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Dit rustire laantJe ( 1 geparkeerde a.uto ) liep toen
nog min of meer dood. Kijk
maar naar het huisje aan het

einde. Het is nog ongeveer
het zelfde en toch zo anders.
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Lood-en zinkwerken

* alle verzekeringen
* hypotheken
* Íin4ncieringen
* persoonlljke leningen
* continu kredieten

* spaarcertiÍicaten
* reis arftmgementen

Dakbedekkingen
Dakisolaties
Gas- en waterinstallaties
Centrale verwarming
Rioleringen
Complete badkamer- en
keukenverbouwingen
Schoonmaken en
onderhoud c.v. installaties,
gashaarden, boilers,
geisers e.d.
Geenr,oorilkosten
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ABR. MENSSTRAAT 4

2O15JR. HAARLEM
023-24 43 41
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NoorderTuindomlaan 26
2O15HK Haarlem
Teleicon 023-24628

NoorderTuindorplaan 54

2Ol5HLHaarlem
TeleÍoon Cl23-242344
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UW ECHTE BAKKER
Van Zeggelenplein g5
Tel. 35 07 00

Nagtzaamstraat 12
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Tel. 35 49 02

Engelenburg 78
Tel. 35 34 37
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nu ook Romploon 52
023- 2t-10 53
mo.- vrij 8.30-13.00 uur

uv/ hulp bij kleine pijnti.r......

zoterdog 8.00-16O0 uur

RAMPLAAN

'14.00-17.30 uur

TEL.241282

40

moderne haarverzorging

luxaflex ialouette
rolgordijnen
horren

uw speciaalzaak !
RAMPLAAN 48

ï

TELEFOON 242482
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tel. 245464
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IMBLEDON VRAAGT BOUWVERGUNN I NG TENN ISPARK

U

ITGANG DREIGT OFFICIEEL TE WORDEN

Uoor het eerst verschijnt op een tekening de fiets-rrlandelverbindÍng
tussen een aan te leggen tennispark en de Ramplaan.Tegen deze mogelijke
uitgang bestaan aI sinds jaren grote bezuaren.Verkeersoverlast;parkEBrdruk en verstoorde recreatie-rust zijn de belangrijkste bezuaren tegen
een dergelijke verbinding.lYiocht het slechts een dienst-ingang zijn dan
zou er geen probleem bestaan:.Dg aanvrager l.rlimbledon ueigert echter algemeen gebruik uit te sluiten.r'AIs de parkeerplaats(39 p1àatsen) vol iszaL de Ramplaan een ideale uittrlijkmogetijkheid zLjn"rbevestigde de zoon
yan eigenaar Faa,sse onlangs tijdens een vergaderinq van de u;ijkraad
Ramplaankuarti er -

