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PARKEERCOMMISSIE
Wijkbewoners maken zich in een
parkeer-appgroep zorgen over de
parkeernorm die in andere wijken bij
nieuwbouwprojecten wordt gehanteerd. Zij vrezen een waterbedeffect
waarbij het probleem dat daar opgelost
wordt (lees: parkeerdruk) in onze wijk
opduikt. De wijkraadsleden willen,
voordat zij een standpunt of advies
ontwikkelen, eerst goed geïnformeerd
worden door de gemeente. Nu is het
nog niet helder hoe het belang van
onze wijk geduid kan worden in het
licht van de keuzemogelijkheden en de
effecten.

7 DE SPEELTUIN

Waarom heeft iemand zijn huis juist die
naam gegeven?

De wijkkrant wordt gedrukt
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toe, dan is een donatie welkom op
rekening NL61 INGB 0651693519 t.n.v.
speeltuinvereniging Overveen.
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Een samenvatting van de onderwerpen die de afgelopen periode
in de wijkraad aan de orde kwamen
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Bezoekerscentrum De Kennemerduinen
opent de vernieuwde groene entree.
Bloemen plukken bij ‘Wij telen groente’

Johanna Jacoba
Borski - van de Velde.
Kopie naar een
schilderij van
Nicolaas Pieneman.

Borskifestivalplan
De Tafel van Vijf heeft een plan gelanceerd om in de
zomer van 2023 een festival van vijf weken te houden
op Landgoed Elswout.

H

et programma is nog
niet definitief. Er is
nogal wat opschudding
omtrent de duur en
de omvang en er zijn
initiatieven gestart om hier protest
tegen aan te tekenen. De wijkraad
zal de gemeente Bloemendaal laten
weten bezorgd te zijn over: de omvang
(500-1000 bezoekers per dag), de duur
(40 dagen), de kwetsbare natuur, verkeers-/parkeeroverlast, geluidsoverlast, hoe omgegaan zal worden met
eten en drinken en verpakkingsafval.
Ook zal zij informeren hoe het zit met
een mogelijk voorstel om een aparte
toegangsweg aan te leggen voor dit
festival.

AUTODIEFSTALLEN
Van een aantal autotypes (BMW,
Toyota Prius, Volvo) zijn in de afgelopen weken in onze wijk onderdelen
zoals katalysatoren en koplampen
gestolen. Dit blijkt uit berichten in de
pers. Het probleem speelt ook elders
in het land. Dit is een heel vervelende
ontwikkeling. Sommige bewoners denken eraan om camera’s te plaatsen.
SPEELTUIN
Om in 2021 een start te kunnen
maken met een nieuwe speeltuin
is het bestuur van de speeltuin een
actie begonnen met fondsenwerving,
sponsoring door bedrijven en donaties.
Draagt u de speeltuin een warm hart

ROLLANDSLAAN/VLAAMSE WEG
UPDATE
De projectleider van de gemeente heeft
de wijkraad gemeld dat de levertijd van
de stenen uit het definitief ontwerp
(D.O.) sterk is vertraagd, waardoor
in overleg met de gemeente door de
aannemer voor een andere steen is
gekozen. Dit plaveisel gedraagt zich
volgens de aannemer bij trillingen niet
anders dan de oorspronkelijke stenen.
Bovendien wordt de ondergrond van
de weg vanaf de vijver tot aan de Dekamarkt verbeterd door een fundering,
aan te brengen die daar nu ontbreekt.
De planning is nu om eind september/begin oktober te starten zodra deze
stenen leverbaar zijn. Vanuit de Dekamarkt wordt teruggewerkt tot aan de
Westelijke Randweg. Op de Rollandslaan zullen steeds delen van de weg
tussen 2 zijstraten worden afgesloten
en uitgevoerd. Op deze manier kan de
brandweer nog steeds overal goed bij
in geval van een calamiteit. Rond de
waterpartij blijft steeds 1 rijrichting beschikbaar. Voor het werk en de bereikbaarheid wordt een verkeersplan oplees verder op pagina 4 >>
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vervolg van pagina 3: ‘onderwerpen die in
de wijkraad aan de orde kwamen’

gesteld. De aannemer zal de bewoners
tegen die tijd informeren over het werk
en de afsluitingen. Als gestart wordt
met de Vlaamseweg zal de gehele weg
worden afgesloten. Dat maakt dat het
werk sneller kan worden uitgevoerd en
het is veiliger voor de mannen die het
werk uitvoeren. Hoewel op momenten
niet alle buslijnen zullen kunnen rijden, blijft de wijk wel altijd bereikbaar
voor het openbaar vervoer.

DOE MEE
De volgende vergadering van de
wijkraad staat gepland voor 14 september 2021. Wie verbeterpunten
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 te lezen
wat er in de vorige vergaderingen is
besproken.
Namens de wijkraad Ramplaankwartier,
Bert Bouquet, voorzitter
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Afsluiting van onze wijk
tijdens de Formule 1
Zoals u wellicht weet gaat de Formule 1 alsnog
door op Zandvoort, en wel van vrijdag 3 tot en met
zondag 5 september 2021.

Z

odoende heeft het college van B en W gemeente
Haarlem stevige verkeersingrepen afgekondigd,
ook voor onze wijk.
Deze zijn te vinden in de Staatscourant met nummer 28758. De belangrijkste informatie die wij daaruit op
maken zijn de volgende.
1. De aansluiting Ramplaan –
Korte Zijlweg wordt deze drie dagen
geheel afgesloten ‘voor voertuigen’,
en voor: ’ruiters en geleiders van rijof trekdieren of vee’. Dat u dat weet.
2. De aansluiting van de wijk op
de Vlaamseweg wordt eveneens
afgesloten, maar hier geldt wel een
uitzondering voor ontheffinghouders
en (brom)fietsers. Als autorijder uit
deze wijk dien je voor deze dagen
dan een vergunning aan te vragen.
3. De aansluiting Hospeslaan –
Korte Zijlweg wordt geheel
afgesloten.

Voor plek 1 is de afsluiting van
vrijdag tot en met zondag.
Plekken 2 en 3 worden al op donderdagavond 20:00 u. afgesloten,
tot maandag 5:00 u.
Voor alle plekken geldt: ‘of zoveel
korter indien mogelijk of zoveel
langer indien noodzakelijk’.
De wijkraad vindt het aanvragen
van vergunningen voor deze dagen
omslachtig, voor zowel burgers als
gemeente. Wij vragen ons af of het
niet voldoende is om op de Vlaamseweg aan te geven, dat de weg deze
dagen doodloopt en alleen open is
voor bestemmingsverkeer. Zeker
als dat samengaat met handhaving.
Daarnaast menen wij dat (brom)
fietsers de doorgang door de wijk
niet ontzegd hoeft te worden.
Daarover zijn wij ondertussen in
gesprek met gebiedsverbinder van
de Gemeente Haarlem.
De Wijkraad

B

ij de definitieve ontwikkelvisie Haarlem ZuidWest heeft men voor een
opvallend lage parkeernorm gekozen. Het is
de vraag of de gemeente vervolgens
voldoende vervoersalternatieven biedt
aan de mensen die in die appartementen gaan wonen, en of die mensen die
alternatieven gaan kiezen. Daarover
zijn inwoners van onze wijk en leden
van onze wijkraad in gesprek met de
gemeente. Verschillende bewoners
vrezen voor ‘een waterbedeffect’:
dat de bewoners aldaar hun (tweede)
auto in onze wijk zullen stallen, waar
het parkeren – vooralsnog – gratis is.
Ook de bezoekers van het Wapen van
Kennemerland en mensen die Elswout
via het Koepad willen bezoeken leggen
een druk op de parkeergelegenheid.
Als festivals in Elswout zouden toenemen, zeker bij zoiets grootschaligs
als het mogelijke Borski-festival, zal
dit ontegenzeggelijk voor flink meer
auto’s in onze straten zorgen.
Zoals Bert in de vorige wijkkrant
aangaf, adviseerde de gemeente
een enquête. Daarbij wordt door de

gemeente breder onderzocht hoe de
bewoners van onze wijk tegen betaald (formeel ‘gereguleerd’) parkeren
aankijken. Die enquête lijkt mij een
goed middel aangezien het een breed
inzicht verschaft hoe dit onderwerp
leeft in onze wijk. Het is niet zo dat
hiermee automatisch voor gereguleerd
parkeren gekozen wordt, of de weg
daarnaartoe versneld zou worden.
Voor deze enquête moeten er op
Haarlem.nl minimaal 15 meldingen
gedaan worden van ‘Parkeeroverlast
auto’s en motoren’ waarbij de vraag
om ‘een onderzoek naar gereguleerd
parkeren’ vermeld wordt. Mocht u
daarvoor voelen dan kunt daartoe
besluiten. De vraag is uiteraard wel hoe
snel de gemeente hier vervolgens op
zal acteren. Het aantal meldingen zal
daarbij natuurlijk schelen, aangezien
dat aangeeft hoe zeer of hoe weinig
het onderwerp leeft in onze wijk.
Namens enkele bewoners van onze
wijk en mijzelf wil ik u op dit moment
in ieder geval oproepen om eens na te
denken hoe u kijkt naar de parkeersituatie in onze wijk en de toekomstbestendigheid daarvan. Mij is verteld dat

MAARTEN
ABSPOEL STELT
ZICH VOOR!
Vriendelijke bewoners van het alleraardigste Ramplaankwartier,
Enige tijd geleden heb ik mij gemeld
om onze wijkraad aan te vullen en
inmiddels begin ik daar een beetje mijn
weg in te vinden. Mijn naam is Maarten
Abspoel, ik ben 39 jaar, heb een vriendin en twee kinderen en wij wonen
sinds vier jaar in deze fijne wijk. Wij kwamen uit Amsterdam,
de Baarsjes. Van Amsterdam West naar Haarlem West zeg ik
wel eens, van driehoog naar een huis met een achter- én een
voortuin. Ik zette hier voor het eerst mijn eigen bakken op
wieltjes buiten. Dat voelde pas echt als volwassen worden.
Ik heb elf jaar lesgegeven in het middelbaar onderwijs en heb
op het moment een sabbatical, waarin ik ook een carrière-

Foto: Dirk Kruyder

Foto: Cees de Boer, Noord-Hollands Archief

Er zijn bewoners in de wijk die minder auto’s op straat
zouden willen zien en bewoners die een toenemende
moeite ervaren om hun auto kwijt te kunnen.

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, rondslingerend afval e.d. Het is niet nodig
dit bij de wijkraad of tijdens een
wijkraadsvergadering te melden.
WIJKRAADSVERGADERINGEN
EN WIJKKRANT
Door de lockdown vanwege het
Covid19-virus moet de wijkraad nog
steeds online vergaderen via Zoom.
Wij stellen wijkbewoners in staat om
daaraan desgewenst deel te nemen.
De agenda en de verslagen van die
vergaderingen zijn te vinden op de
website: www.ramplaankwartier.info
Wij kunnen voorlopig nog niet in
de Blinkert of het Speeltuingebouw
terecht. Het ligt uiteraard in de bedoeling om, zodra dit mogelijk is, weer
openbaar bijeen te komen. De kopijdatum voor de volgende wijkkrant is
6 september.

