotse golfbaan en hun 
vakanties in Dubai of iets dergelijks. Hij haatte de 
stellige manier waarop ze de wandaden van groot-
graaiers verdedigden en hij kon de uitdrukking it’s 
all in the game niet meer horen. Het viel hem ieder 

Een kerstdiner

jaar op dat ze alle drie uitsluitend met zichzelf in 
gesprek waren. Ze wilden stuk voor stuk per se hun 
verhaal kwijt. Liefst met volle mond. 

Hij probeerde nog wel eens iets over een intrige-
rend boek, een bijzondere film of een mooi piano-
recital te zeggen, maar al gauw ging het over de 
oplage van het boek, de opbrengst van de bewuste 
film en de gage van de pianist. Geld, geld en nog 
eens geld. En hij werd door hen weggelachen. Niet 
officieel, maar binnensmonds. Hij had geen geld, 
geen buitenhuis, geen astronomisch tantième of 

een andere roversbonus. Hij had een klas 
met vijfentwintig moeilijk opvoedbare 

kinderen. Of er veel Marokkanen bij 
zaten? Dat vroegen ze uiteraard 

wel. En daarna kotsten ze hun 
onvervalste racisme over de 

kersttafel.
Maar dit jaar was het 

anders. De makelaar had 
sinds eind april geen steen 
meer verkocht en het geld 
waar hij op had moeten te-
ren had hij ooit in IJsland 
geparkeerd. De bankier was 
verpulverd en ontslagen in 

dezelfde kredietcrisis en de 
consultant zat eigenlijk al een 

jaar werkloos thuis. Niemand 
stonk meer in zijn praatjes. Al 

gauw ging het gesprek over het 
verhuren van vakantiehuizen (“Je 

wilt wel eens ergens anders naar toe!”), de 
verkoop van het tweede autootje (“Het milieu”) en 

de afgezegde wintersport (“Sneeuwmoe”). Al gauw 
spraken de vrouwen hun dronken mond voorbij en 
bleek alles wat ze nog hadden beleend te zijn. Dus 
eigenlijk hadden ze niets.

 Op een gegeven moment nam de oude vader, die 
de gesprekken niet echt gevolgd had, het woord en 
vertelde dat moeder en hij negentig procent van 
hun vermogen in de loop der jaren aan goede doe-
len had geschonken. Hij zag dat als zijn maatschap-
pelijke plicht. Waarop de hele tafel riep dat dat heel 
goed was. Hij zag hoe ze zich verbeten. De laatste 
strohalm was voor hun voeten weggemaaid. 

Aan het eind sprak hij zijn hoop uit dat zijn 
schoonouders wel honderdtwintig mochten worden, 
zodat ze nog heel vaak zo genoeglijk met elkaar 
konden dineren. Toen hij thuiskwam, lachte hij  
naar zijn vrouw: “Het was ouderwets gezellig en 
volgens mij wordt het de komende jaren alleen 
maar gezelliger.”

 Youp van ‘t Hek

VINTAGE SNEEUW

NZH-bus is geslipt in de sneeuw en kwam tegen een boom terecht op de Julianalaan. 1947. Foto: Cees de Boer / Noord-hollands archief

Skieën op de Blinkert bij Kraantje Lek. Uit de Katholieke Illustratie, 1939. Beeldcollectie van de gemeente Haarlem / Noord-hollands archief

Uit: Het groot kerstverhalenboek. Samenstelling: Jasper Henderson en Marijke Pol (2013)

‘ Ieder jaar als hij dronken 
thuiskwam, verzekerde hij zijn 
vrouw dat het nu echt de laatste 
keer was geweest’
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Yoga en Tai-Chi school Kennemerland
Haarlem – Hoofddorp - Beverwijk – Velsen

Yoga en
 Tai-Chi school 

Kennemerland
al meer dan 25 jaar een begrip in de 

regio Kennemerland.
Locatie: Beatrixschool, Blinkertpad 3, Haarlem

Voor meer informatie over de lessen, 
proefles, workshops  en achtergronden 
kunt u  telefonisch contact opnemen met  Jan Langedijk: Tel. 0255 53 65 56 of per 
e-mail: j.langedijk@planet.nl

   ln.dnalremennekagoy.www
www.taichikennemerland.nl

•  Aangiften inkomstenbelasting en ook 
bemiddeling over afgelopen jaren.

•  Behulpzaamheid in schenking 
en vererven en ook de fiscale 
afhandeling hiervan.

•  Fiscale toekomst planning van uw 
vermogen.

•  Het verzorgen van financiële 
administratie en de fiscale aangiften.

•  Startende ondernemer begeleiding 
en ZZP’er vraagstukken.

•  Administratie begeleiding van 
ouderen of indien uw administratie  
u boven het hoofd groeit.

Kortom voor alle administratieve-  
en fiscale problemen en of vragen  
sta ik voor u klaar en het credo is: 
samen de toekomst in!

De Boekhouders
Teunizen Holding B.V.

Mobiel: 06 427 327 07
rekenmaar@gmail.com

Contact adres: Gert Teunizen
Rollandslaan 29, 2015 GB Haarlem

Financial Management
Fiscale aangiften
Starters begeleiding
Bedrijfsadministratie

Duurzaam beleggen voor nu en later
 

Jij wilt toch ook:
• Verantwoord bouwen aan je vermogen
•  Bijdragen aan een groene, eerlijke en menselijke wereld
• Verrassend goed rendement èn lage kosten
•  Een lagere CO2 uitstoot dan wanneer je traditioneel 

belegt

Wij helpen jou waardevol en zorgeloos te beleggen door 
uiterst zorgvuldig de allerbeste duurzame beleggings-
fondsen te selecteren.  
Terwijl jouw vermogen groter wordt, groeit er ergens 
anders iets met jouw geld mee. Hierdoor komen er ook 
bij anderen dromen en wensen uit. Bereken eenvoudig 
je rendement èn CO2 Footprint op www.stanwende.nl

Wouter van Leusen,  
vermogensplanner en life coach
Willem Buyslaan 16
Kantooradres: Wilhelminastraat 3
06 1451 8761
wouter@stanwende.nl 
www.stanwende.nl