líimbl edon tennispark BV neef t een
nieuue bouurvergunning aangevraagd

Voor vragen DoDotr de aantasting van achtertuinen kunt u

voor het aanlegqen van een tenniszich ulenden tot het beulonerspark met kantine aan de Elsrooutscomitee Zuider-Tuindorp3
laan.De opzet met 12 banen is uJEG.N.Rrvod.Eemr Z.Tuindorpslaan 23
zenlijk anders dan die van de voleL.24 57 19
rige plannen.Een diagonaal over
het terrein Iopende antieke muur
zou tr;orden afgebroken en de fantaPie
sierijke geplande horeca-aanbourrl
uordt vervangen door een rechtI
toe recht-aan kantine.
0p de bourdtekening komt trlelisrr;aar
geen pad meer voorrter plekke
Burgemeester en uethouders van Hdarvan achtertuinen van inuloners
Iem zuIlen geen uijziging aanbrenvan het Zuider-Tuindorprmaa-F men
gen in de omgeving van de rr;oning
gaat in de tekening nog steeds
van de heer Plukker aan het noorduit van een te plaatsen 2.25 m
einde van de HospeslààFle
hoge schutting door de tuinen.
De aktiviteiten van de dochter van
de heer Plukker, de urijkraad en voor0p dinsdag 1 0 juli zal de uijkaI van de heer vod.uaterrP.v.d.Araad Ramplaankrrlartier de bourrlfraktievoorzitter in de Haarlemse
gemeenteraadrhebben de Gemeente
aanvraag behandelen in een openbare vergaderingrdie om 20.00
doen afzien van het uitulerken van
uur begint in het speeltuingeuijzigingsplannen voor de eroenbouu aan de Croesenstraatr
pÍ)
opzet van het gebiedJe.(p*)
DOORBRAAK IN STR IJD OM WIJKCENTRUM ?
Een oude urens van de urijkraad Ramplaankulartier is in vervulling gegaan.Het zo vurig verlangde uijkcentrum Ramplaankrrlartier zal in
samenu,erking met de speeltuinvereniging rrOverveenfr urorden ontuikkeld
en door de speeltuin-koepelorganisatie rrHet Bolrrlerkrf uorden gebouuld
en beheerd. Volgens Bolulerk-tuoordvoerder De Ridder is realisering
van het centrum nu korte-termijn ulerk.Hierbij kan ulorden gedacht aan
anderhalf jaar.

t Plukker's
plan tsoen gered

Het uijkcentrumruJaar uijkraadzkruisverenigingrhuisartsen en burenhulp
zich a1 sinds 1980 voor inzetten,
zou een middenqrote ruirnte , een vergaderkamer , een padvindersruimte ,
bergingenrtoiletten en een keuken
bevatten.H et zou rechtstreeks BàÍ-.tsluiten op het speeltuinterrein en
dus ook als speeltuinqebouur dienst
doen.Voor het gebour.u qelden onverkort de voortdaarden, die r,ii jkraad
en gemeente al sinds 1gB0 stellen:

geen latuaai-verooDzakende aktiviteiten en geen sterk verkeer aantrekkende aktiviteiten.
Als de plannen een definitieve vorm
krijgen en de boutrtvergunning rrlordt
aangevraagd za1 de uijkraad het plan
in een openbare vergadering toelichten en met de beuroners bespreken.Deze vergaderingrdie ruim te voren duidelijk zal urorden gepubliceerd rzaL nog ueI enige maanden op
zich doen ulachten. ( prn)

6

Geen huizen ten zuiden van de Vlaomse weg

BESLIS ING OVER NIEUWBOUIN
TUINBOUWGEBIED DICHTBIJ
Burgemeester en ulethouders van Haarlem uJegen de bezu;aren tegen nieurr,lboutrl in het Tuinboutrlgebied ten zuiden van de Ulaamse u,eg zuJaarder dan
de bezu.raren tegen bebourrring van het noordelijk gebied.Deze opmerkelijke
uitspraak deed ulethouder van Schooten tijdens een comrnissi,evergaderiÀq
van de Haarlemse gemeenteraad op donderdag 17 mei.0p basis van deze
opvatting urorden geen verdere voorstellen uitgeuerkt voor bebourriing ten
zuiden van de Vlaamse u,eg.Voor het noordelijk qebied,tussen Zijfue[ en
Vlaamse uegrulordt een qlobale bebourrrings-schets gemaakt op basis uàarvan een definitieve beslissing over aanurijzing of afulijzing za1 u;orden
Q

9FlOÍIEOo

le beslissing een beboutrlings-schets
van het noordelijk gebied te maken
erd door de commissie genomen
zonder dat de bezulaarhebbenden gehoord uarena
le uijkraad heeft tegen deze gang
van zaken scherp
*et is onjuist nugeprotesteerd.
al een selectie
van bourrrlokaties te maken rzodat Ialerrna het horen van de bezu;aar:ebbenden er nog nauulelijks ruimr'e is om lokaties af te voeren.
-et maken van zotn schets is ver:=r ook eenrop dit moment onjuis'-? verdere concretisering van de
-:q niet definitieve plannen.
,= verdere ontuikkeling van de
:. annen maakt het steeds moeifij-:3r af te zien van de realisering.
u.r