De parkeerdruk

De GP van Nederland 1982, die werd
gewonnen door Didier Pironi voor Ferrari.
Hij rijdt hier in derde positie.

het een kwestie van tijd zal zijn totdat
de hele stad gereguleerd/betaald parkeren kent. Het is de vraag of dat waar
is natuurlijk, maar ook of u dat wenselijk vindt, en of u deze trend actief zou
willen versnellen of vertragen. Mocht
u nog geen duidelijk inzicht hebben in
de kosten van het gereguleerd parkeren dan biedt de gemeente-website
uitkomst, maar u kunt mij via het mailadres van de wijkraad ook een bericht
sturen om meer informatie.
Tot slot wordt er overwogen om
zelf een enquête te organiseren over
de parkeerdruk in de wijk, maar of
dat haalbaar is en hoe dat eruit zou
kunnen zien, daar is men nog niet over
uit. Mocht u daarvoor voelen of daar
ideeën voor hebben dan kunt u mij ook
dat laten weten.
Maarten Abspoel, nieuw wijkraadslid

switch aan het vormgeven ben richting
‘de duurzaamheidssector’. Daarnaast
zit ik in de medezeggenschapsraad
van de Beatrixschool, ben ik enigszins
betrokken bij het elektrisch autodelen
in onze wijk via iZoof en zit ik in het
bestuur van GroenLinks Haarlem. Ik
ben erg gelukkig in deze wijk, en vind
haar bedrijvigheid, haar fatsoen en het
naar elkaar omkijken zonder je bekeken
te voelen, erg prettig. Ik hoop in een
rol als wijkraadslid meer te weten te
komen over wat er speelt, bij te dragen
aan de projecten die er ondernomen worden en de connecties
te verstevigen tussen de verschillende opvattingen die er
uiteraard zijn. Mijn aandachtsgebied binnen de wijkraad is Verkeer. Voor al uw vragen of opmerkingen daarover mailt u met
het adres van de wijkraad en dan komen deze bij mij terecht.
Hartelijke groet en wellicht tot gauw,
Maarten Abspoel
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Kortdurende hu

Woonzorgcentrum

Praktijk voor

Kinder- en
Jeugdtherapie

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 ontmoetingscentrum Tuindershart
- 	Eerstelijns behandeling zoals fysiotherapie en
ergotherapie
-	Onderdeel van Kennemerhart

- Opvoedcoaching
- Kindertherapie
www.studio-orij.nl
desiree@studio-orij.nl

Desiree Orij MSc
06-11193623

Meer weten?
Bel 023 5 214 214

sch)

Update website Ramplaankwartier

oepassing >

Bloemelement

erk

Beeldmerk hart

bloem(hart), toepassing >

*

Bloemelement

*

De website www.ramplaankwartier.
info is deels geactualiseerd. In eerste
instantie krijgen alle straten een
tekst en foto’s. De notulen van de
recente wijkraadsvergaderingen
zijn geplaatst. Bij het tabje
“De wijk”, subtab “Geschiedenis”
staat onderaan een alleraardigst
verhaal over een 19e eeuwse
wandelaar door
de Overveen#E53B11
#E95A0C
sche duinen. RGB
Later233
gaan
we ook
RGB 229 59 17
90 12
de
andere
teksten
actualiseren.
CMYK 0 87 100 0
CMYK 0 75 100 0
Veel leesplezier. Heeft u ideeën
PMS 179
RAL 2002
om de website te verbeteren
3M 100-466
of heeft u iets dat u wil laten
plaatsen op de website,
stuur een mail naar Hanky
Stolvoort (hanky.stolvoort@
gmail.com).
Hanky Stolvoort/
Adrie Pancras

*

#006FB8
RGB 0 111 184
CMYK 100 45 0 0

#0086CB
RGB 0 134 203
CMYK 90 30 0 0
PMS 2925
RAL 5105
3M 100-57

#3DA2DB
RGB 61 162 219
CMYK 70 20 0 0

#E20613
RGB 226 6 19
CMYK 0 100 100 0

#E53B11
RGB 229 59 17
CMYK 0 87 100 0
PMS 179
RAL 2002
3M 100-466

#E95A0C
RGB 233 90 12
CMYK 0 75 100 0

#F29100
RGB 242 145 0
CMYK 0 50 100 0

en rood.

Concreet geeft vorm | oktober 2017

#F29100
RGB 242 145 0
CMYK 0 50 100 0

Concreet geeft vorm | oktober 2017

Steunactie voor de speeltuin
Afgelopen weken zijn (bestuurs)leden
van de speeltuinvereniging op pad
geweest om de buurt op de hoogte te
brengen van de vernieuwingsplannen.
Hierbij heeft u een folder gekregen met
de vraag om een financiële bijdrage.

T

ijdens de
huisbezoeken
reageerde een
aantal wijkbewoners soms
sceptisch op de plannen.
Dit snappen wij heel goed.
De afgelopen jaren hebben
leden lidmaatschapsgeld
betaald, maar nu is er toch
ook de vraag om te helpen
bij de vernieuwing. Wat is
er dan met het lidmaatschapsgeld gedaan? Om
ervoor te zorgen dat de
speeltuin weer een aantal
decennia mee kan, heeft het
bestuur reeds enkele jaren
geleden besloten geen losse
toestellen te vernieuwen.
Dit is voorheen wel gedaan
en daardoor sluiten delen
van de huidige speeltuin
niet allemaal even goed
op elkaar aan. Door de
lidmaatschapsgelden op
te sparen, is al een aardig
bedrag van het totaal in
kas aanwezig. We willen
immers de komende jaren
zorgeloos kunnen genieten
van een prachtige nieuwe
speelplek!

WE ZIJN ER NOG
LANG NIET
Dit betekent dat de planning voor de vernieuwing
nu is opgedeeld in twee
fasen. Zodra het benodigde
bedrag is bereikt, krijgt de
aannemer de opdracht te
starten met fase 1 (doel:
september/oktober). Inmiddels zijn al aardig wat
donaties binnengekomen,

Nieuws uit de speelt uin

bedankt aan iedereen die
al heeft bijgedragen! We
zijn er echter nog lang niet!
Afgelopen
weken zijndoor
(bestuurs)leden van de speeltuinvereniging op pad geweest om de
Naast de inzameling
buurt
op
de
hoogte
te
de wijk zijn wij in gesprekbrengen van de vernieuwingsplannen. Hierbij heeft u een folder
gekregen
met
de vraag om een financiële bijdrage.
met allerlei
bedrijven,
fondsen en stichtingen.
Tijdens de huisbezoeken reageerde een aantal wijkbewoners soms sceptisch op de plannen.
Hieronder vindt u nogmaals
Dit snappen wij heel goed. De afgelopen jaren hebben leden lidmaatschapsgeld betaald,
de contactgegevens en
maar nu is er toch ook de vraag om te helpen bij de vernieuwing. Wat is er dan met het
informatie
over hoe u kunt
lidmaatschapsgeld gedaan? Om ervoor te zorgen dat de speeltuin weer een aantal decennia
steunen.
mee kan, heeft het bestuur reeds enkele jaren geleden besloten geen losse toestellen te
vernieuwen. Dit is voorheen wel gedaan en daardoor sluiten delen van de huidige speeltuin
IDEEËN?
niet
allemaal even goed op elkaar aan. Door de lidmaatschapsgelden op te sparen, is al een
Heeft ubedrag
of uw gezin
zelf
aardig
van het
totaal in kas aanwezig. We willen immers de komende jaren zorgeloos
een leukgenieten
idee om van
geldeen
bij prachtige nieuwe speelplek!
kunnen

elkaar te krijgen, bijvoor-

Dit
betekent
dat de
voor de vernieuwing nu is opgedeeld in twee fasen. Zodra het
beeld
door klusjes
teplanning
doen
benodigde
bedrag
bereikt, krijgt de aannemer de opdracht te starten met fase 1 (doel:
of lege flessen
op teishalen?
september/oktober).
Inmiddels zijn al aardig wat donaties binnengekomen, bedankt aan
Aarzel dan niet om contact
iedereen
die
al
heeft
bijgedragen!
We zijn er echter nog lang niet! Naast de inzameling door
op te nemen, samen zorgen
Een journalist van NH Nieuws luistert naar deze kinderen die
de wijk zijn wij ook in gesprek met allerlei bedrijven, fondsen en stichtingen. Hieronder vindt
we dat de nieuwe speeltuin
enthousiast vertellen over spelen in de Speeltuin Ramplaankwartier
u nogmaals de contactgegevens en informatie over hoe u kunt steunen.
er komt!
en de nieuwe speeltoestellen.
Heeft u of uw gezin zelf een leuk idee om geld bij elkaar te krijgen, bijvoorbeeld door klusjes
te doen of lege flessen op te halen? Aarzel dan niet om
Lore
we dat de nieuwe speeltuin er komt!

Hoe kunt u helpen?
Maak een gift over naar: NL61 INGB 0651 6935 19
t.n.v. Speeltuinvereniging Overveen

Scan de QR-code of ga naar:
https://steunactie.nl/actie/help-speeltuin-ramplaankwartier

V r a gen?

Of met uw bedr ijf st eunen?
Neem cont a ct met ons op!
speeltuinramplaankwartier@outlook.com
@speeltuin.ramplaankwartier
www.speeltuinramplaankwartier.nl
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Karin Wissenburg / facebook

Geen wachtlijst

NIEUWS UIT DE WIJK

SpaarGas draait door
wijkevent komen we toch liever weer
fysiek bijeen.
Ben je inwoner van Ramplaankwartier?
• Vraag een huisdossier op
www.ramplaankwartier.nl aan en
krijg inzicht in je eigen woning. In
de toekomst maken we aan de hand
daarvan een advies op maat over het
duurzaam en betaalbaar verwarmen
van je woning.
• Meld je aan voor de SpaarGas
Ramplaankwartier nieuwsbrief via
www.ramplaankwartier.nl/nieuws

De coronamaatregelen versoepelen, maar een fysieke
bijeenkomst met bijna driehonderd wijkbewoners
zoals in januari 2020 in de Beatrixschool zat er voor
SpaarGas helaas nog niet in.

U I T VA A RT V E R Z O R G I N G
Warm en Betrokken

IK VERZORG VOOR U DE GEHELE UITVAART
-	MIJN BELANGRIJKSTE TAAK IS U TE ONTZORGEN IN
EEN KWETSBARE EN MOEILIJKE PERIODE IN UW LEVEN
-	IN UW LAATSTE LEVENSFASE KUNT U DE WENSEN
VOOR UW UITVAART AL MET MIJ BESPREKEN.
-	U KUNT MIJ DAG EN NACHT BEREIKEN VOOR EEN
MELDING VAN OVERLIJDEN VIA 06-38662153
HANNY D E BRU I J N U I T VAART V E R ZO RG I N G
ALT I J D WAR M E N BE T RO K K E N
06-38662153
INFO@HANNYDEBRUIJNUITVAARTVERZORGING.NL
WWW.HANNYDEBRUIJNUITVAARTVERZORGING.NL

werd geïnterviewd, een bewoner
deelde zijn ervaringen met PVTpanelen op zijn dak en er werden
veel interessante vragen gesteld in
de chatroom: Wat gaat SpaarGas mij
kosten? Kan mijn huis wel voldoende
worden geïsoleerd? Heb ik wel ruimte
voor een warmtepomp?
Van deze en nog veel meer vragen
kun je de antwoorden terugvinden op
www.ramplaankwartier.nl/wijkevent.
Ook kun je daar de hele bijeenkomst
terugkijken. Het was leuk om even in
de huid van Matthijs van Nieuwkerk
te kruipen, maar bij een volgend

SPAARGAS IN EEN NOTENDOP

SpaarGas Ramplaankwartier is de gezamenlijke zoektocht van bewoners in
het Ramplaankwartier en gemeente
Haarlem om de wijk op een haalbare
en betaalbare manier zoveel mogelijk
aardgasvrij te maken. Er ligt een plan
op tafel om dit te doen door stapsgewijs huizen te isoleren, uit te rusten
met PVT-panelen (die elektriciteit
opwekken en water opwarmen) en
aan te sluiten op een wijkwarmtenet.
Op www.ramplaankwartier.nl vind je
een filmpje met een duidelijke uitleg
over het project.

Gesprek van de dag

Het door de Tuin van Haarlem geplaatste ooievaarsnest krijgt veel
aandacht. Zijn ze er nu wel of niet, de ooievaarskuikens? De ooievaars,
en vooral of ze nu wel of niet jongen hebben, houdt veel voorbijgangers van het Koeienpad bezig. Tientallen mensen staan stil, spreken je
aan, vertellen wat ze gezien hebben of stellen vragen. Stak daar niet
een klein kopje boven de rand uit? Is hij/zij nu bezig eieren te keren of
toch jongen aan het voeden? Dat laatste lijkt het geval. Er zijn mensen
die iedere dag even langskomen om foto’s te maken van het nest en
zijn bewoners. Het blijft nog even spannend!
Ontvangen bericht boswachter: Het ziet er naar uit dat er weer geen
broedsucces is. We weten niet of er jongen zijn geweest dit jaar.