INDOOR 
WINTERTENNIS

RESERVEER NU 
EEN BAAN

023-5100537

TEKST INGRID SCHENK   FOTO’S CHRIS UITERWIJK

Boudewijn woont pas anderhalf jaar in 
het Ramplaankwartier. Hij is opge-
groeid in Friesland en via Aerdenhout 
in ons kwartier beland. Hij woont in het 
achtergedeelte van de kerk op de Ram-
plaan, een unieke plek om te wonen. 
Omdat hij ook van teamsport houdt, 
voetbalt hij ook bij HFC.
1. Wat is boksen voor een sport?
Met boksen probeer je met je vuisten 
in bokshandschoenen de tegenstander 
knock-out te slaan. Je staat daarbij in 
een boksring. Maar zover ben ik nog 
niet. Het bestaat nu voornamelijk uit 
het ontwikkelen van zelfvertrouwen 
en weerbaarheid en het opbouwen van 
kracht en conditie. Ook de techniek om 
aan te vallen en je te verdedigen wordt 
aangeleerd. Er zijn duidelijke regels. Ik 
weet deze nog niet allemaal. Maar je 
mag nooit op het achterhoofd slaan en 
niet bij de keel.
2. Waarom heb je voor boksen gekozen?
Ik voelde mij mentaal niet zo lekker 
en toen vertelde een vriendin van mijn 

Jonge wijkbewoners over hun sport

moeder over Hannes Schneider en dat 
boksen bij hem misschien wel wat voor 
mij was. Ik heb toen een proefles ge-
volgd. Er was gelijk een goede klik met 
hem. Ik doe het nu ruim negen maan-
den en het heeft mij veel gebracht.
3. Wat vind jij het leukst aan boksen?
Dat ik mij door de persoonlijke bege-
leiding steeds zekerder voel. Het is een 
individuele sport, wat ik prettig vind, 
naast het voetballen als teamsport. 
Je bent zelf voor het resultaat verant-
woordelijk.
4. Bij welke vereniging speel je?
Ik train bij New Sport Challenge in 
Schalkwijk.
5. Zit je in een team, zo ja uit hoe-
veel mensen bestaat een team?
Nee, ik krijg privé-training. 
6. Zijn er ook wedstrijden en moet je 
dan naar een andere hal?
Als ik een wedstrijd zou spelen denk 
ik dat ik wel naar een andere locatie 
moet. Dan wordt er iemand gezocht 
die ongeveer hetzelfde niveau heeft als 

ik en ongeveer hetzelfde weegt. Een 
wedstrijd bestaat uit 10 ronden van drie 
minuten. Ik verwacht binnen een half 
jaar misschien wel mijn eerste wed-
strijd te kunnen boksen. Vaak zijn die 
wedstrijden in toernooivorm.
7. Welke dag/avond train je?
Ik train twee keer per week een uur, op 
maandag en donderdag. Zo bestaat een 
training uit push-ups, rennen, met ge-
wichten werken en technische training. 
De training is in de zaal, maar kan ook 
buiten gegeven worden.
8. Hoe word je goed in boksen?
Trainen, trainen en nog eens trainen.
9. Wat is het verschil tussen boksen 
en kickboksen?
Bij boksen mag je alleen de armen ge-
bruiken, terwijl bij kickboksen de benen 
ook meedoen om de tegenstander te 
vloeren. De regels zijn daar dus anders.
10. Is er een bokser die je bewondert?
Nou, ik bewonder het meest mijn trai-
ner Hannes Schneider. Hij traint veel 
kinderen en volwassenen, juist ook om 
het sociale te ontwikkelen. Hij moti-
veert heel erg en leert je hoe je door 
kan gaan als het moeilijk is. Hij coacht 
ook kinderen met bijvoorbeeld hersen-
letsel en senioren. Maar het gaat altijd 
over plezier maken. 

Hoe en waar?
Boksen kan vanaf ca. 6 jaar.
Wedstrijd of recreatief mogelijk.
Kosten contributie: afhankelijk van 
aantal trainingen vanaf €300,- per jaar.
In Haarlem wordt boksen op diverse 
sportscholen aangeboden, maar niet 
altijd voor kinderen. Het wordt aange-
boden bij verschillende sportscholen 
zie:
newsportchallenge.nl / gymhaarlem.nl 
kenamju.nl / daansport.nl / kidsproof.nl 
boksheemstede.nl/

Boksen is een eeuwenoude sport waar zelfs van  
voor de jaartelling al afbeeldingen zijn gevonden. 
Boudewijn Funke (13) doet ook aan boksen.  
Genoeg reden om hem de 10 vragen te stellen.

DE TIEN VRAGEN
In deze rubriek vertellen jongeren uit onze wijk over hun sport. Doe je aan boog-

schieten, dammen, boksen, schermen of welke sport dan ook: mail de redactie, 
dan nemen wij contact met je op: wijkkrantramplaankwartier@gmail.com
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 De straat ligt tussen de Rollandslaan 
(ter hoogte van de vijver) en de 
Leendert Meeszstraat. De huizen 
zijn gebouwd in 1967 en waren in 
het begin allemaal gelijk. Nu zie je 

uitbouwen, dakkapellen, serres en recentelijk steeds 
meer zonnepanelen. Ook de rij huizen aan de Leen-
dert Meeszstraat – van het benzinestation tot de 
bocht – zijn hetzelfde type woningen. Het aardige 
van de Abraham Mensstraat is de ruime opzet. Ieder 
huis heeft een voortuintje en aan de westkant van 
de straat ligt een groenstrook met bomen, gras 
en struiken. Het gerucht gaat dat de Haarlemse 
gemeenteraad in de jaren 60 moest kiezen tussen 
een of twee straten tussen de Hendrik Roozenlaan 
en de Leendert Meeszstraat. De ambtenaren kozen 
voor één straat met grote voor- en achtertuinen bij 
de huizen, waar enkelen zelf in konden gaan wonen. 
Aanvankelijk betrof het huurwoningen, maar tegen-
woordig zijn de meeste huizen in het bezit van de 
bewoners. De Abraham Mensstraat is ook de laatste 
straat die is toegevoegd aan onze wijk.