min of meer voorbij gegaano
-e:C
- - :Iaats van lokaties voor verde: = ontu.likkeling aan te rrri jzen bemen te stemmen over het nu
=-:ot
rret
verder betrekken van be=:a:1Ce lokaties in de besluitvor- - - ; , r.rat natuurl i jk op hetz eI f de
-:=:komtoDe enige IokatierdiE vEr:
oulten de besluitvorminq Iijkt
::=r: I I jven is de poelpolder, ten
::=:=n van Schalkuijk.Voor het qe: - = r :ond de Europau.r eg tussen
, :- z - < u:- jk en de S chipholuieg rrlerd
=- aesloten tot het uittr.rerken
. =* ^=':nitieve
plannenraanqezien
- - =: : en noemensuJaardige bezu.ra=
-:- .:t:zijn ingebrachto
de stemming over het mogel_i jk
I afvoeren vpn Iokaties haalet Tuinbouugebied het net niet.
j. en Dr 66 verklaarden
zich
1- tegen.Het C.D.A. uril_de in
stadium nog niet selecteren,

maar stelde er uel prijs op te'

zeggen, dat het Tuinbourrtgebied
voor het C.D.A.de laagste pricriteit heeft.Mocht deze partij zich
definitief tegen de plannen keren
dan is er een raadsmeerderheid
tegen het bouulen in het Tuinboutrlgebied.De beslissing ulordt direkt

na de zomer genomen.
Zodra de beboutrlings-schets voor

het noordelijk Tuinboutrrgebied
beschikbaar is zal- een vergadering
na de vakantieperiode ulorden gepland voor de definitieve oordeel_svorming van de uijkraad.Hierover
zal de tuijk nog nader bericht
ontvangen. ( pr)

WISSELEND SUCCES

VOOR

WIJKRAAD BIJ BESTR IJDING
VAN TE HOGE KASSEN IN
TU INBOUWGEBIED
Het provinciebestuur heeft de bezuraren van de uijkraad tegen een
zes meter hoge rolkas bi j de [v]ar-

celisvaart veru,orpen.De hogere
efficiency van een hogere kas gaf

daarbi-j de doorslag.Aan de nabij
gelegen Duinvlietsueg r,lordt i.nmiddels rrlel een. veel lagere rol-kas
(S.:S m) van een vergetijkbaar oppervlak mogelijk geacht.Een andere
rolkas r:abij de t'larcelisvaart mag
niet geboutr.rd uorden.
Het uras vooraJ, de plaats die in de
ogen van de bestuurders geen genade
zou hebben gevonden.(p*)
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OPEN DAG GROOT SUCCES

DE BLINKERT HEROPEND
ttlk ben blij dat ik een bejaardenhui?-il een van Haar lems mooist e ui jaan de rand van Haarlem ,
ken mag op"n"n.Het Ramplaaàkuartierje Iiqt
urijk in kom t rijden en je
deze
als
*àr" ,í: ,ijn è. trots op .En
et
dat het hier past.H
zíelL de ni-euule Blinkertrdan moet je erkennenrrrel
n
uat I roter. wlet der-.'Eóit-à" stiji ,.n'""n íraaie bungalou,rmaar
h et herbouuld e
ze Iofzang o[ende burgemeester Reehorst van Haarlem
sprak z ijn zorg ui t dat
verzorgintshuis aan d; Rockaerlshof. Reehorst
de goede bej aardenzorg ffiOd; .rnÍ,"rÉinq-r"n onze social e zekerheid
qelijk niet iau afbrekenrmaar ulel zou ontuaalden'
Na het officiëIe gedeelte volgllet een kniPoog naal de bejaarde
de rondleidingen door het nieutle
beuroners zeL hi j binnëkort ook
geboutrt.Aan het begin van ":n van
van een regeling gebruik te gaan
àà." bezicht,igingen sneuvelde tijmakenrdie hem tot de groep v€rdens een demonstiatie een badlift'
zorgden zal- laten gaan behor€he
De suggestie om van verdere rondBehà1ve de burgemeester passeerde
van
leidió[ af te zien om de rest
nog een lange rij andere sPrekerst
natuuruerd
sparen
te
g"bou,
het
die op verzoek van Blinkert begelukkig
lijk niet oPgevoI9d...
het
UJater
v.d.
stuurslid
In totaal namen meer dan duizend
kort hielden.
mensen deel aan de open dag.Na0pvallend uras de eenstemmigheid
mens de uijkraad ontvinqen de beuJaarmee de loftrompet ulerd qeblauoners allen een bloeiende PIant
zen met betrekking tot het vele
op hun kamerrhetgeen bijzonder gegoede u:erk dat de directrice
mevrouu van Gent in de bouul- en
inrichtingsperiode had gedaan.