Foto: Willem van Roon

HANNY DE BRUIJN

V

oor de bijeenkomst op
1 juni werd de Fablo
Tennishal omgetoverd
tot een TV-studio. Van
daaruit werd een online
uitzending verzorgd die het midden
hield tussen een talkshow en een hele
grote zoom-vergadering. Een soort
‘SpaarGas draait door.’
Misschien misten we de reuring van
een volle zaal, maar met 150 ingelogde huishoudens en een zeer actieve
chatroom kijken we met het SpaarGas
team toch tevreden terug op de avond.
Wethouder duurzaamheid Berkhout

Impressie van
PVT-panelen
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KWARTIERMAKERS

Op de racefiets naar IJmuiden
om een Ross’ meeuw te zien

een half uurtje fietsen van mijn werk woon. In die
tijd kan ik echt even afstand nemen. De Ramplaners zijn in eerste instantie iets afstandelijker dan
Zandvoorters, maar als je ze beter leert kennen,
staan ze open voor gesprekken die verder gaan dan
het strand en het weer waar het in Zandvoort al
snel over gaat.”

Mensen maken het Ramplaankwartier. In de rubriek Kwartiermakers
komen beeldbepalers aan het woord. Deze keer Elco Zwart (65),
fysiotherapeut bij Fysiotherapie Elswout aan de Zuidertuindorpslaan.
Hij woont met zijn vrouw Paulien (59) in Zandvoort. Hun drie zonen
Jesse (33), Youri (31) en Job (27) zijn inmiddels allemaal het huis uit.
TEKST JOOP K. DE VRIES FOTO CHRIS UITERWIJK

H

et is alweer tien jaar geleden dat
Elco Zwart de fysiotherapiepraktijk
overnam van Kees Eisema die met
pensioen ging. Elco was na bijna
dertig jaar in een maatschap in
Zandvoort gewerkt te hebben toe aan een eigen
praktijk. “Het was een grote overgang. Ik was

vergroeid met Zandvoort, waar ik nog steeds woon.
Daar kende ik iedereen. In de supermarkt spraken
mensen me aan over een behandeling of een
afspraak. Heel vertrouwd, maar ook weleens beklemmend. In het Ramplaankwartier was iedereen
nieuw voor me, dat was wennen. Uiteindelijk vind
ik het een verademing. Het is heel goed dat ik op

Fysiotherapeut
Elco Zwart is
een fervent
vogelaar. Kijk
goed naar zijn
overhemd, wat
ziet u daar?
Inderdaad:
allemaal
vogeltjes!

MOOIE ONTMOETINGSPLEKKEN
Elco is erg enthousiast over het Ramplaankwartier.
“Het is natuurlijk fantastisch gelegen vlak bij de
stad, de duinen en strand. En het is geweldig dat
de DekaMarkt en het Wapen van Kennemerland
er zijn als ontmoetingsplekken.” Met zijn oefenruimte waar wekelijks meerdere groepjes buurtgenoten samen bewegen, draagt Elco zelf overigens een steentje bij aan de ontmoetingsmogelijkheden. “Wat ik ook bijzonder vind aan het Ramplaankwartier is dat duurzaamheid zo leeft. Diepe
buiging voor de mensen die de zonnepanelen
op de Fablohal hebben geregeld. Daar hebben
ze enorme drempels voor genomen. Nu is Spaargas weer zo’n ambitieus megacomplex project
waar veel tijd aan wordt besteed. Petje af.”
In de afgelopen jaren heeft Elco de buurt zien

‘Tien jaar geleden was
de buurt homogener,
meer dorpsgevoel. Nu is
het individualistischer
geworden’
veranderen. “Toen ik begon was het homogener,
meer dorpsgevoel. Nu is het individualistischer
geworden. Ik hoor en merk bijvoorbeeld dat als
een huis verkocht is de nieuwe bewoners een
container voor de deur zetten en gaan verbouwen
zonder het even te melden bij de buren en dat ze
zich vervolgens ook niet even voorstellen. Het zal
ongetwijfeld te maken hebben met mijn kneuterigheid, maar ik vind het belangrijk dat je weet wie
je buren zijn en dat je er voor elkaar bent als het
nodig is. Ik vind het ook jammer dat het buurtfeest
is doodgebloed.”

VAN HANDS ON NAAR HANDS OFF
Het leukste aan zijn werk vindt Elco de verscheidenheid. “Ik zie allerlei verschillende soorten
mensen, jong en oud met allerlei verschillende
soorten klachten. In de loop der jaren is mijn
vak opgeschoven van hands-on naar hands-off.

Oftewel: de fysiotherapeut zit minder aan de
patiënt, maar vertelt de patiënt welke oefeningen
hij moet doen. Bij mij is het een mengvorm waarbij
ik bijvoorbeeld naar de knie kijk en de knie beweeg
en vervolgens een training opgeef. Tegenwoordig
googlen patiënten vooraf steeds vaker hun klachten en zijn ze dus beter geïnformeerd. Ik vind dat
wel prettig, het houdt me scherp. Ik hou ervan een
helder verhaal te vertellen met een onderbouwde
diagnose, een duidelijk behandelplan en concrete
doelen. Klachten zijn echter niet altijd eenduidig
en dan verwachten mensen soms wel een panklare
oplossing, dat is lastig.”

ONTERECHT BEZUINIGINGEN
Al jaren ageert Elco tegen de bezuinigingen op de
fysiotherapie. “Wij vangen met relatief goedkope
zorg veel mensen af die anders naar een duur
ziekenhuis zouden moeten. En we zouden een
grotere rol kunnen spelen bij het voorkomen van
klachten met adviezen over leefstijl en bewegen.
Bij Covid-19 zien we weer dat mensen die fit zijn,
niet roken en drinken, geen overgewicht hebben
en geen onderliggende pathologie hebben aanzienlijk minder hard getroffen worden dan mensen
die minder gezond leven. Ondanks dat iedereen al
jaren roept dat er meer aandacht voor preventie
moet komen, doen zorgverzekaars weinig. Zorgverzekaars zijn schadeverzekeraars geworden die geen
direct profijt van preventie hebben. Gelukkig zie ik
in het Ramplaankwartier ontzettend veel mensen
hardlopen, tennissen en fietsen.”
GEK OP VOGELS
Elco past de zegswijze “practice what you preach”
toe op zijn levensstijl. Naast zijn dagelijkse woonwerkfietstocht loopt hij regelmatig tussen de tien
en de twintig kilometer hard. Of hij gaat een paar
uur op pad met z’n racefiets. De verrekijker gaat
mee om onderweg vogels te kijken, want hij is een
fervent vogelaar. “Het is leuk als je een zeldzame
vogel ziet, maar ik ben net zo blij met een roodborstje. Alhoewel, ik heb laatst snel mijn racefiets
gepakt om in IJmuiden een zeldzame Ross’ meeuw
te bewonderen. Favoriete plekken waar ik graag
vogels kijk zijn het Vogelmeer, het Landje van
Gruijters in Spaarnwoude, de Waterleidingduinen
en het strand. Mijn opa, mijn vader en ik zijn gek
van vogels, maar een van mijn drie zonen is doorgeslagen, die heeft er een bedrijfje van gemaakt,
genaamd Dagjevogelen.nl. Hij verzorgt excursies
door het hele land in allerlei natuurgebieden.”
Voorlopig kunnen we nog gebruik maken van
Elco’s diensten, want hij is niet van plan te stoppen. “Ik ga nog een tijdje door. Ik heb plezier in
mijn werk en we hebben een leuk team.”

ELCO’S RAMPPORTCIJFER VOOR DE WIJK

8,5
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FRANS UIT DE WIJK

RAMPLAAN 40
HAARLEM

023 5247993
06 23140320

tuinmurenspecialist.nl / Rollandslaan 38, tel 06 50206783

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

Anneloes Aalders

Dierenarts - Acupuncturist
mail@avacare.nl
www.avacare.nl
Mobiel 06 11 32 62 92

Tienercoaching
Jongvolwassenencoaching
www.openhartigcoaching.nl
Leerbegeleiding
info@openhartigcoaching.nl
Milou van der Wolk
0613825661
Dickmansstraat 24

Acupunctuur voor dieren

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

Avacare_visitekaartje LV.indd 1

01-06-17 16:39

Leven in gezondheid!
Leven
in
gezondheid!
zet
nu de stap naar
fitter, fijner en blijer leven
Leven
in een
gezondheid!
zet
nu de stap naar
een
fitter, fijner en blijer leven
zet nu de stap naar een fitter, fijner en blijer leven

Voedingsadvies
Voedingsadvies
Voedingsadvies
Hormoonfactor
Hormoonfactor
Hormoonfactor

Bewuster leven
Bewuster leven
Bewuster leven
Orthomoleculaire
ondersteuning
Orthomoleculaire
Orthomoleculaire
ondersteuning
ondersteuning
Bio-fotonen coherentie
Bio-fotonen coherentie
Bio-fotonen coherentie

Divalis
Divalis
Divalis

Praktijk:
Ramplaan 108
Praktijk:
Praktijk:
2015GZ Haarlem
Ramplaan
108
Ramplaan
108
2015GZ Haarlem
2015GZ Haarlem

www.divalis.nl

info@divalis.nl
tel. 06-81164402
info@divalis.nl
info@divalis.nl
tel. 06-81164402
tel. 06-81164402

www.divalis.nl
www.divalis.nl
www.divalis.nl
www.divalis.nl
behandelingen vergoed door
de meeste aanvullende verzekeraars
www.divalis.nl
behandelingen vergoed door de meeste aanvullende verzekeraars
behandelingen vergoed door de meeste aanvullende verzekeraars

Nieuwe collectie
Pinewood bij DekaTuin!
Dames- en herenkleding voor
verschillende buitenactiviteiten

D

Tijdcapsule

e ‘tip’ werd aangeleverd via
een boodschappentas, want
de inhoud was nogal broos.
Het betrof een exemplaar van
de Oprechte Haarlemsche
Courant, de datum woensdag 2 januari 1924,
het jaar waarin ook mijn moeder werd geboren.
Een bewoner van de Hospeslaan had ‘m gevonden
bij de verbouwing van haar huis (bouwjaar 1957, mijn
geboortejaar). Voorzichtig bladerde ik erin en las op de
voorpagina over een autobus-oorlog waarbij B en W van
Haarlem acht bussen op de ‘Groote Markt’ in beslag had
genomen. Er was een bericht over de pensionering van
de ‘heeren D.C. Smit en K. Vos op de afdeeling binderij
van de firma Joh. Enschedé’. Aandacht was er verder voor
de ‘eerste pret’ op de ijsbaan aan de Kleverlaan. Op een
andere pagina stond een advertentie van de firma Spruyt
van Rietschoten aan de Groote Houtstraat 22 waarin de
uitverkoop werd aanbevolen van allerhande corsetten
die ‘gegarandeerd roestvrij’ waren.
De berichten en advertenties gaven een fascinerend
beeld van het leven toen, midden in het interbellum,
maar mijn fantasie ging aan de haal met vragen als
hoe die krant al die 97 jaar verstopt had gezeten in dat
huis aan de Hospeslaan, wie dat had gedaan, hoe het
kon dat het vergeelde papier weliswaar fragiel maar

toch niet was vergaan? Zou mij niet verbazen
als de toenmalige bewoner het expres had
verborgen bij wijze van tijdcapsule. In de
kruipruimte van mijn eigen huis vond ik
eens een deel van een krantenpagina waarop
alleen viel te lezen ‘Wereld geschokt na dood
van’, maar de naam ontbrak en ik denk dat het
de gewelddadige dood was van de Amerikaanse
president John F. Kennedy, want bovenaan zag ik nog
net het jaar 1963.
Ik vroeg mij af wat er nog meer op ontdekking wacht
in onze huizen, op zolders, kelders, kruipruimtes, in
onze tuinen. Kranten, tijdschriften, maar misschien
nog spullen die tijdens de oorlogsjaren het daglicht niet
verdroegen, zoals sieraden of wapens voor het verzet,
die daarna door opvolgende bewoners vergeten waren.
Of wat dacht u van een lijk, of van botten, beenderen?
En welke namen of zelfs tekeningen staan op muren die
allang een paar keer zijn overgeverfd of die wegkwijnen
achter dikke lagen behang?
Zelf overweeg ik om deze editie van de wijkkrant te
verbergen ergens in huis, of desnoods in een fles die ik
in de tuin begraaf onder een van de bomen die we ooit
hebben geplant voor de jongens. Doe ik er nog wel een
briefje bij: ‘de groeten van Frans uit de Wijk anno 2021’.