‘ Afwisselend werden er bloemen geteeld 
en groenten verbouwd. In het gebied 
lagen veel (boeren)slootjes’

STRAAT IN DE WIJK

Kruup en Koster) en iets hoger– nu ter hoogte 
van Abraham Mensstraat 16 het huis dat ook is 
afgebeeld op onderstaand schilderij. Net voorbij 
nummer 30 stond een brandweerkazerne. Een 
stuk naar links daarvan stond ook een boerderij 
waar de familie Van de Burg woonde. Achter 
de nummers 2 tot 20 was een soort speeltuin 
met klimhutten, ook wel huttendorp genoemd. 
Huidige bewoners op nummers 13 en 23 klagen 
over veel vocht onder de vloer. Dat klopt ook 
wel, want waar hun woningen nu staan, liep 
vroeger een sloot. In de winter kon je hier heer-
lijk schaatsten. Deze sloten zijn nooit uitge-
baggerd. De even nummers hebben minder last 
van vocht. Bij hen liep een sloot ter hoogte van 
hun voordeur. In 1964 onteigende de Gemeente 

De Abraham Mensstraat is zo een straat in onze wijk waar je als wijkbewoner 
eigenlijk niet vaak komt indien je er niets te zoeken hebt. 

Schilderij in privé- 
bezit. Vermoede-
lijk 1e helft 20e 
eeuw. Schilder 
onbekend. 
Gezicht vanaf  
Rollandslaan 
richting zuiden. 
De familie 
Groenendijk heeft 
in deze boerderij 
gewoond. Beneden 
was de woon- 
ruimte en boven 
lagen bollen.

Zelfde plek maar dan de huidige situatie, ter hoogte van 
Abraham Mensstraat nummer 2, waar bewoners nieuwe 
aanplant plaatsen.

Haarlem de grondeigenaren, om drie jaar later met 
de bouw van de woningen te beginnen. De grondei-
genaren hadden geen inspraak en kregen een x 
bedrag per vierkante meter. Voor de bewoners van 
de Hendrik Roozenlaan en een deel van de Rolland-
slaan moest dat flink schrikken zijn geweest: hun 
vrije uitzicht werd weggenomen.

Tot de groep eerste bewoners van de Abra-
ham Mensstraat behoorde de familie Bovelander, 
waaronder tophockeyer Floris-Jan (Floppy), de 
journalist Henk de Mari en Krijn Haasnoot, direc-
teur Openbare Werken van de Gemeente Haarlem. 
Mevrouw Cusell (Stella) woont nog steeds in de 
straat, evenals de familie Moltmaker. Stella vertelde 
ons dat vanaf september 1967 maar liefst 44 jonge 
gezinnen de nieuwe woningen aan de Abraham 

Tulpen op de plek 
waar nu de Abra-
ham Mensstraat is. 
U ziet de achter-
kant van Rolland-
slaan 74 en 76.  
De foto is vermoe-
delijk gemaakt 
rond 1958. 
Het huidige hoek-
huis Rollandslaan 
78 bestond ten tijde 
van deze foto niet. 
Op de voorgrond 
Theo Groenendijk 
en daarachter de 
grootvader van 
Henk van der 
Linden.

Geschiedenis van een straat
Abraham Mens was van 1685 tot 1727 de schout van 
de drie Bloemendaalse ambachtsheerlijkheden 
Tetterode (nu Overveen), Aelbertsberg (nu Bloemen- 
daal) en Vogelenzang. Het gebied waar de straat nu 
ligt, was in de eerste helft van de twintigste eeuw 
een grond van de familie Groenendijk. Afwisselend 
werden er bloemen geteeld en groenten verbouwd. 
In het gebied lagen veel (boeren)slootjes, vooral 
voor de afwatering van het duinvliet.

 

Op deze luchtfoto van circa 1960 (www.haerlem.
nu/item/show/783) zien we boven de vijver het nog 
ongebouwde gebied met daarop de boerenslootjes 
en verschillende huizen die moesten wijken voor de 
nieuwbouw. Rechts het huis van “Juffrouw Thoo-
len”, links aan het eind van de vijver drie huizen 
waaronder een wit huis (bewoners onder andere 

TEKST JORIS BALKEMA EN ADRIE PANCRAS   FOTO’S DIRK KRUYDER

Bewoners 
werken 
samen
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Leven in gezondheid!

Bio-fotonen coherentie

Hormoonfactor

Voedingsadvies

Orthomoleculaire 

Praktijk:
Ramplaan 108
2015GZ Haarlem

 info@divalis.nl
  tel. 06-81164402

Bewuster leven

zet nu de stap naar een �tter, �jner en blijer leven

behandelingen vergoed door de meeste aanvullende verzekeraars

www.divalis.nl

ondersteuning

Divalis

www.divalis.nl
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Fiduce Financieel Adviseurs 

Een persoonlijk woord vooraf… 

Er zijn verschillende momenten in uw leven 
waarop u beslissingen dient te nemen op 
financieel gebied. Sommige beslissingen zijn 
makkelijk en sommige gecompliceerd. Voor 
de een kan dit het kopen van een huis in het 
Ramplaankwartier zijn, voor de ander het 
sluiten van een verzekering voor de auto, de 
vakantie of de zaak. 

Professioneel beheer van uw financiën is een 
dynamische aangelegenheid. Het beheer 
moet uiteraard zijn afgestemd op uw 
persoonlijke situatie, maar ook op actuele, 
financiële, fiscale en economische 
ontwikkelingen. Bij ons staat persoonlijke 
aandacht voorop. Dat is voor ons 
vanzelfsprekend. Onze missie is dat u zich 
altijd comfortabel voelt bij uw financiële 
situatie. Onze adviseurs kunnen 
ondersteunen bij het behalen van uw 
persoonlijke doelen. Met kennis van zaken en 
met plezier! 

 
Fiduce Verzekeringen: Fiduce Pensioenadviseurs:  Fiduce Hypotheken: 
Prive verzekeringen  Advies Lijfrente    Hypotheekadvies 
Zakelijke verzekeringen Advies Individueel pensioen 
Inkomensverzekeringen Advies Collectief pensioen 
Levensverzekeringen  Financiële planning 

 
 

Herenweg 149 | Postbus 12| T 023-5266513 | E info@fiduce.nl 
2106 MH Heemstede | 2100 AA  Heemstede | www.fiduce.nl 
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Mensstraat en de Leendert Meeszstraat betrokken. 
De lokale middenstand en de Beatrixschool waren 
blij. De eerste weken was er nog geen straat; eerst 
moesten de vele kuilen, die door het bouwverkeer 
veroorzaakt waren, gevuld worden. Stella heeft de 
iepen in de straat geplant zien worden en daarna 
zien groeien. De iepen zijn dus momenteel 52 jaar 
oud. Je zou denken dat er ook vroeger wel eens een 
straatfeest gehouden werd, maar dat is echt iets van 
deze tijd. Wel werden verjaardagen uitgebreid met 
de buren gevierd. Stella heeft er geen spijt 
van dat ze in de Abraham Mensstraat is 
komen wonen en ze hoopt nog lang van 
onze mooie straat te genieten.