uJaardeerd uerd.

( Pm
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Kort voor de officiëIe oPening
boden de leerlingen van de Beatrixschool personeel en beuloners
van het bejaardenhuis een zelf
vervaardigà uaÉdkleed ààrlrTijdens de violijke bijeenkomst in
de nieuule recreatiezaal uerd ook
nog een speciaa.l'hiervoor ingestudeerd lied gezongen.
Het ontuerP van het doek is van
de hand van( rrri jkraadslid) Hans
v.d.Broekerredactrice van de
schoolkrant rFlap-uit ! rf
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3LOEIYIENSTAL GTEN LANG LEVEN
3:SCHOREN

le bloemenstalrdie begin juni door
?on Hamersveld en Ursula van Dansik in samenu,erking met de rrC00Prr
L,.rerd ingericht op de hoek van de
ïamplaan en de Rollandslaanrheeft
maar drie dagen mogen staan.Nà
een klacht van een nabijgelegen
tuincentrum aan de Ramplaan bleek
de rrC0fPrr niet over voldoende vErgunninqen te beschikken.De kans
dat de bloemenstatrdie direkt een
succes bleekrtoch nog terugkeert
op donderdageflrvrijdagen en zalerdagenris volgens de beheerder van
de rrCmPrrniet denkbeeldig.Hij vErmeldde dat er succesvolle pogingen
u.rorden gedaan om op korte termijrr
aan de benodigde vergunningen te
komen.0f de stal dan u,eer door
Ron en Ursula zal- ulorden beheerd
is echter onzeker.Zij schijnen
hun uerkgebied te hebben verlegd
naar het Duitse grensgebied.(pm)
UTRDEELDE REAKTÏES OP AANPASSINGEN
SPEELUELD CROESENSTRAAT

De plannen

voor het plaatsen van
een mini-voetbaldoel en afschermende hekken op en rond het open
bare speelveld aan de Croesenstraat
zijn zeer verdeeld ontvangen.
Sommige omu;onenden juichten de varandering toeromdat het de aI bestaande overlast zou beperkenranderen
vreesden een toename van het oebruik
en daardoor van de overlast.E6n van
de omLronenden pleitte voor het
handhaven van de basketball-funktie
omdat daar ueinig accomodatie voor
bestaat, terrrri jI er overal gevoetbald kan ulorden.Het bedoelde plan
voorziet overigens in het handhaven yqn É'en basket en het plaatsen
van Ë'en mini-voetbaldoel op de
plaats lraar onlangs een basket is
gesneuveld.(pm)

-.TSTRtDEN VERBOUI]JING NOORDTR TUÏN].!RPSLAAN TEN DELE GOTDGEKIURD

le verbouuring tot uoning van Noorcer Tuindorpslaan 1'l,die een jaar
geleden tot hevige protesten van
tr:nuronenden leidderis ten dele goed;ekeurd.De omstreden verbourrling
\ran Ce ruestgevel_ zaI geen doorgamg
r"rinden.De aanvraqer besloot dat oo:erdeel van de bouu-aanvraag in te
-trrekken. Volgens de bezwaarhebbenr:n en de uijkraad had de verbouurer
^ i de ui jziginq
van de r.r.restgevel te
-:ect uitzicht in de achtertuin
- r - 'eten van zi jn buren. (p*)
I