Frans van Deijl

‘Zelf overweeg ik om deze editie van de wijkkrant
te verbergen ergens in huis, of desnoods in een fles...’

DekaTuin is 7 dagen
per week open

Alles voor de zomer
vind je bij DekaTuin!
Alles voor tuin, huis en dier
Vlaamseweg 1 Haarlem | www.deka-tuin.nl
Wijkkrant Ramplaankwartier
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DE TIEN VRAGEN

JONG IN DE WIJK

In deze rubriek vertellen jongeren uit onze wijk over hun sport. Doe je aan boogschieten, dammen, boksen, schermen of welke sport dan ook: mail de redactie,
dan nemen wij contact met je op: wijkkrantramplaankwartier@gmail.com

Jonge wijkbewoners over hun sport
honk gestolen heb, vind ik dat leuk. Ik
kan heel hard rennen, dus kom ik vaak
op de honken.
4. Bij welke vereniging speel je?
Bij Rabbits baseball in Hoofddorp. Ik
speelde eerst bij Kinheim in Haarlem en werd toen gevraagd voor een
selectieteam, genaamd de Rabbits.
Dat zijn de beste spelers uit de regio
Noord-Holland Noord.
5. Zit je in een team, zo ja uit hoeveel mensen bestaat een team?
In een team zitten 12 jongens. Er
wordt tijdens de wedstrijd gewisseld.
Als je gewisseld bent, mag je niet meer
spelen die wedstrijd.
6. Is zo’n team met leeftijdgenoten;
spelen meisjes en jongens met
elkaar of is dit apart?
Ik zit in een team met jongens tot
14 jaar. Het team bestaat uit alleen
jongens. Als je jong bent, kun je aan
Beeball doen. Dan spelen de jongens
en meisjes nog wel met elkaar.
7. Zijn er ook wedstrijden en moet
je dan naar een andere club?
Nu zijn er door corona geen echte wed-

Haarlem kent een rijke geschiedenis in het honkbal
De Haarlemse honkbalweek (HHW) is beroemd om de
ambiance en de topwedstrijden. In de Randstad zijn
veel honkbalclubs actief. Tristan Knol, 12 jaar, geeft
antwoord op de 10 vragen over honkbal.

14
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dat in het veld stond de bal slaan.
Een wedstrijd duurt ongeveer 2 uur en
bestaat uit twee keer 5 innings. Een inning is dat allebei de ploegen aan slag
zijn geweest. Omdat ik bij de aspiranten speel, is het veld iets kleiner dan
bij volwassen honkballers. Het veld is
ongeveer een derde kleiner.
2. Waarom heb je voor honkbal
gekozen?
De hele familie honkbalt. Mijn oom
heeft in het Nederlands team gespeeld.
De naam ‘Knol’ is een bekende honkbalnaam. Mijn moeder komt uit Amerika.
Daar is honkbal nog een veel grotere
sport dan hier in Nederland. Zij vond
het heel leuk dat ik ging honkballen.
3. Wat vind jij het leukst aan honkbal?
Ik vind slaan het leukste. Ook als ik een

De Beatrixschool leert ook buiten
nologie toch doorgaan.
Begin juni ging de zon
steeds feller schijnen,
verdwenen de wolken
en steeg de temperatuur.
De buitenlessen werden
nu door het prachtige
weer nog aantrekkelijker
Steeds vaker gingen leerkrachten met hun groep
naar buiten om daar een
les te geven. Verschillende groepjes kinderen zag
je buiten op het plein en
in de beleeftuin hard aan
het werk of geconcentreerd luisteren naar wat
de juf of meester vertelt.

Misschien heeft u het
wel gezien op momenten
dat u tijdens schooltijden
langs de Beatrixschool
liep. Al aan het begin van
de lente werden verschillende lessen buiten gegeven. Soms met een dikke

jas aan en een sjaal om.
Op deze manier konden
de leerlingen uit verschillende groepen toch
samen les krijgen van één
van onze specialisten en
kon zo bijvoorbeeld een
les wetenschap en tech-

Dat de buitenlessen
net even anders zijn en
andere mogelijkheden
geeft om te leren, blijkt
wel uit deze foto, waarop
een leerling tijdens een
rekenles de gaatjes
van de put op het plein
gebruikt om haar som uit
te rekenen.

MUIS IN DE WIJK Door Pauline Baartmans

TEKST INGRID SCHENK FOTO’S EDWARD KNOL

Tristan heeft getennist en aan judo
gedaan en heeft helaas zijn voetbalcarrière bij Alliance deze zomer beëindigd,
omdat honkbal te veel tijd inneemt om
het nog goed te combineren.
1. Wat is honkbal voor sport?
De bal wordt naar je toe gegooid door
de pitcher(werper). Dan sla je zo hard
mogelijk de bal in het veld. Van de
tegenpartij staan er 9 jongens in het
veld en die proberen jou uit te tikken
als je naar de honken loopt. Er zijn
4 honken: 3 en de thuisplaat. Als je
teamgenoot gaat slaan, probeer je een
honk te stelen. Als je op de thuisplaat
binnenkomt, heb je een punt gehaald.
Als de bal gevangen wordt of je uitgetikt wordt, is er een ‘uit’. Bij driemaal
‘uit’ ga je wisselen. Dan gaat het team

strijden, maar challenges. Dat zijn
een soort oefenpartijtjes. Normaal
speel ik op zaterdag landelijk tegen
andere regio teams (Amsterdam,
Bussum en Rotterdam). Dan spelen
we twee wedstrijden achter elkaar.
8. Welke dag wordt er getraind?
Ik train bij de Rabbits op maandag-,
dinsdag- en donderdagmiddag. Er
wordt elf maanden per jaar getraind.
Daarnaast train ik op woensdag in
Amsterdam met de selectie van het
Nederlands team van <12 jaar. Daar
speel ik wedstrijden mee in binnenen buitenland. Ik hoop dat het
Europees kampioenschap in België
doorgaat. We zitten in de poule met
Duitsland, Rusland en België. Dat
toernooi is in de zomervakantie.
9. Hoe word je goed in honkbal?
Je wordt goed in slaan als je naar het
bos gaat en dan met een tak dennenappels wegslaat. Dennenappels
krijgen een rare curve als ze gegooid
worden. Zo leer je goed de oog-hand
coördinatie. En als je veel traint,
word je steeds beter.
10. Is er een speler die je bewondert?
Ik vind Aaron Judge van de New York
Yankees heel goed. Ik heb al een paar
wedstrijden live gezien in de Verenigde Staten. Dan ga ik samen met
mijn pappa, dat is echt een belevenis!

Hoe en waar?
Er zijn veel clubs in omgeving
van Haarlem
Honkbal vanaf 5 jaar (Beeball)
Pupillen t/m 12 jaar
Aspiranten t/m 15 jaar
Contributie: Beeball vanaf €100,- www.rabbitsbaseball.nl
dsshonksoftbal.nl/honkbal
www.kinheim.net
sparkshaarlem.nl
www.onzegezellenhonkensoftbal.nl
www.olympiahaarlem.nl

Rollen, rollen door het zand...
Beer, kijk, ik zie het strand!
Naar boven is een heel gesjouw.
Maar naar beneden... dat gaat gauw!
Lekker zwemmen en wat eten.
Muis, je bent nog iets vergeten!
Smeer goed in die lieve snoetjes,
dalijk krijgen jullie sproetjes.
En nu rennen vlug naar zee,
bandjes om en schepnet mee!

Wijkkrant Ramplaankwartier
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NIEUWS UIT DE WIJK

Murielle Heideman,
golfprofessional op
Golfclub Mariënweide
Op een kleine 5 km van
onze buurt vandaan, ligt
midden in het Aerdenhoutse
groen, bij de hockeyvelden
van Rood Wit en grenzend
aan het natuurgebied ‘het
Naaldenveld’ in Aerdenhout, golfclub Mariënweide.
In de Bloemendaalse glossy
B Magazine werd het golfterrein daarom ook wel
‘de parel van Aerdenhout’
genoemd.
Ramplaankwartierbewoonster Muriëlle Heideman is
als golfprofessional aan
deze golfbaan verbonden.
Zij leert leden hun golfspel
te verbeteren; mensen die
willen leren golfen begeleidt
zij naar het behalen van
NGF-baanpermissie en handicap 54. Met haar 25-jarige
ervaring als golfprofessional levert zij daarmee een
belangrijke bijdrage aan
het speelplezier van de
leden van de club. Daarnaast adviseert zij Golfclub
Mariënweide in het organiseren van golfprogramma’s,
clinics enz. Muriëlle was
aangenaam verrast toen zij
ontdekte hoe de baan was
aangelegd. Zij zegt hierover:
“Ik was verrast dat er om de
hockeyvelden, in die prachtige omgeving, een golfbaan
was aangelegd. Dat wist ik
niet. Het is fijn om in zo’n
omgeving te werken. Ik kan
mij voorstellen dat wijkbewoners nieuwsgierig zijn en
kennis zouden willen maken
met deze golfbaan. Het is
zeker aan te raden”.
De par 3 golfbaan is
ideaal voor het verbeteren
van het korte spel, voor de
beginnende én de ervaren
golfer. En daar heb je dan
weer profijt van als je op
een langere baan speelt.
Een rondje speel je binnen
anderhalf uur.
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OOPOEH maakt ouderen fitter,
vrolijker en minder eenzaam

De wijkdichter
Campingleven
Uitzicht over gortgele akkers,
zandgele stofwolken drijven voorbij.
Gewekt worden door de ploegmachine die langsrijdt,
rij na rij.
Een duif die koert,
in de boom boven mij.
Achter mij de meiden,
kletsend aan een stuk door.
Hoor,
het grootste deel van de camping nog in rust.
Zelfs de tractor,
heeft mijn meiden weer in slaap gesust.

De club organiseert naast
veel clubwedstrijden ook
nog andere activiteiten waar
de leden aan kunnen meedoen. Nieuwe leden spreken
over een warm bad waarin
ze terecht komen. Het is
goed toeven in het clubhuis
en op het terras, voor een
hapje en een drankje.
Als je meer wilt weten
over Golfclub Mariënweide
kijk dan voor info op
www.marienweide.nl of bel
met de ledenadministratie
023-5245153.

De deuren van de douchecel en het wc-hok achter ons,
slaan af en toe dicht met een bons.
In onze tent is het nog koel,
maar de lucht voelt al zwoel
op de berg aan het meer,
voor de verse broodjes
naar de receptie op en neer.
Rustig word ik wakker,
met een dromerige blik over de akker.

OPROEP VOOR
OKTOBERKRANT 1

Omdat de volgende krant weer rond
dierendag uitkomt, willen wij weer dieren
in het zonnetje zetten. Vorig jaar hebben
wij wijkhondjes ‘geïnterviewd’. De redactie
is benieuwd of er in de wijk nog andere
dieren wonen dan honden en katten. Heb
je kippen, vissen, een leguaan, een fret,
vogelspin, wandelende takken of andere
huisdieren? Geef het door aan de redactie
en wij komen ze bewonderen en dan
komen ze met een foto (en ‘interview’)
in de wijkkrant.