Het Groenproject
Aangezien er al een tijd wat klachten 
en wensen waren over de enigszins 
verwilderde staat van het groen, werd er 
in mei 2018 door een aantal betrokken 
bewoners contact opgenomen met de 
Gemeente Haarlem om de invulling van 
de groenvoorziening in de Abraham 
Mensstraat te bespreken. Zo waren er 
‘prikkelbosjes’ die wel weg mochten 
of losliggende tegels in de stoep die 
struikelgevaar opleverden. Ook liet het 
snoeien hier en daar te wensen over of 
waren er kale plekken waar het groen 
was afgestorven maar niet vervangen 
(wat in eerdere jaren al door buurt-
bewoners opgepakt werd, door zelf 
wat aan te planten). En op veel plekken langs de 
strook was het groen zover uitgegroeid dat uit de 
auto stappen al geen optie meer was. 

Spaarnelanden gaf aan wel aanpassingen te wil-
len doen maar onder voorwaarde dat er een goede 
afstemming met alle straatbewoners zou zijn. Het 
‘Groencomite’ was geboren. Wensen en ideeën wer-
den geïnventariseerd, samengevat en voorgelegd 
aan iedereen om consensus te vinden en een plan 
te maken. Een uitdaging met zoveel betrokken be-
woners. De een wilde dat alles strak werd gesnoeid 

zodat zichtlijnen tussen huizen ontstonden om zo 
de sociale controle te verbeteren, terwijl een ander 
juist het wilde karakter van de strook niet te veel 
teniet wilde doen. Weer een ander wilde meer gras 
zien tegenover een vierde buur die meer bloemen 
wilde hebben. Zelfs waren er ideeën om alvast faci-
liteiten te maken voor elektrische laadpalen. En dan 
had Spaarnelanden ook nog richtlijnen waaraan we 
moesten voldoen, zoals het gebruik van inheemse 
planten (geschikt voor insecten zoals bijen), geen 
groen vervangen door steen en genoeg beschutting 
voor egels en ander klein grut.

Met vereende krachten heeft het uiteindelijk ge-
leid tot een plan waar iedereen achter stond. Spaar-
nelanden heeft het plan grotendeels uitgevoerd, 
maar ook is een deel van de strook in participatie 
geadopteerd door de straat. Wat zoveel betekent 
dat de gemeente de planten heeft aangeleverd (op 
basis van een gedetailleerde ontwerptekening van 
een aantal buren) en gras heeft ingezaaid, maar dat 
het aanplanten en het onderhoud door de bewoners 
zelf is en zal worden opgepakt. Al met al een goede 
samenwerking tussen buren onderling en uiteraard 
de gemeente c.q. Spaarnelanden die zich welwillend 
heeft opgesteld. Iets waar ze overigens erg voor 
openstaan mochten er andere buurtgenoten willen 
participeren in de groenvoorziening in hun straat!

De anonieme straat
Meer dan vijf jaar lang hingen er geen straatnaam-
bordjes in de Abraham Mensstraat. Pizza’s werden 
lauw bezorgd, taxichauffeurs klaagden, pakketten 
werden niet afgeleverd, de wijkkrant werd af en toe 
niet bezorgd en bekeuringen voor foutparkeerders 
werden niet gegeven. “Hoe heet deze straat, me-
vrouw,”, een dagelijks terugkerende vraag. Vrienden 
die op bezoek zouden komen, belden in paniek op: 
“We kunnen jullie straat niet vinden.”

Maar dat is nu voorbij. Aan beide kanten van de 
straat hangt aan een lantaarnpaal een prachtig 
straatnaambordje. Vijf jaar lang op allerlei manieren 
de Gemeente Haarlem benaderen helpt echt.

Bewoners 
1 januari 1968

2019 2020

‘ Met vereende krachten 
heeft het uiteindelijk geleid 
tot een plan waar iedereen 
achter stond’

Linksonder:  
Juli 2019 – 
uitstappen  
niet mogelijk
Rechtsonder: 
November 2020 – 
de uitstapstrook

STRAAT IN DE WIJK
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V E R A  F U N K E
e r v a r e n  a u t e u r

06-45778744
contact@verafunke.com
www.verafunke.com

•  huiswerkbegeleiding, bĳ les, scriptiebegeleiding 
•  lezingen   • familie- en bedrĳ fsgeschiedenissen 
•  ‘petite histoire’ van mensen en gebouwen

(Biografi e, In Memoriam)

Levens- en Loopbaancoaching
Begeleiding bij: Loopbaanontwikkeling /
Persoonlijke ontwikkeling / Studiekeuzes /
Werk- privébalans / Stress

www.openhartigcoaching.nl
info@openhartigcoaching.nl
0613825661
Dickmansstraat 24

Milou van der Wolk

Tienercoaching
Jongvolwassenencoaching 
Leerbegeleiding

 De buren van nummer 70 zijn dus 
vandaag vertrokken. Het vertrek 
werd aangegeven door een vrolijk 
rood en wit gekleurd lint, dat de plek 
markeerde waar de verhuiswagen 

kon parkeren. Nu schijnt voor velen blijkbaar op-
eens het moment te zijn aangebroken om hun huis 
maar te verkopen. De prijzen rijzen de pan uit en 
daarna is het ‘cashen en bashen’ geblazen! Ons aan 
de duinrand- en tegen Bloemendaal aanschurkend 
wijkje wordt wel als ‘zilver gerand’ omschreven.

Maar nu zijn zij die verkopen, ook uitverkoren 
om zich in ‘goud gerand’ Bloemendaal te gaan ves-
tigen en daar op stand hun leven voort te zetten. Ik 
vermoed dan ook dat wij een aantal ex-buurman-
nen binnenkort gehuld in rode broek en geschou-
derde golftas kunnen tegenkomen.