Schu ithut op weitond Voort
en Duin ni eti ItegooI
I

NGEZONDEN

Geachte redactie,

Betr.Uu artikel:

IllegaIe bourr;sels in Tuinbouugebied(mei t84)
0p de foto bij uur bovengenoemd
artikel komt een deel voor van
het bij Vaart en Duin behorende
rLreiland met zich daarop bevindende schuilhutje.
Dit suggereert dat hier sprake
zou zijn van een rrillegaal
ll.
boutrlsel

Nog afgezien van het feit dat
het betreffende land geen tuinboutrl doch agrarische bestemming
heeft en niet in Haarlem doch
in de Gemeente Bloemendaal is
gelegenrmeen ik er goed aan te
doen u te attenderen op het

navolgende.

ïn de 18e en 19e eeuu graasde ,
zaals uit oude prenten blijkt,
vee op dit land.Van ca.1860
tot ca.1960 uas het in gebruik
a1s bollenl-and en sinds 1960
uleer als u;ei1and.
Het schuilhutje heeft er sinds
mensenheugenis gestaan en uerd

door de bollenkulekers ook als
schaftkeet gebruikt en dient
de afgelopen decenia als schuilplaats voor vee.Vanaf de Randueg
kunt u nog vele van dit soort
schuilhutjes op diverse perce-

len zien staan.
ïn 1970 verkeerde het bourrrsel
in slechte staat en uerd door
de lieve jeugd vriju;el geheel
gesloopt, uaarbi j onderdel en
als dak en uanden als vlotten
in de Brouu;ersvaart gebruikt
ulerden.

1n overleg met de Gemeente Bloe-

mendaal uJerd voor renovatie
zorggedragen"

0verigens uJens ik u veel succes
met uu goedbedoelde pogingen
het betreffende gebied open en
mooi te houden en draagt het
bovenstaande iets bij om uu

kennis terzake historie

landschap te verruimen.
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van restauraUe. onderhoudeen nieuwbouwwerken

Àfhangen van ramen en deuren
Betonwerk

Constructiewerk
Dakreparaties

Estik vloeren leggen
Formica bladen en kasten
Garages bouwen
Houtdraai.werk

Isolerende beglazing
Jaarlijks goten schoonmaken
Keukens leveren en plaatsen
Lambriseringen maken
Metselwerk
Nieuwe sloten inzetten

Z IJ LWEG

Open haarden

ïELEFooN 31 4502

Parketvloeren
Q ook moellljk werk
Riolering ve rnieuwen/ontstoppen

43
HOEK PIETER KIESSTRAAT

kom tennlssen
in de Fablohal

Schoorsteenvegen
Tegelwerk
Uitbikken van voegtrerk
Voegen van gevels
I{andbe t imme ringen/wandi s o 1 at i e
X met kerstmls werken we niet

Uzeren konstrukties
Zolders isgleren

speciaal voor inwoners
vqn het Ramplaonkwartier ztjn nog uren
besch ikbaór,voo-ral

LID

op dinsdag
A.Thoolen

jr B.V.

Morcelisvoortpod
Hoarlem
24 42 t0

Hendrik Boozenlaan 25
2015JM Haartem
Tel. 023 - 24 t3 t6

Weatergracht g5 rd.