Het werk van stichting OOPOEH
- Opa’s en Oma’s Passen Op Een
Huisdier - levert een indrukwekkende
bijdrage aan een socialer en actiever
leven voor ouderen. Dat blijkt uit
een impactmeting die is uitgevoerd
onder begeleiding van PwC. OOPOEH
koppelt baasjes die een oppas zoeken
voor hun hond aan 55-plussers die wel
een viervoeter missen maar niet meer
de constante zorg en verantwoordelijkheid willen dragen. De positieve
impact van OOPOEH op het geluk
van ouderen is groot, zo blijkt uit het

onderzoek. Bijna 90% van de ‘OOPOEH’s’ geeft aan dat hun oppashondje
hen een beter humeur heeft gegeven.
Bij driekwart van hen neemt de fysieke
beweging toe en nog iets meer heeft
meer contact gekregen met andere
hondenbaasjes uit de buurt. Juist die
twee factoren zijn in een jaar van
binnenzitten en sociale onthouding
zo waardevol voor ouderen geweest.
72% van de OOPOEH’s geeft aan dat
hun oppashondje de lockdown(s)
draaglijker heeft gemaakt.
Info op: oopoeh.nl of bel 020-7853745.

Collecte KWF Kankerbestrijding

Beste wijkgenoten, in de week van 5 september tot en met 11 september 2021 is
weer de jaarlijkse collecte voor het KWF Kankerbestrijding. Ik ben op zoek naar buurtbewoners die willen helpen met collecteren. Zeker nu veel andere sponsoractiviteiten niet zijn doorgegaan zijn de opbrengsten voor het KWF veel minder. Daarom
blijft de jaarlijkse collecte heel belangrijk om onderzoek te kunnen blijven financieren. Heeft u een paar uurtjes vrij die week, hoop ik dat u zich wilt aanmelden
Ingrid Schenk-Rijkenberg, Jan Bontelaan 15, 2015 EH Haarlem
Telefoon: 023 5247218 / 06 15131633 / ingrid.schenk.rijkenberg@gmail.com

Simone de Maat

Groeten uit Moddergat

OPROEP VOOR OKTOBERKRANT 2

Ron Moelijker is langs gegaan bij onze fotograaf Henk van der Linden en maakte deze foto van Saskia en Henk.

Zomer 2021: waar zijn de wijkgenoten op vakantie (of werk)
geweest? Is het Nederland geworden of toch Europa? Of zijn
jullie zelfs buiten Europa geweest? De redactie is benieuwd
waar de wijkgenoten heengegaan zijn. Hierbij roepen wij jullie
op om een plaatsnaambord te fotograferen MET DE WIJKKRANT
erop. Dit als bewijs dat het van dit jaar is. Dit mag met personen,

maar ook zonder. Zie voorbeelden. Het resultaat is dat iedereen
zijn topografische kennis weer kan opvijzelen. De redactie hoopt
op vele foto’s. Tip: zet de wijkkrant op de inpaklijst zodat je hem
kunt afvinken als je hem bij je hebt. Hele sportieve wijk genoten
die een wandel- of fietsvakantie gaan doen, kunnen natuurlijk
alleen de voorkant meenemen (klein opvouwen).

Wijkkrant Ramplaankwartier
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WIJK CULTUUR
Europa toonden interesse. Bekende exporteurs uit de buurt, zoals
de Gebr. Roozen, P. Bijvoet &
Co, Neelissen en Gebr. Eldering,
reisden regelmatig naar landen
als Tsjechië, Hongarije, Rusland
en zelfs naar de VS voor handel.
Deze ‘bollenreizigers’ waren soms
maanden onderweg om met hun
‘prijscouranten’ in de koffer de
klant te overtuigen.

In de ban
van de
bollen

de omgeving ten zuiden van
Vogelenzang, omdat daar de infrastructuur voor aan- en afvoer
beter was geregeld.

GLORIEDAGEN
De periode 1850 tot de Eerste Wereldoorlog waren hier de gloriedagen van de bloembollenteelt. “De ‘bollenpatroons’
uit deze buurt hadden hun zaakjes prima voor
elkaar en verdienden goed geld. De werknemers,
zogenaamde bloemistenknechten, moesten vanuit
elders in het land gehaald worden. Velen kwamen
uit Brabant en Limburg. Bollenpatroons maakte
het daardoor in 1856 mede mogelijk dat de huidige
Katholieke kerk in Overveen tot stand kwam.”
Door de Eerste Wereld Oorlog en de jaren
30-crisis viel de handel in bloembollen flink terug,

‘Rond 1900 was het
gebied de grootste
bollenleverancier van
Nederland’
Sinds 1991 verzamelt de 90-jarige Henk Mandjes foto’s van de
bloem- en bollenteelt uit de omgeving van Overveen (waar het
Ramplaankwartier tot 1927 bij hoorde). Inmiddels heeft hij een archief
van zo’n 800 foto’s (sommigen zijn wel 130 jaar oud). Sinds een aantal
jaar geeft hij zelfgemaakte fotoboeken uit met de veelzeggende titel
‘Overveen, Bloembollendorp’. Inmiddels is deel 3 verschenen.

T
TEKST & FOTO
DIRK KRUYDER
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ientallen ordnerdozen met honderden
foto’s van de lokale bollenteelt heeft
de heer Mandjes - “zeg maar Henk”in de werkkamer van zijn rijtjeshuis
in het Houtvaartkwartier. Het zijn
voornamelijk foto’s van het archief dat hij heeft
opgezet voor de R.K. Parochie in Overveen. Na
een oproep in het parochieblad voor meer beeldmateriaal uit de oude tijd, kreeg hij veel foto’s van
de bloembollenteelt. Veel kerkgangers waren hier
vroeger in werkzaam.
Henk heeft bijna zijn gehele loopbaan bij de
ABN-bank in de kredietsector gewerkt, waar
bloembollenkredieten schering en inslag waren.
“Nadat ik met de V.U.T. was en inmiddels van
Zaandam naar Haarlem was verhuisd, heb ik

Wijkkrant Ramplaankwartier

me meer verdiept in alles wat met de bloem- en
bollenteelt uit de buurt had te maken. Gesprekken
die ik had met heren als Ton en zijn oom Theo
Groenendijk waren goud waard.”

HYACINTEN
Terwijl de koffie wordt ingeschonken, vertelt
Mandjes: “Uit de verhalen die ik van de handelaren hoorde, werd duidelijk wat een belangrijke rol
deze buurt had op het gebied van de bloemen en
bollen. Rond 1900 was het gebied van de Kleverlaan in Haarlem Noord tot aan de Zandvoortselaan
in Heemstede de grootste bollenleverancier van
Nederland. Met name de hyacint uit deze regio was
erg populair. Rond die tijd werden de bollen voor
goeie prijzen verhandeld. Ook landen ver buiten

In zijn
fotoboeken
‘Overveen,
bloembollendorp’, laat de
heer Mandjes
zien hoe rijk de
historie van de
bloembollenteelt is.

waardoor de bloemenvelden kleiner werden.
De kinderen van de bloemexporteurs moesten
de bloempercelen onderling verdelen. Door deze
schaalverkleining was een klein stukje land nauwelijks nog rendabel. De grond werd verkocht aan
woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars.
Zo kwamen Tuindorp en de Hospesbuurt tot stand.
Bedrijven als de Gebr. Roozen en Gebr. Eldering
kozen ervoor om hun nering voort te zetten in

BLOEMENZEE
We gaan de trap op van het huis,
waar hij sinds 1971 woont, naar
zijn werkkamer. In het kleine
kamertje staat een muur vol met
kartonnen dozen en een oude,
crèmekleurige computer. “Deze
gebruik ik al jaren niet meer. De
scanner nog wel. Daar print ik
alle foto’s voor het boek mee.”
Uit een van de vele dozen pakt hij wat fotoboeken
met afbeeldingen van kleurrijke bloemenvelden.
Verlangt hij weleens terug naar vroeger tijden?
“Het lijkt me fraai om eens een wandeling te
maken in de periode rond 1900, liefst rond mei,
als alles volop in bloei staat. Dan zou ik vanaf het
spoor, hierachter tot aan de duinrand door een
zee van hyacinten, tulpen, narcissen en gladiolen
lopen. Bebouwing was er toen nog nauwelijks.
Het Ramplaankwartier bijvoorbeeld bestond toen
uit niet meer dan 3 zandwegen; de Ramplaan en
het Marcelisvaartpad.
DERDE EDITIE
Inmiddels heeft Mandjes zijn derde boek uitgebracht. Ieder exemplaar bevat de mooiste foto’s uit
het archief. De locaties en bijbehorende informatie
zijn met de typemachine omschreven. Drukkerij
Vorm op Maat uit Overveen zorgde voor de duplicatie en het inbinden. “Al met al gaan daar best wat
uurtjes in zitten. Maar ik doe het graag. Ik vind het
niet alleen leuk om ermee bezig te zijn, het gaat
ook om het delen van de kennis over de geschiedenis van de bollenteelt.”
Van deel drie zijn inmiddels al 25 exemplaren
verkocht tegen kostprijs. “Mocht er meer interesse
komen, dan komt er wellicht een deel vier. Ik heb
nog genoeg foto’s liggen die zich er prima voor
lenen.”

OVERVEEN BLOEMBOLLENDORP
zoals het was Derde deel
Een nieuwe uitgave van de Historische Werkgroep Parochie
Overveen. Het boekje op A4-formaat telt 119 pagina’s.
De eerste oplage van 25 exemplaren is uitverkocht.
Wie het boekje wil aanschaffen, kan contact opnemen met:
H. Mandjes, Abeltasmankade 57, Haarlem.
Tel: 023–5244704
De Werkgroep zorgt dan voor de nabestelling. De kostprijs van
het derde boekje is € 23,-- per exemplaar. Van het tweede deel
zijn nog enkele exemplaren beschikbaar voor dezelfde prijs.

Wijkkrant Ramplaankwartier
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GELEZEN IN DE REGIONALE KRANTEN

Landje van Goof uitvalsbasis boswachters
Kinderboerderij en manege van
de familie Brandwijk-Booy. 1981

Foto: Beeldcollectie van de gemeente Bloemendaal
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Op het landje van Goof aan de Duinlustweg komen
een werkschuur en een kantoorruimte voor boswachters. Werknemers van Staatsbosbeheer krijgen
op Duinlusthoek een nieuwe uitvalsbasis.

H

et landje van Goof
roept vooral bij Haarlemmers van boven
de veertig jaar warme
herinneringen op. In
1999 overleed de in deze omgeving
wereldberoemde Goof van Brandwijk,
die op landgoed Duinlusthoek een
dierenboerderij dreef met vreemdsoortige beesten, waar bezoekers ook ijsjes
konden kopen. Na het overlijden van
de hobbyboer en manegehouder woonde zijn weduwe Nicolien van Brandwijk
nog lange tijd in het huis. Sinds een
jaar of zes is het huis verlaten en ligt
het terrein braak.
Voor het terrein heeft Staatsbosbeheer een plan. De schuren moeten
worden gesloopt en het oude woonhuis, waarvan het dak volledig is
ingestort, moet verdwijnen. Dit najaar
wordt als eerste het asbesthoudende
dak van de schuur verwijderd. Elise
Ruigrok, teamleider van Staatsbosbeheer van de regio Gooi- en Kennemerland, vertelt dat op het landje twee
onderkomens van Staatsbosbeheer
gaan verschijnen. Een kantoorgebouw
en een werkschuur voor de ongeveer
tien boswachters van Staatsbosbeheer
in deze regio. Twee panden op buiten-

plaats Elswout, nu in gebruik bij de
boswachters en kantoorpersoneel van
Staatsbosbeheer, krijgen een andere
bestemming. Landgoed Elswout is eigendom van Staatsbosbeheer en heeft
via een niet openbaar beheerpad een
directe verbinding met Duinlusthoek.

PRIL PLAN
Het plan is nog pril, benadrukt Ruigrok.
“Het is mooi als we in 2022 weten wat
we precies willen. Ook moeten alle
vergunningen nog rondkomen en moet
nog een architect worden gezocht.”
Het idee is om op de plek van het oude
woonhuis de werkschuur neer te zetten en op de plaats van de manege het
kantoorgedeelte. Het totaal bebouwde
oppervlak van de schuren gaat met ongeveer de helft omlaag, zegt Ruigrok.
De nieuwbouw op de plaats van het
oude woonhuis blijft één bouwlaag, de
nieuwbouw op de plaats van de oude
manege wordt waarschijnlijk tweehoog
met een schuin dak. De forse schuren
op het terrein maken dus plaats voor
een bescheidener bebouwing. In de
nieuwbouw komen vleermuizenopeningen en er wordt een kerkuilenkast
geplaatst. Duinlusthoek had voorheen,
als onderdeel van landgoed Duinlust

de functie van kweektuin. Er stonden
kassen voor de teelt van groenten.
“Er was een kassencomplex op Duinlusthoek en we proberen dat verleden
een beetje terug te laten komen.”
Het landgoed Duinlust was in het
verleden eigendom van de weduwe
Borski, die als machtige en puissant
rijke dame de buitenplaats Elswout tot
haar bezittingen mocht rekenen.
De naam van de weduwe Borski (17461864) wordt tegenwoordig weer veel
genoemd in Bloemendaal en omgeving, omdat het idee bestaat om rond
haar leven in de zomer van 2023 een
groots festival te organiseren op buitenplaats Elswout.