Ach, golfen is natuurlijk ook wezenlijk plezanter 
dan ‘kolven’, dat gezien de merkbaar aanwezige ge-
boortegolf (Hoera een jongen/meisje!) in de buurt 
redelijk populair is geworden. Maar zo niet zij van 
nummer 70!

Zij kozen voor ‘rust en groen’ en hebben daartoe 
een smaakvolle ruime woonstee aangeschaft in Ka-
lifaat Achterhoek. De buurt waarin het huis is ge-
legen straalt rust uit en verandert tegen de avond 
ook niet in een autokerkhof gevuld met tweede- en 
al of niet aan stekkers verbonden elektrische leen-
auto’s. Hier gelden trouwens nog steeds het Woord 
en de wetten van de Heer. Duidelijk, want in ieder 
dorp in de buurt bevindt zich wel een sobere pro-
testante kerk of een overdadig aanwezige katholie-
ke kathedraal. Zondagsrust wordt geheiligd en wie 
zich op de dag des Heeren toch nog bezondigt aan 
lichamelijke inspanning of werelds vermaak, dient 
rekening te houden met uitsluiting van de gemeen-
schap. De aanwezigheid van het Pieter-pad, niet te 
verwarren met Pieten-pad, dat lopend-, fietsend-, 
of kruipend door deemoedig zichzelf kastijdende 
zondaars en boetelingen wordt begaan, bevestigt 
mede de religieuze sereniteit. Maar vestigen aldaar 
brengt ook verplichtingen met zich mee t.a.v. het 
nabuurschap waartoe men zal gaan behoren.

Die houden namelijk in: mede opbouwen van het 
paasvuur, lid zijn van de midwinterhoornblaasclub, 
buurtzangvereniging en volksdansgroep. Waar-
naast onderhoud plegen aan het dorpshuis, invet-
ten van rolstoelen en kunstledematen van invalide 
buurtgenoten, helpen bij de geboorte van kalveren, 
lammeren en biggen, het assisteren bij zwanger-
schappen, huwelijksfeesten en behulpzaam zijn 
bij het wassen en afleggen van overleden naburen 
en met de jaarwisseling carbidschieten, ook tot de 
nabuurverplichtingen moeten worden gerekend. 

Trouwens naamaanduidingen van dorpen en 
steden zijn, behalve in het A.B.N., ook in dialect op 

Heb uw buren lief

bewegwijzeringsborden aangegeven. 
Dit alles tezamen vereist zeker een lokale 

inburgeringscursus, waarmee ik mijn voormalige 
buurtjes dan ook alle succes toewens!

De nieuwe buren hebben wij nog niet ontmoet. 
Het schijnt een jong gezin te zijn met twee kleine 
kinderen. Uiteraard zullen zij zich hoogstwaar-
schijnlijk in onvervalst-, Amsterdamse tongval 
uiten. En zoals veel nieuwkomers eigen, willen ook 
zij het nodige gaan aan- en verbouwen aan hun 
nieuwe woonstee. Heel vreemd, maar in de huidige 
tijd schijnen alleen schoenen nog op maat gekocht 
te kunnen worden. In afwachting van hun komst 
zijn wij dus maar gestart met het verzamelen van 
eier-dozen en restanten vloerbedekking, die even-
tueel ter extra muurisolatie kunnen dienen.

Wij zullen hen liefdevol ontvangen!  
 Wim Bitter

WIM BITTER

‘ Ik vermoed dat wij een aantal ex-
buurmannen binnenkort gehuld 
in rode broek en geschouderde 
golftas kunnen tegenkomen’
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Voor de herinrichting van de Rolland-
slaan moet de circa 100 jaar oude Es 
op de minirotonde van de Vlaamseweg 
gekapt worden. Volgens het ingenieurs-
bureau dat het ontwerp voor de herin-
richting heeft gemaakt om verkeers-
veiligheidsredenen. Maar hoezo is het 
er verkeersonveilig? Hoeveel verkeers-
ongevallen hebben hier de afgelopen 

100 jaar plaatsgevonden? En de fietsers 
rijden toch op vrijliggende fietspaden? 
Met enige verkeerskundige creativiteit 
waren er vast wel mogelijkheden om de 
boom te sparen. De Es is een mooie ge-
zonde boom op een karakteristieke plek 
bij de entree van het Ramplaankwartier. 
Met Overveense “roots”, want pas in 
1927 is het Ramplaankwartier door 

Op het pad achter haar stond een mijn-
heer met iets in zijn handen dat leek op 
een radio voorzien van een opvallend 
grote antenne. Ik was me van geen 
schuldbewust en vroeg wat ik dan voor 
last veroorzaakte? 

“Ik krijg mijn auto niet open en dat 
ding daar is de veroorzaker ervan.”  
En ze wees naar ons weerstation aan de 
zijkant van ons huis. 

Het bleek dat het betreffende weer- 
station een signaal uitzendt op een-

zelfde frequentie als die waarop veel 
elektrische autosleutels werken. Al 
wekenlang hadden een aantal mensen 
in de straat moeite om in hun auto 
te komen. Via, via was er een vriend 
van onze overbuurvrouw, de man met 
antenne en bijbehorende radio, die na 
wat rondlopen uitkomst bood en de 
boosdoener aanwees. We voelden ons 
bijzonder schuldig en hebben het weer-
station snel verwijderd.