20132N Haarlem
Tel. 023 - 31 76 44
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Avondwondet ing in Etswout groot succes
0p 29 mei vond onder ueinig ideale u,eersomstandigheden een door de
rrri jkraad georganiseerde avondurandeling door Elsrrrout plaats.
De heer Reederrondleider van Staatsbosbeheerrhras bereid gevonden om
de belangstellenden uit onze rrlijk te laten delen in zijn grote kennis
van cultuur eR natuur op'het landgoed.
Het u,as koud en miezerig u,eer ,maar de belangstelling overtrof ?Ile
veruachtingen!tussen de 90 en 100 personen trotseerden de nattigheid.
0p zotn grote opkomst had niemand durven hopen en zij overviel.de oxganisatoren dan ook enigszins.Zo kuam het dat de heer Reede in zijn
eentje manmoedig deze reusachtige groep onder zijn hoede moest nemen ,
er uJas geen tuleede rondleider paraat gehoudenreen goede leer voox een
volgende keer.
Na enkele inleidende opmerkíngen
over het ontstaan van Elsurout en
haar historische en tegenuloordige
beu.roners voerde de uandeling via
de prachtige rrkandelaberrrlindes

en kastanjes naar de 0rangeiie.
1n deze oranqerie ulerden vroeger
de sub'tropische planten gekuleekt,
die op de meeste buitens in grote
getal e in kultuur u;aren .
Gedurende de afgelopen 3CI jaar
uias de orangerie ernstig in vErvaI geraaktrmaar de huidige ,zeer
grondige restauratiebeurt heeft
hem weer in zijn vroegererschitterende staat terug gebracht.
Uan hier qing de tocht door het
rrbeneden-bos lt , langs lde voormal ig e
fazanten kuekerij naar enkele van
de vijvers.Het uJas voor de m€Esten een verrassing om te horen
dat Elsuout met aI zijn huidige
heuvels en vaarten ooit een vlakkerafgegraven zanderij uas.
De vroeger aanuezige duinen zijn
afgegraven ten behoeve van de
uitbreidingen van Amsterdam en
t-laarIem. ïn het daardoor ontstane vlakke land is Elsrrroutttgebouud

tl

.

De vaarten en vi jvers ulerden ge-

graven en het daarbij vrijkomende zand uerd gebruik.t 0m de heuveLs te makenralleen de hoge rand
aan de kant van Kraantje Lek is
oorspronkelijk relief.
Het uras daarlangs, zo vertelde de
heer Reederdat de bevolkinq van
Zandvoort naar Haarl em ktuam
( net Visserspad) : t s zomers om
de vis te verkopen en I s uinters 0m voor een laag loon op
het landgoed allerlei onderhoudsuerkzaamheden te verrichten.
Het decor-achtige huisje met de
rieten kap achterin Elsuout ge-

tuigt nog'van deze aktiviteiten
en ulas in die tijd het ontmoetingspunt voor de arbeiders en
hun vrouwen die het eten( Iopend
uit Zandvo.ort)kuamen brengen.

De rondrrlandelinq urerd besloten
met een kort bezoek aan de stal-

lenrde boerderij en niet te veDgeten één van de ijskelders.
Zo een ijskelderreen kamertje,
ingegraven in een heuvel en met
alleen een deur op het noorden,
urerd in de rr;inter volgepakt met
natuurijs uit de vijvers.De isolerende urerking ulas zo goed, dat
gedurende de hele zomer ijs voor
het koelen van eten en drinken
beschikbaar bleef.
Heden ten dage uordt de ruimte
nog alIeen gebruikt aIs slaapruimte voor enkele tientallen
vleermui

zPÍ1

tDeze u;etenschap

ueerhield de meeste exkursiegangers ervan een bezoek aan het
binnenste van dat ho1 te brengen.

het eind van dit beknopte
verslag gekomen ulillen uJij namens
de uijkraad de heer Reede nog
eens bijzonder bedanken voor
zijn bereidulilligheid en voor de
enorme prestatierdie hij heeft
verricht door 2onder noemensuraardige problemen een za grote
groep mensen te begeleiden.
De opkomst ulas zo grootrdat uli j
urel de indruk moesten krijgen
dat in de afgelopen jaren de behoefte aan dit soort ulande,Iingen
door onsrals ulijkraadris onderschat.Dit is voor ons een extra
stimulans om meer van zulk soort
exkursies te gaan organisÈrBrlr
Aan

Hans den Nijs (Ton Rutten)
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