ARA NAPE
Aan Goof en zijn vrouw Nicolien en
hun beestenboel is nog een levende
herinnering. Een nakomeling van
de papegaaien die hij hield, haalde
onlangs het Haarlems Dagblad, toen
de kromsnavel in verzwakte staat in
het dierenziekenhuis van Utrecht
werd opgenomen. De ‘ara van Elswout’
(minstens 27 jaar oud) luistert naar de
naam Nape.
Bron: Haarlems Dagblad, 22 mei 2021

Het blijft spannend of Nape weer kan
terugkeren in Elswout en onze wijk. Als hij
daartoe in staat is dan zal gezocht worden
naar een maatje voor onze eenzame held.

Wijkkrant Ramplaankwartier
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Huisnamen in het
Ramplaankwartier
Al lopende door de Ramplaan valt het ons op dat sommige huizen
– zowel links als rechts – een naam hebben. Daarover mijmerend
komen dan vragen boven als: waarom heeft iemand zijn huis een
naam gegeven en waarom juist die naam?
TEKST DE ORDE VAN DE TRAFO
FOTO’S DIRK KRUYDER

H

et verslag links staat in het verhaal:
“Een wandeling door de Overveensche duinen” door Jan van Mierlo.
Zie Ramplaankwartier.info/
de-wijk/geschiedenis/.
De in het artikel genoemde huisnamen komen
we niet meer tegen in de Ramplaan. Of toch? Later
meer hierover. Maar waarom kregen huizen in de
20e eeuw nog een naam? Er waren toch al huisnummers. Tegenwoordig geven mensen hun huis
een naam, omdat ze trots zijn op hun huis of omdat
ze iets van hun levenswijze of van zichzelf willen
laten zien. We vroegen het Johan Galjaard, planoloog en vroeger woonachtig in onze wijk en zelfs
nog een tijdje wijkraadslid. ‘Over de naamgeving
van huizen: dat gebeurde vroeger vaker, omdat er
toen nog geen huisnummering was. Daarna is het
meer een vrije keuze en konden bewoners van een
klein huis met een mooie naam zich spiegelen aan
de adel met haar landgoederen en kastelen, die
altijd een indrukwekkende naam hadden.’
Op 14 januari 2021 startten wij ons onderzoek.
Eerst veldwerk. Met pen en papier wandelden wij
naar de Ramplaan en legden de huisnummers en
de daarbij behorende huisnamen vast. Tijdens deze
inventarisatie in de buitenlucht ontmoetten wij,
onvermijdelijk een van de ‘geheime informanten’
van de Orde.

RAMPLAAN 14 - HONK
Aangekomen bij Ramplaan nummer 14 was iemand
in de tuin aan het werk en dat kwam goed uit. Staat
bij zijn buren keurig de huisnaam verticaal op de
gevel, bij dit huis zien we een lege, witte baan, als
was de naam ooit overgeschilderd. Helaas wist de
bewoner niet welke naam ooit op zijn gevel prijkte,
maar hij was daar wel heel erg nieuwsgierig naar en
had - in de 14 jaar dat hij daar woonde -regelmatig
gepoogd erachter te komen. Maar zonder succes.
Met een uurtje googelen wisten de Ordeleden al
snel dat alle huisnamen van Bloemendaal in oude
adresboeken voorkwamen. Aangezien in 1925 onze
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wijk nog bij Bloemendaal hoorde, raadpleegden
wij het adresboek van dat jaar en zochten naar
huisnamen in de “Rampenlaan” zoals de laan toen
nog heette. “Honk” was de naam. De volgende dag
onthulden wij onze ontdekking en de bewoners
reageerden uiteraard heel enthousiast en beloofden om het huis op korte termijn weer te voorzien
van een naambordje. Zij hielden woord. Zelfs het
huisnummer was vernieuwd. Zie foto.

‘Staat bij zijn buren keurig de huisnaam verticaal op de gevel, bij dit
huis zien we een lege, witte baan’
Met enkele laanbewoners hadden we een paar
alleraardigste gesprekken en er kwam veel informatie los. Om niet alle laanbewoners lastig te
vallen, besloten we de resterende bewoners een
brief te geven met een verzoek om de achtergrond
van hun huisnaam te vertellen. Hier kwamen veel
reacties op. Wij willen iedereen bedanken die aan
dit artikel heeft meegewerkt. We zullen de overige
huisnamen een voor een bespreken. We beginnen
met de even nummers van de Ramplaan. In het
volgende nummer komen de oneven nummers
van de Ramplaan aan bod, evenals een aantal huisnamen op andere locaties in de wijk.

RAMPLAAN 6 – US NOGHT
De huidige bewoners zijn in 1985 in het huis komen wonen. In die tijd stond er geen naam op het
huis. Een buurman belde aan – de heer Van Mierlo
van De Kampersberg - om zich voor te stellen en

om gelijk het verhaal over de naam van het huis te
vertellen: “De eerste bewoners waren afkomstig uit
Friesland. De heer des huizes – L.J. Raadersma was
‘hoofd ener school’ in het toenmalig lager onderwijs. Hij noemde het huis ‘Us Noght’, zoals vele
Friese buitenhuizen genoemd zijn. Het betekent
‘Ons Genoegen’.” Die naam vonden ze mooi – uit
het hart gegrepen – en ze besloten, ter ere van de
eerste bewoners, Us Noght weer in de uitsparing
van de gevel te zetten.

RAMPLAAN 8 - HOBBYHORSE
Een van onze favoriete namen. Het betekent stokpaardje, maar waarom het huis zo heet is, zelfs na
intensief onderzoek, niet boven water gekomen.
RAMPLAAN 10 – „DE ZANDERIJ”
De huidige bewoner woont er al 20 jaar. Volgens
de overlevering zou de bouwer of ontwikkelaar in
1921 zelf in dit rijtje huizen zijn gaan wonen en de
vader of grootvader van de vorige bewoner aldaar
zijn geweest. Deze persoon zou op landgoed Middenduin zijn opgegroeid aan de Zanderijvaart, waar
in vroeger tijden de boten vol afgegraven duinzand
via de Brouwersvaart naar de binnenstad werden
gevaren, om daar bij de huizenbouw te worden
gebruikt. Dat huis, inmiddels afgebroken, zou ook
“De Zanderij” hebben geheten.
RAMPLAAN 12 – „DE KAMPERSBERG”
De bewoonster vertelt: “Ons huis heet “De Kampersberg”. Die naam is eraan gegeven door de
bouwer/eerste bewoner die er in 1922 is gaan
wonen. Dit is de heer Van Mierlo, een oudoom van
lees verder op pagina 25 >>
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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

w w w. y o g a k e n n e m e r l a n d . n l
www.taichikennemerland.nl

Yoga en Tai-Chi school Kennemerland
Haarlem

–

Hoofddorp

-

Beverwijk

–

Uitgangspunten:
rustig, vriendelijk, tevredenheid,
fysieke oefeningen
gedragen door adem

vlinder-yoga@hotmail.com

023-5249436

Keuze uit 26 cm of 33 cm

Met alleen de beste
verse ingredienten!
Probeer ook eens
onze Lasagna Bolognese en
Melanzane alla Parmigiana
_ 700 gram)
(bak +

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

Velsen

Yogales in het
Ramplaankwartier

Jakoline Hovinga
www.vlinder-yoga.nl

Voor heerlijke
ambachtelijk
bereide pizza's

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
2015HR Haarlem
Tel. 023-5445546
06-46451839
praktijk@f ysioelswout.nl f ysioelswout.nl

De lessen zijn voor iedereen
geschikt. Proefles mogelijk
(s.v.p. aanmelden)
Maandagavond van 20.00 - 21.00
Locatie Beatrixschool

HONDENTRIMSALON ELSWOUT
Complete vachtverzorging
voor uw hond
www.elswouthondentrimsalon.nl

DE HOUTEN HOND
Natuurvoedingswinkel
voor hond én kat
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tijd eigendom geweest van de familie Van Wamel.”
Van Wamel bouwde zelf vier huizen, verkocht er
drie aan ambtenaren van de provinciale griffie en
zelf ging hij in het vierde huis wonen.

mij, en wij zijn sinds 1987 pas de tweede bewoners.
Mijn oudoom heeft zijn huis vernoemd naar zijn
geboorteplek in Middenduin, hier eigenlijk om de
hoek. Hij is geboren en opgegroeid in een huisje
dat op de berg staat (en dat nu een gastenverblijf
is behorende bij het later gebouwde stenen huis)
aan de rechterkant, in de bocht nadat je de spoorlijn onderdoor bent gelopen. Daar was een grote
zandvlakte (De Zanderij, de naam van het huis op
nummer 10, toentertijd – zoals ik het begrepen
heb - ook eigendom van mijn oudoom) en op die
zandvlakte werden aardappelen verbouwd.
In de buurt van waar zijn geboortehuis staat, is
de Kamperberg. Deze berg is vernoemd naar het
Napoleontische leger dat daar zijn tentenkamp had
opgezet. Tot mijn grote spijt is het bij de beheerders van Middenduin veranderd in Kemperberg.”

RAMPLAAN 16 – VOORZORG
“Ik heb al eens wat pogingen gedaan om op internet te zoeken, maar heb de achtergrond van deze
naam nog niet kunnen achterhalen. Toen ik het
huis kocht, stond er geen naam op de gevelsteen.
Een schilder die een jaar of 10 geleden de gevelsteen schoon borstelde om hem over te verven
ontdekte de letters en heeft net zo lang geboend
tot hij de volle naam kon achterhalen. De naam is
er daarna weer opgezet.
Er bestaat ook een Voorzorgstraat, een zijstraat
van de Westergracht, en ik heb het vermoeden dat
er daar een link mee is. Er was destijds een woningcoöperatie De Voorzorg die daar de huizen heeft
neergezet. Wellicht dat de heer Van Wamel (de
eerste eigenaar) daarbij betrokken was, en zijn huis
ernaar vernoemd heeft. Huize Voorzorg bestaat
sinds 1922 en is, tot ik het gekocht heb in 2006, al-

RAMPLAAN 18 – HANNY
Een bevriend journalist zei ooit tegen zijn vrouw:
“ik heb nu toch een mooi huis gevonden, daar
moeten we gaan wonen”. Zijn vrouw heet Hanny en
zij kon de grap wel waarderen. De eerste bewoner
heeft het huis vernoemd naar zijn dochter: Hanny
Kroon en het bordje Hanny hangt er nog steeds.
RAMPLAAN 20 - NYEHOVE
“Ons huis heet Nyehove. Dit betekent nieuw huis.
Het huis heeft deze naam gekregen van de eerste
eigenaar die trots was op zijn nieuwe huis.”
De Orde van
de Trafo is een
semi-geheim
genootschap dat
onderzoek doet
naar en behoud
nastreeft van
historische elementen in onze
wijk. De orde
doet zijn best om
de informatie
zorgvuldig te
checken, edoch
kan het zijn dat
vermelde informatie niet altijd
juist is. Enkele
namen van de
Orde zijn bij de
redactie bekend.

RAMPLAAN 24 – BLOOMFIELD
De bewoonster van dit grote huis wist ons te
vertellen dat voorheen de naam Bloomfield op
het houten hek van de tuinentree stond. In de 2e
wereldoorlog is het houten hek verdwenen. Vroeger
stond het huis Bloomfield circa 100 meter westwaarts. In 1908 is het nieuwe Bloomfield gebouwd
met de grote bollenschuur ernaast. In het verhaal
van Jan van Mierlo wordt Bloomfield genoemd.
INFORMATIE
Wie aanvullende informatie heeft over huisnamen
in onze wijk, verzoeken wij contact op te nemen
met de redactie van de Wijkkrant. In het volgende
nummer gaan we – zoals gezegd – de resterende
huisnamen beschrijven en wellicht is er dan
nieuwe informatie over de even nummers van de
Ramplaan binnengekomen.