André Kik

Haarlem van de gemeente Bloemendaal 
overgenomen. De wijkraad maakt geen 
bezwaar tegen het slachtofferen van de 
boom. Van de bewoners die zich ver-
enigd hebben in het Comité Herinrich-
ting Rollandslaan mag de boom gekapt 
worden. Wijkbewoners die zich mani-
festeren als groene pioniers laten niets 
van zich horen. Ook vanuit de “Tuinen 
Van Haarlem”, v/h SWTG, is het stil. 
En de zwijgende meerderheid van de 
wijkbewoners zwijgt. Nota bene heeft 
het Haarlemse college op 17 november 
besloten dat alle gemeentelijke bomen 
op openbaar terrein ouder dan 50 jaar 
(voorlopig) dezelfde bescherming 
krijgen als monumentale bomen. Dat 
betekent: alleen kappen bij zwaarwe-
gende maatschappelijk redenen. Dan is 
het wel erg zuur dat dit besluit voor de 
100-jarige Es een maand te laat komt. 
We zullen het moeten doen met de 
sprietige jonge bomen die ter compen-
satie geplant gaan worden…

Rob Stuip

Het definitief ontwerp voor de herinrich-
ting van de Rollandslaan is ingegeven 
vanuit drie doelstellingen: groot onder-
houd, verkeersveiligheid (Burgerinitiatief 
2017) en het versterken van de groen- en 
bomenstructuur. 
Ter hoogte van de kruising met de Pieter 
Wantelaan en de Vlaamseweg zijn er op 
het gebied van verkeersveiligheid een 
aantal problemen: 
• Er is momenteel geen logische over-
gang van de 50km/uur weg (Vlaamse-
weg) naar de 30km/uur 
weg (Rollandslaan); 
• De verkeerssituatie is onoverzichtelijk 
en leidt tot gevaarlijke situaties / gevaar-
lijk rijgedrag; 
• De infrastructuur nodigt uit tot hard 
rijden; 
• Er zijn parkeervakken midden op het 
kruisingsvlak. 
Daarnaast moet in het ontwerp rekening 
worden gehouden met: 
• De bereikbaarheid van de Dekatuin en 
het benzinestation; 
• De bereikbaarheid van de Pieter Wante-
laan voor grote vrachtwagens. 
• De betreffende es 

Er is zodoende een aantal varianten be-
schouwd. Het aanvankelijk uitgangspunt 
was de huidige situatie te behouden en de 
huidige verkeersmaatregelen een permanent 
karakter te geven. Dat bleek niet mogelijk 
beredeneerd vanuit de bochtstralen die 
vrachtverkeer nodig heeft. Hierdoor zou 
de kruising met de Pieter Wantelaan en de 
Leendert Meeszstraat nog steeds verkeer-
sonveilig zijn en in grote mate verhard. 
Tevens is onderzocht of de rijbaan in zijn ge-
heel aan de noord- of zuidzijde van de oude 
es kon worden gebracht. Hiermee zou een 
grote ‘slinger’ in de Vlaamseweg ontstaan.  
Dit bleek fysiek niet inpasbaar, er is te weinig 
ruimte om twee rijrichtingen naar één zijde 
van de boom te verplaatsen. Dit zou eveneens 
een verkeersonveilige situatie in de hand 
werken op de kruising met de Pieter Wante- 
laan en de Leendert Meeszstraat en negatieve 
gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van  
Dekatuin en het benzinestation. Tot slot is de 
variant onderzocht met de haakse bochten, 
waarbij de es verwijderd zou moeten worden. 

Uiteindelijk is de afweging:
a) De boom blijft, maar daarmee blijft de 
verkeersonveilige situatie gehandhaafd 

om alle verkeersbewegingen te kunnen 
maken en kunnen er 4 minder bomen 
en circa 500 m2 minder groen worden 
toegevoegd. 
Hiermee wordt niet voldaan aan twee 
van de drie doelstellingen van de opgave. 
b) De boom blijft niet. Dit geeft ruimte 
voor een verbetering van de verkeersvei-
ligheid, er ontstaat ruimte voor 4 extra 
bomen, 500 m2 extra groen, het doortrek-
ken van de laanstructuur van de Vlaamse-
weg met meer bomen waarmee de boom-
structuur wordt versterkt. Hiermee wordt 
voldaan aan alle drie de doelstellingen 
van de opgave. De Bomen Effect Analyse 
laat zien dat de conditie van de es redelijk 
is en de toekomstverwachting meer dan 
10 jaar. De es is niet verplantbaar. De kans 
dat de boom wordt getroffen door essen-
taksterfte in de toekomst is reëel. 
Conclusie: de boom gaat weg om ruimte 
te geven aan een verbeterde verkeersvei-
ligheid, extra bomen en extra groen. 
Per saldo staan in het definitieve ontwerp 
tegenover de kap van de 3 bomen de 
aanplant van 12 nieuwe bomen en circa 
800m2 extra groen. Er worden zodoende 
9 extra bomen geplant. 

INGEZONDEN BRIEVEN

Overwegingen Gemeente Haarlem totstandkoming keuze kap es in rotonde

Requiem voor een 100-jarige boom

Lokale KNMI  
met bijwerkingen

In het midden, drie stenen 
boven de afvoerpijp, het 

weerstation met schermpje
Honden  
aan de lijn  
op noordelijk  
Koepad
Afgelopen juni is het Koepad voorzien 
van nieuwe verharding en daar zijn we 
zuinig op. Vanwege loslopende honden 
ontstaan er uitgesleten paadjes naar 
het water die het pad beschadigen en 
voor een gevaarlijke situatie kunnen 
zorgen. Vanwege deze harde achteruit-
gang van de slootkanten kiest Staats-
bosbeheer voor een aanlijnplicht voor 
het noordelijke deel van het Koepad, 
tussen het wapen van Kennemerland 
en de brug over de Marcelisvaart. Houd 
je hond, ook al is deze al aangelijnd uit 
de sloot. Op deze manier behouden we 
een mooi pad en krijgt het waterleven 
in de sloot meer rust.

Andere oplossing
Staatsbosbeheer heeft naar andere 
oplossingen gezocht, bijvoorbeeld het 
plaatsen van een hek of raster om de 
honden te weren uit de sloot. Helaas 
blijkt dit praktisch niet mogelijk, 
omdat dat de maaiwerkzaamheden 
bemoeilijkt.

Honden onder appèl
Duinvliet is net als Elswout en Duin-
lust een oude buitenplaats. Zo vind 
je hier bijzondere stinzenplanten, 
paddenstoelen, eeuwenoude bomen 
en uilen. Daarom heeft Duinvliet de 
Natura 2000 status en dat betekent 
dat het extra bescherming geniet. Blijf 
als bezoeker op de wegen en paden. 
Neem je verantwoordelijkheid en houd 
je hond onder appèl. Zorg er voor dat 
je hond geen fietsers, wandelaars of 
andere honden tot last is, achter hazen 
of andere dieren aanjaagt in de omlig-
gende weilanden en in het voorjaar uit 
de stinzenplanten blijft.

Onder deze link kunt u meer lezen over dit euvel: https://magazines.agentschaptelecom.nl/ 
ontwikkelingenindeether/2019/02/vergunningsvrij-niet-altijd-storingsvrij (2 nov. 2020)

Een paar weken geleden belde de overbuurvrouw bij 
ons aan. Ik deed de deur open, maar voordat ik wat 
kon zeggen, vertelde ze mij dat ze last van mij had...
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Bij de Kunstweide kun je allerlei  
creatieve workshops en cursussen doen 
waaronder POPart portret schilderen 
of portret tekenen voor beginners.
Kijk op de website of er iets voor je bij zit!
ilse@dekunstweide.nl
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boek direct een
kennismakingstraining

boek direct een
kennismakingstraining

gratisgratis

"Ik heb net mijn toets gehad, het ging  
echt heel goed! Heel erg bedankt"  

Kijk	voor	meer	recensies	én	info	op	
	www.wiskunje.com

Praktijk voor

Kinder- en
Jeugdtherapie
- Opvoedcoaching  
- Kindertherapie

Nieuw in de wijk

Desiree Orij MSc - www.studio-orij.nl 
Abraham Mensstraat 21, 2015JP Haarlem  A an de orde kwamen het 

bouwjaar, vleermuizen, 
boven- of ondergrondse 
bedrading. Extra leuk 
was dat Eric Coolen –  

die verantwoordelijk was voor de fraaie 
illustratie van de Trafo op de voor-
kant – op zaterdag 10 oktober 2020 in 
zijn rubriek Verscholen Haarlem, in 
het Haarlems Dagblad, ook de Trafo 
presenteerde. Tot slot vermeldde ook 
het Raarlems Dagklad onze Trafo in het 
blog van 17 november 2020.

Postbode
We meldden dat een van de postbo-
des in de wijk nogal wat kennis had 
over de architect Van Loghem en over 
zijn weduwe. Prompt werd een van de 
wijkpostbodes bevraagd over zijn his-
torische kennis. De argeloze postbode 
begreep er niets van, pas toen hij de 
wijkkrant gelezen had, begon hem iets 
te dagen. Deze anekdote betrof dus 
een andere postbode. Die postbode, de 
echte Van Loghem-specialist, had nog 
wel een verbetering op ons stuk. Het 
archief van Van Loghem is niet in brand 
gestoken (dichterlijke vrijheid van de 
Trafoschrijver) maar ‘’aan de straat 
gezet” door de echtgenote, en wordt 
als verloren beschouwd, maar wie weet 
duikt er ooit nog iets op (zie ook Het 
Nieuwe Instituut, archief Van Loghem).

Onder- of bovengrondse bedrading
Twee wijkbewoners gaven aan dat de 
bedrading in eerste instantie boven-
gronds was en later pas ondergronds. 
Ze hebben gelijk. Pas vanaf 1940 is men 
in Nederland langzamerhand onder-
gronds gegaan volgens een internetsite 
(www.hoogspanningsnet.com).

Bouwjaar
We lazen het boek van Piet van der 
Ham: De magie van een gemeen-
tegrens. De huizen in de vier Tuin-
dorpslanen werden volgens Van der 
Ham opgeleverd in 1919/1920 met 
gas, stromend water en elektriciteit. 
In het boek staat een adressenlijst per 
1927 waaruit blijkt dat de vier Tuin-
dorpslanen (in het gebied van de Trafo) 
inderdaad al in 1927 aanwezig waren. 
Dit doet toch vermoeden dat de Trafo 
al in 1920 is gebouwd, aangezien de 
Gemeente Bloemendaal ook in febru-
ari van dat jaar toestemming gaf. Zie 
het krantenbericht in de voorgaande 
wijkkrant. In het rapport van 2003 dat 
de Gemeente Haarlem liet opstellen 
over de Trafo om van het huisje een 
gemeentelijk monument te maken, 
staat zelfs Bouwjaar 1916-1918. Gezien 
het krantenbericht lijkt ons dat net 
wat te vroeg. Dit rapport gaf ons toch 
een nieuwtje: de Trafo onderging geen 
ingrijpende wijzigingen in de loop der 
jaren, met uitzondering van de dicht-
gemetselde gevelsleuf in de rechter zij-
gevel. Op 24 maart 2009 besloot B&W 
Haarlem dat de Trafo een gemeentelijk 
monument is geworden.

Update Trafo

ARCHITECTUUR IN DE WIJK

Vleermuizen of verlichting
Enkele ordeleden fantaseren al 
maanden om in de donkere dagen van 
december verlichting aan te brengen 
in het transformatorhuisje. Totdat er 
signalen kwamen dat er vleermuizen in 
het huisje zitten. Een facebookgebrui-
ker meldt: “dat ze al dagelijks vleermui-
zen in en uit ziet vliegen.” En twee be-
woners van de Ramplaan beweren ook 
dat er vleermuizen in de Trafo zitten. 
Bewoners die heel dicht bij de Trafo wo-
nen, geven echter aan dat ze vooralsnog 
geen vleermuizen zien bij de Trafo. Wie 
heeft er nu gelijk? Mochten er, uitein-
delijk, inderdaad vleermuizen in de Tra-
fo echt gaan overwinteren, dan zullen 
de verlichtingsplannen uiteraard niet 
doorgaan. Gelukkig woont in Haarlem 
een vleermuisdeskundige die recent in 
de Oude Bavo op zoek is gegaan naar 
de oorzaak van enkele tientallen dode 
vleermuizen. Bas van Vlijmen is bereid 
om een onderzoekje in te stellen. Op 
voorhand geeft hij aan dat de vleermui-
zen mogelijk in dit jaargetijde wel vaker 
eens in- en uitvliegen en desnoods een 
paar dagen blijven zitten, zeker tijdens 
deze zachte herfst. Er is immers nog 
geen nachtvorst geweest. Het heen en 
weer gevlieg hoeft dus (nog) niet te be-
tekenen dat het een “definitieve over-
winteringsplaats” wordt voor komende 
winter. Het bezoek - en onderzoek naar 
keutels en dergelijke - zal mogelijk 
meer kunnen zeggen. Dit gecombineerd 
met, in de periode van het onderzoek, 
het gegeven van een aantal nachten 
vorst: hoe kouder, hoe eerder ze echt in 
winterslaap gaan.