Ramplaan 48, 2015 GX Haarlem, Tel: 06 42618286
Wijkkrant Ramplaankwartier
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Kunstenaars aan de
Marcelisvaart - deel 3
TEKST DE ORDE VAN DE TRAFO FOTO’S DIRK KRUYDER

I

n de wijkkrant van december 2007 beschrijft
Marianne Andriessen hoe zij met haar man
Nico in de zwarte bollenschuur terecht
kwamen. Ze woonden daar van 1950 tot
en met 1959. Marianne heeft minimaal zes
tekeningen gemaakt van het interieur van hun
woonruimte. Hierbij een van de tekeningen. Let
op de grote contrabas en de piano, die iets zeggen
over de muzikale belangstelling van deze familie.

NICO ANDRIESSEN (1923-1996)
De architect Nico Andriessen staat bekend als pionier van de kleinschalige stadsvernieuwing; in het

In deel 1 van deze serie introduceerden wij de huisjes aan
het Marcelisvaartpad, aan de
Marcelisvaart en de zwarte bollenschuur. In deel 2 verhaalden
wij over de kunstenaars die aan
de Marcelisvaart woonden en
lieten wij iets zien van hun werk.
In dit afsluitende deel komen
enkele oud-bewoners van de
zwarte bollenschuur aan bod.
latere deel van zijn carrière werd hij stadsarchitect van Haarlem. Hij was verantwoordelijk
voor het ontwerp van de woningen bij het Spaarne
waar voorheen de Spaarnekerk stond en van een
groot nieuwbouwproject in het Rozenprieel (1970).
Van zijn hand zijn eveneens de witte huizen aan de
noordelijke kant van de Hospeslaan en de Denys
van Hullelaan – bouwjaar 1957-1959. En met die
huizen is iets raars. Wat zijn die balken onder het
raam van de eerste verdieping? Ieder huis heeft
ze, soms ligt er een beetje scheef een plantenbak
op. En hoe ziet de achterkant van de huizen eruit?
Een bewoonster van het eerste uur vertelde ons

enthousiast dat die balken inderdaad voor plantenbakken waren. In die bakken zat echter asbest,
vandaar dat de meeste bewoners de bakken hebben
verwijderd. We mochten een foto van haar (originele) plantenbak maken maar eerst moest haar
man de bak iets rechter neerzetten. “Zware bak
hoor”, maar het is gelukt.

JURRIAAN ANDRIESSEN (1951-1991)
Zoon Jurriaan heeft een deel van zijn jeugd
doorgebracht in de zwarte bollenschuur.
Hij ontwikkelde zich tot beeldend kunstenaar, musicus, schrijver en componist. Hij
studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie
te Amsterdam en aan de School voor Journalistiek in Utrecht. Naar aanleiding van het
verschijnen van het rapport: Grenzen aan de
Groei, geschreven door de Club van Rome in
1972, ontwerpt Jurriaan in tekst en beeld een
oplossing. Een schaduwplaneet, Eldorica genaamd,

Marianne Andriessen huiskamer

waar men de aanbevelingen van dit
rapport wel uitvoert. Op het Staten Bolwerk werd in 2014 het
Eldorica Festival gehouden.
Het Portret van Hedwig is
als tweede groot project
van Jurriaan bekend.
Deze compositie is een
zogenaamde “dubbelfocustekening”. In eerste instantie zie je het
gezicht van een vrouw,
zijn levensgezellin
Hedwig. Bij nadere
beschouwing blijkt
het portret opgebouwd
te zijn uit duizenden
muzieknoten samen een
compositie vormend dat
regelmatig is uitgevoerd.
Jurriaan was een kleurrijk
figuur. Een anekdote willen wij
u niet onthouden. Er vond een
huwelijksvoltrekking plaats in het
Gemeentehuis van Bloemendaal. Jurriaan ontdekte
een prachtige vleugel en begon te spelen. Ambtenaren kwamen kijken op de balustrade wie er zo
mooi aan het spelen was. De suppoost rende op
Jurriaan af en sommeerde hem te stoppen.
“Wilt u niet liever een fuga van Bach horen?”
“Er is hier een muziekschool, daar kunt u les nemen
als u wilt.”
“Les GEVEN zult u bedoelen!”.

Jurriaan Andriessen - De stad - 1971, Rechtsboven: het portret van Hedwig
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Meer informatie over Jurriaan Andriessen,
zie: www.jurriaan-andriessen.nl
Ook Jurriaans dochter Isabelle is professioneel
kunstenaar. Voor geïnteresseerden: zie haar website www.isabelleandriessen.com
lees verder op pagina 29 >>
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HANS MULDER (1926 – 1995)
Hans Mulder genoot zijn opleiding tot beeldend
kunstenaar aan de Koninklijke Academie in Den
Haag. Om zijn leven als kunstenaar te bekostigen ging hij lesgeven op Haarlemse basisscholen
waarvoor hij de opleiding LO tekenen volgde. In de
jaren ‘50 woonde hij in de zwarte bollenschuur.
Hij maakte veel vrij werk, zoals schilderijen en
tekeningen, en hield zich bezig met ontwerpen
voor wandkleden. Een van zijn stijlkenmerken was
half-figuratief. Hierbij enkele voorbeelden.
Wat zien we hier?, zo vroegen wij ons af. Zes
vreemde figuurschetsen? We hebben het voor u
uitgeplozen.
De Nixenwel is een ballade van de dichter Willem
Hofdijk (1816-1888). Hij dichtte over de natuur en
liet vrouwelijke wezens als wonderschone Elven,
Nixen en Zwaanjonkvrouwen in zijn gedichten
opdraven.
Nixen zijn vrouwelijke watergeesten die vaak uitzonderlijk mooi zijn. Meestal doen ze weinig kwaad,
ze bezorgen je hoogstens een nat pak, maar je kunt
er beter niet verliefd op worden zoals uit dit verhaal
blijkt.
Zijn ballades waren dan weer gebaseerd op Middeleeuwse verhalen. Hans Mulder tekende vervolgens deze ballade.
“Heer Geraert wandelt in het bos en ziet bij een
waterplas (de Nixenwel) een schone jonkvrouw. Ze
bedrijven de liefde maar als de zon “zich dompelde in
de zee” en “de nachtegaal begint te slaan” zegt ze dat
ze moet gaan, anders volgt er “nood en wee”. Avond
na avond beminnen ze elkaar en na het sein van de
nachtegaal vertrekt ze. Tot het moment – verzonken in
liefde - dat ze het geluid van de nachtegaal niet hoort
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en zij mee wordt genomen door een zwartgewiekte
nachtkapel. Hij heeft haar nooit meer teruggezien en
al treurend komt hij in de buurt van Stavoren in het
jaar 1345 aan zijn welkome dood.”
Hans Mulder hield van het kunstenaarsmilieu
met veel vrijheid en feestjes. Een van zijn hobby’s
was schaken. Overbuurman Jan Veringa en Henk
de Mari – een bevriend journalist - waren regelmatig zijn tegenstander. Wanneer Jan Veringa wilde
schaken dan zette hij een plakkaat voor het raam
met een grote S.

AFSLUITEND
Het project Kunstenaars aan de Marcelisvaart is
teneinde. Er valt vast veel meer te vertellen over
de interessante mensen die geleefd hebben aan de
Marcelisvaart. Wij hebben in ieder geval met veel
plezier aan dit artikel gewerkt en vele ontdekkingen gedaan.
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"Ik heb net mijn toets gehad, het ging

Hans Mulder - De Nixenwel - 1952
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Hans Mulder - voorkant schaakblad
schaakvereniging HWP Haarlem -1982

Hans Mulder - Abstract olieverf op doek - 1966
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WIM BITTER

Mijmeringen over
de ORDE van de TRAFO

T

egenwoordig zal het de lezer van ons onvolprezen wijkblad al zijn opgevallen, dat er
regelmatig anonieme artikelen verschijnen
onder de naam van De Orde van de Trafo.
Deze naam lichten zij toe als zijnde een genootschap dat onderzoek doet naar en behoud nastreeft
van historische elementen in de wijk. Dit alles klinkt
natuurlijk heel nobel, maar waarom worden er dan geen
namen van leden van deze beweging vermeld. Hun artikelen zijn een aanwinst en interessant om te lezen, maar
de scheppers hiervan hullen zich in dichte mist.
Hoewel de groep toch redelijk groot moet zijn, is
hun vergaderruimte c.q. clubhuis niet ruim bemeten
te noemen. Dit bestaat namelijk uit het in ons kwartier
gelegen transformatorhuisje dat ontstaan is uit het
creatieve brein van architect
Van Loghem. Het schijnt dat
het genootschap voornamelijk
in de nacht actief is en dan
op onverlichte rijwielen, door
vleermuizen voorgevlogen, zich
verplaatst in en om het Ramplaankwartier. Het clubhuis, zo
is de bedoeling, zal weer dienst
moeten gaan doen waarvoor
het bedoeld is. Hierdoor zal het
dus weer gebruikt gaan worden
om elektriciteit, gewonnen uit
louter fossiele brandstof, te
distribueren. Hun intern taalgebruik is overvol met uitdrukkingen uit de wereld van de
elektronica. Zo hanteren zij de term ‘Er is ergens een
stop doorgeslagen’, als zij misplaatste vernieuwingen
vermoeden.
Onder het motto ’Zet de spanning er maar op!’
verplaatsen zij zich dan onverwijld naar de plek des
onheils om corrigerend op te treden. Het zal u dan ook
niet verbazen dat de alom op daken zich voortplantende
zonnepanelen hen een doorn in het oog zijn. Het gerucht
gaat dat zij een kraaienkolonie geadopteerd hebben die
getraind wordt om vanuit de lucht een bombardement
met kiezels en lichte klinkers op deze alternatieve vorm
van energiewinning uit te voeren. Ook schijnen er voorbereidingen plaats te vinden tot het oprichten van een
politieke partij die de naam VOLT220 zal gaan dragen.
Met vereende krachtstroom wil die gaan proberen een
plaats binnen het Europese parlement te verwerven.
Binnen de buurt staan de nodige veranderingen op
stapel om het oude vertrouwde in de wijk te behouden.
Aangezien een aantal panden in het verleden een agrarische bestemming had zal die daar zeker weer moeten

terugkeren. Twee voormalige bollenschuren, die heden
de functie van particuliere bewoning bekleden, zullen
ontruimd worden en weer in bruikleen ter beschikking
gesteld worden aan de bollenteelt. De huidige bewoners
zijn al gemaand om met Funda in contact te treden. Zo
is er een woning in ons kwartier die vroeger de naam
‘De Tuin van Eden’ droeg. De vorige bestemming was,
begrijpt u al, die van een verversingshuis annex huis
van plezier. Het genootschap heeft bepaalde vergunningen al aangevraagd bij de gemeente en wat de daar te
verrichten arbeid betreft, zijn er al sollicitatiegesprekken
gepland. Maar ook het kerkje is niet aan hun aandacht
ontsnapt. De huidige Boeddhabeelden zullen binnenkort
bij het naburig tuincentrum ter verkoop aangeboden
worden en de kerk zal weer als Godshuis dienst gaan
doen. Toevallig is er laatstelijk
trouwens een dominee aan
de Ramplaan neergestreken
en wat is een dominee zonder
werkplaats?
Het genootschap is er kortelings achter gekomen dat
sommige huizen in ons kwartier in het bezit waren van een
meisjesnaam. Dit heeft al tot
één echtscheiding geleid toen
de bedrijfsleider van de DEKA
een klant begroette met: ‘Kijk,
daar hebben we Jan van Ellie’.
De eveneens meegekomen echtgenote, Marjan geheten, vatte dit verkeerd op, was niet
meer voor rede vatbaar en het scheidingsconvenant ligt
al gereed ter ondertekening.
Maar die burgerbewoners, zonder artistiek beroep als
schilder, tekenaar of beeldhouwer, zullen elders hun heil
moeten gaan zoeken en hun woningen aan het Marcelisvaartpad verlaten. Studio’s, ateliers en galerieën zullen
hier dan weer terug kunnen keren.
Alleen Het Wapen van Kennemerland (voorheen de
Stinkende Emmer) valt onder een gedoogregeling. De
van oudsher aanwezige vislucht hoeft niet meer permanent aanwezig te zijn maar mag ook door middel van een
spuitbus af en toe toegediend worden.
Teleurstellend misschien voor de hondenuitlaters onder ons, maar er zijn al plannen in voorbereiding betreffende ‘Het landje van Piet’, achter de Beatrixschool. Hier
zullen oerossen geweid gaan worden en offertes aangaande de benodigde wildroosters zijn al aangevraagd.
Juridisch advies zal binnenkort worden ingewonnen om
de huidige naam ‘Ramplaankwartier’ om te laten zetten
in ‘Ramplaanreservaat’. Voor de bewoners zal dit, fiscaal