Tekening Eric Coolen. 
Wilt u zelf ook in het bezit komen 
van een tekening van Eric Coolen met 
bijvoorbeeld onze Trafo, kijk dan op de 
site www.ericcoolen.nl

De Orde van de Trafo is een semi-geheim 
genootschap dat onderzoek doet naar en 
behoud nastreeft van historische elemen-
ten in onze wijk. De orde doet zijn best 
om de informatie zorgvuldig te checken, 
edoch het kan zijn dat vermelde informa-
tie niet altijd juist is. Enkele namen van 
de Orde zijn bij de redactie bekend.

Adrie Pancras

Verschillende wijkbewo-
ners reageerden per mail 
of via Facebook op het 
artikel in de vorige Wijk-
krant. Dank daarvoor. 

Onderstaande tekst is een vervolg op een artikel in de vorige wijkrant. Wilt u het nog 
eens nalezen? Op Hospeslaan 44 kunt u de wijkkrant van oktober ophalen.

‘ Twee wijkbewoners gaven aan dat de 
bedrading in eerste instantie bovengronds 
was en later pas ondergronds’

Wijkkrant Ramplaankwartier   29



Theater Elswout
Wil jij het kerst dit jaar écht beleven? 
Kom naar het huisje vol verhalen in 
Elswout. Daar, in een ‘heuse’ stal, neemt 
meesterverteller Wijnand Stomp je mee 
in zijn kerstverhaal. Over een drukke 
herberg, een gemene herbergier, een 
man en een zwangere vrouw waar geen 
plek meer voor is. Help jij mee om het 
goed te laten eindigen? Kom langs 
en doe mee. Neem je knuffeldier mee, 
want er is genoeg plek voor iedereen. 
Na afloop drinken we warme chocomelk 
en glühwein bij het vuur.
€10,00. Voor data: theaterelswout.nl

Haarlemse impressionisten 
en realisten
Voor een aantal beroemde Haarlemse 
schilders zoals als Kees Verwey, Jaco-
bus van Looy, Otto B. de Kat (die vele 
jaren aan het Houtmanpad woonde),  
Coba Ritsema en Jaap Ploos van Amstel 
was het in de eerste decennia van de 
20e eeuw helder: kunst moest gewoon 
mooi zijn om naar te kijken.Een beleve-
nis, een kijk-ervaring, dat is de tentoon-
stelling “Mag het ook mooi zijn?”
t/m 10 jan. in het Frans Halsmuseum, 
locatie Hal op de Grote Markt

IN DE AGENDA

Ook in het bezoekerscentrum van het 
NPZK houden wij ons aan de Corona-
regels. Dat houdt ook in dat wij dit jaar 
geen kerstmarkt kunnen organiseren.
Maar niet getreurd, u kunt uiteraard bij 

ons langskomen voor uw kerstinkopen.
Een groot aantal producten is nu afge-
prijsd (tot wel 50 %) om plaats te maken 
voor een nieuw assortiment. 
En mocht u er toch zijn, onze tentoon-
stelling over de WO II is nog steeds de 
moeite waard. Voor kinderen vanaf 10 
jaar is er een speurtochtboekje te koop.
Houd u vooral onze website 
(www.nnp-zuidkennemerland.nl) in 
de gaten voor onze activiteiten in de 
kerstvakantie. Als de regels het toestaan, 
worden er weer leuke activiteiten geor-
ganiseerd. Tot ziens in de duinen!

PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE • LOGOPEDIE • MEDISCH/CARDIO FITNESS
B.P. P.D. • ARBEIDSFYSIOTHERAPIE • (ORTHOPEDISCHE) REVALIDATIE
(ORTHOMOLECULAIRE) DIËTISTE • ECHOGRAFIE • MANUELE THERAPIE
ACUPUNCTUUR • PEDICURE (LID PROVOET) • DRYNEEDLING • SHOCKWAVE 
PODOTHERAPIE • ONCOLOGISCHE REVALIDATIE

Elco Zwart
Zuider Tuindorpslaan 2

   melraaH  RH5102
Tel. 023-5445546

06-46451839
   ln.tuowsleoisyf   ln.tuowsleoisyf@kjitkarp

NIEUWS UIT HET NATIONAAL PARK 
ZUID-KENNEMERLAND

In het Haarlems Dagblad van 14 november jl. stond dat wethouder Merijn Snoek 
heeft besloten dat het traditionele evenement van het inzamelen van kerstbomen 
dit jaar niet gaat plaatvinden vanwege de coronapandemie. Dus geen kinderen maar 
medewerkers van Spaarnelanden halen de bomen na de jaarwisseling op, waarschijn- 
lijk op de locaties waar gewoonlijk de rolcontainers worden geleegd. Op 8 en 15 
januari komen zij extra langs om de bomen in te zamelen. 

Kerstboominzameling gaat niet door

In een prachtig aangeklede en sfeer-
vol verlichte Charles-Dickensachtige 
setting rijden maar liefst 4 modelspoor 
treinen over 80 meter rails. De Holland-
se Elfstedendorpen, Santa’s Wonder-
land, Scrooge en zelfs een heus skidorp 

met skilift en piste zijn gerealiseerd. 
Kinderen kijken hun ogen uit, terwijl 
ouders de ruim 300 kerstgroepen uit 
alle hoeken van de wereld bewonderen. 
Reserveer uw kaartjes op: 
koepelkathedraal.nl

Kerst in de crypte
Laat je in december betoveren in de ondergrondse  
crypte van de koepelkathedraal, want daar is het kerst! 

De redactie  
wenst alle  

bewoners van  
het Ramplaan-

kwartier een 
fijne kerst en 

een gezond  
en gelukkig 

2021

De wijkkrant komt 5 keer per jaar uit
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Adverteren in 
de Wijkkrant?

Meer informatie: evertroot@gmail.com
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aanleg en 
onderhoud tuinen

Vlaamseweg 8
2015 GA  Haarlem
Telefoon 023-5248665

ursery the      illowsN W
geopend: vrijdag en zaterdag 09.00-17.00 uur
of op afspraak: 023 - 5248665
de kwekerij is gesloten van (ongeveer) november 
t/m half maart

vaste planten kwekerij

Vlaamseweg 8
2015 GA  Haarlem