gezien, waarschijnlijk zeer voordelig kunnen uitpakken.
Hoe geldstromen richting de Orde lopen, blijft in nevelen gehuld. Maar uit bladergeritsel op Elswout valt op te
maken dat het genootschap regelmatig giften ontvangt
via de Emiraten. Zo schijnen zij dus, tijdens de ‘paddentrek’, ervoor gezorgd te hebben dat de gevangen padden
bij diverse sterrenrestaurants terecht kwamen. Vandaar
de aanbieding van ‘kikkerbillen’ op diverse menu’s in de
regio. En zo davert de Trafotrein maar door.
Ziet u iemand, ‘berugzakt’ en met overdreven veel

aandacht voor uw woning staan met een fototoestel of
opgeheven mobiele telefoon in de hand, spreek hem niet
aan! Het schijnt dat alleen aanspreken al tot verbaal geweld kan leiden. Verleng dus uw eventuele vuurwapenvergunning en houd katapult, honkbalknuppel of
stroomstootwapen bij de hand in de paraplubak. Mocht
u tot actie moeten overgaan, sla dan onverwacht toe.
Misschien valt de stroom dan even uit, maar dit zal
slechts voor even zijn, want De Orde van de Trafo zal
blijven vonken. 
Wim Bitter

‘Juridisch advies zal
worden ingewonnen
om de huidige naam
‘Ramplaankwartier’
om te laten zetten in
‘Ramplaanreservaat’’
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Trafogenoten op inspectie op een transformatorisch duurzaam dienstvoertuig.
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NIEUWS ROND DE WIJK

Boswachtersspreekuur op Elswout

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

zoeksfase waarbij er nog niet vaststaat
of het daadwerkelijk op Elswout kan
plaatsvinden. Verder vinden we het
belangrijk dat iedereen over de juiste
feiten beschikt, zodat eventuele onterechte zorgen worden weggenomen.
Zo wordt er voor deze voorstelling
geen extra weg op Elswout aangelegd.
De gemeente Bloemendaal organiseert
na de zomer een beeldvormende bijeenkomst waarbij geïnteresseerden en
belanghebbenden inhoudelijk geïnformeerd worden over dit initiatief.

AL 80 JAAR UW VERTROUWDE BAKKER!

Staatsbosbeheer is gestart met een maandelijks
boswachtersspreekuur op buitenplaats Elswout.
We nodigen iedereen die vragen heeft uit om langs
te komen in de jachtkamer in het poortgebouw.

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

 angiften inkomstenbelasting en ook
•A
bemiddeling over afgelopen jaren.
 ehulpzaamheid in schenking
•B
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 administratieveen fiscale problemen en of vragen
sta ik voor u klaar en het credo is:
samen de toekomst in!

E
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

Financial Management
Fiscale aangiften
Starters begeleiding
Bedrijfsadministratie

De Boekhouders
Teunizen Holding B.V.
Mobiel: 06 427 327 07
rekenmaar@gmail.com
Contact adres: Gert Teunizen
Rollandslaan 29, 2015 GB Haarlem

Wij helpen jou waardevol en zorgeloos te beleggen door
uiterst zorgvuldig de allerbeste duurzame beleggingsfondsen 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

r is ophef ontstaan over
een initiatief van een
theatergezelschap voor
een theatervoorstelling op
buitenplaats Elswout. We
horen ongerustheid uit de omgeving
en die nemen we serieus. Maar we
horen ook geruchten en aannames die
niet kloppen. Dat Elswout voor velen
een favoriete plek is om te onthaasten en cultuur te snuiven, hebben
we zeker het afgelopen jaar gemerkt
aan de grote aantallen bezoekers. De
waardering voor Elswout is groot. Dat
geldt ook voor ons. De boswachters op
Elswout werken dagelijks met passie
aan het beheer en instandhouding van
het prachtige Elswout met haar unieke
natuur- en cultuurhistorische waarden
en ze zijn er zuinig op.

ACTIVITEITEN OP ELSWOUT
Door de Coronamaatregelen zijn al
geruime tijd geen culturele activiteiten en natuurexcursies mogelijk, ook
niet op buitenplaats Elswout. Met de
versoepelingen in zicht groeit de interesse in culturele buitenactiviteiten
bij bezoekers én initiatiefnemers.
Dat merken we ook aan het aantal
aanvragen die we ontvangen om

een activiteit op Elswout te mogen
organiseren. Hiervan kan lang niet
alles. Staatsbosbeheer beoordeelt elke
aanvraag zorgvuldig op onder meer
de impact op de natuur, omgeving en
bezoekers. En ook, of het passend is bij
het culturele, natuurlijke karakter van
Elswout. Zoals bijvoorbeeld de intieme
muziekwandeling ‘Klaterklanken’ die
dit jaar met een 4de editie in juli gaat
plaatsvinden.

BORSKI THEATER
Initiatieven die wel passend zijn maar
op een wat grotere schaal plaatsvinden, roepen soms zorgen en kritiek op
uit de omgeving. Zoals het idee voor
een Borski-theater. Staatsbosbeheer is
benaderd door Tafel van Vijf Muziektheater. Dit gezelschap maakt muziektheater over historische verhalen
uit de vergetelheid en heeft een idee
voor een muzikale voorstelling over
de geschiedenis van Elswout en de
vroegere eigenaresse Johanna Borski,
het liefst gespeeld op Elswout. Het
theatergezelschap is door ons gewezen
op de beperkingen en uitdagingen die
een monumentale locatie in de natuur
met zich meebrengt. Op dit moment
is het theater-initiatief in een onder-

BOSWACHTERSSPREEKUUR
Heb jij vragen aan de boswachter over
natuur, gebouwen, de ontwikkelingen
van Elswout of onze andere terreinen?
De boswachters van Elswout beantwoorden ze graag. Staatsbosbeheer
organiseert elke eerste vrijdag van
de maand een boswachtersspreekuur
op buitenplaats Elswout. We nodigen
iedereen die vragen heeft van harte
uit om tussen 14:00 en 16:00 langs te
komen in de jachtkamer in het poortgebouw. Uiteraard houden we daarbij
1,5 meter afstand. Aanmelding vooraf
is niet nodig. Heb je liever contact
per mail, dat mag natuurlijk via
elswout@staatsbosbeheer.nl
CULTUURHISTORISCH PARK
Zoals wij de afgelopen tijd al eerder
meldden, gaan we de komende jaren
aan de slag met onze leegstaande
gebouwen, die we een nieuwe functie
willen geven en worden er verschillende projecten uitgevoerd ter versterking
van natuur- en cultuurhistorische
waarden. Het herstel van de unieke
moshellingen en de restauratie van de
rode brug zijn hiervan mooie voorbeelden. We willen ook de verkeersingang
van Elswout veiliger maken door de
ingang voor auto’s te verplaatsen naar
de bestaande ingang aan de Zijweg.
Bij de gewenste nieuwe functie van de
Modelboerderij hoort het realiseren
van extra parkeerplaatsen. Deze ontwikkel- en herstelprojecten staan los
van het theaterinitiatief van de Tafel
van Vijf. Meer informatie over deze
ontwikkelingen is te vinden op
www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/projecten/zuid-kennemerland-impuls-elswout
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IN DE AGENDA

Foto: René van Rossum.

Nieuwe naam en luifel

Feestelijke opening
vernieuwd bezoekerscentrum
Op vrijdag 9 juli opent bezoekerscentrum De
Kennemerduinen de vernieuwde groene entree van
Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Ter gelegenheid
hiervan zijn er van 10 tot en met 18 juli allerlei
kleinschalige buitenactiviteiten te beleven.

S

inds de opening van het
bezoekerscentrum zijn de
bezoekersaantallen gegroeid van 40.000 in 2013
naar ruim 240.000 bezoekers in 2019. Veel mensen komen uit
de directe omgeving en weten het
bezoekerscentrum meermaals per jaar
te vinden. Het bezoekerscentrum heeft
een geheel vernieuwd concept waarbij
beleving centraal staat naast actuele
informatie en ontwikkelingen van
Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

REIS DOOR HET DUINLANDSCHAP
Met de binnenduinrand, natte duinvalleien, weelderige buitenplaatsen en
woeste duinen vormt Nationaal Park
Zuid-Kennemerland de verbinding tussen stad en strand. In de voortdurend
veranderende duinlandschappen en
bossen leeft maar liefst 40% van alle
plant- en diersoorten in Nederland. De
bezoeker maakt in de nieuwe tentoon-

stelling een reis door het duinlandschap met haar verborgen schatten.
Nieuw is ook de aparte ruimte voor
jaarlijkse wisseltentoonstellingen.
De winkel biedt een compleet vernieuwd assortiment met artikelen
voor een natuurvriendelijke tuin,
originele natuurcadeaus en spullen
die het beleven van de natuur leuker
en makkelijker maken.

ACTIVITEITEN
Aanmelden voor het excursie- en
activiteitenprogramma van 10 tot
en met 18 juli kan via de website
www.np-zuidkennemerland.nl.
Alle activiteiten vinden plaats volgens
de richtlijnen van het RIVM.
Bezoekerscentrum De Kennemerduinen is geopend van dinsdag t/m
zondag van 10.00 tot 17.00 uur. In
schoolvakanties ook op maandag open.
Kijk voor meer informatie op de website www.np-zuidkennemerland.nl

De natuurvoedingswinkel voor
hond en kat, het vertrouwde adres
op de Ramplaan, heet voortaan
‘DE HOUTEN HOND’. Als vanouds rijkelijk gevuld met natuurlijke en biologische voeding. Persoonlijk advies
en voedingsplan voor honden met
allergie, overgewicht, spijsverteringsproblemen. Het grootste assortiment
natuurlijk gedroogde kauwbotten.
Natuurlijke vlooien en tekenbestrijding, anti tekenbanden. Earth Rated
poopy-bags, als je toch moet ruimen
dan is milieu-bewust wel zo prettig!
De Houten Hond, Ramplaan 48
Ma. 12.00-18.00, dinsdag t/m vrijdag
9.00-18.00, zaterdag 9.30-17.00
www.dehoutenhond.nl

Wij telen groente

Er wordt niet alleen groente geteeld
bij Wij Telen Groente. Wij Telen ook
Bloemen! Natuurlijk worden onze
bloemen biologisch geteeld. En daarmee zorgen we goed voor de bijen en
andere insecten, die een zo belangrijke rol spelen in de bestuiving van
onze groentegewassen. De Margriet,
Korenbloem, Ridderspoor, Juffertje in
het groen. Je hoeft geen oogstdeelnemer te zijn om te mogen plukken,
iedereen is welkom en je rekent per
keer af. Voor € 10,-- heb je dan een
prachtige gifvrije lokaal geteelde bos
bloemen in huis! Vast plukmoment
wordt zaterdagochtend van 10.0012.00. www.wijtelengroente.nl
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Nursery theW illows
vaste planten kwekerij
Vlaamseweg 8
2015 GA Haarlem

aanleg en
onderhoud tuinen
Vlaamseweg 8
2015 GA Haarlem
Telefoon 023-5248665

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

