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Tuinbouwgebied

lnspraak in bestemmingsplan
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a: . :: t'z lter Bob Meijlis
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Ramplaan 9,:- - ^Gneester Quint Mul
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De bijeenkomst is ook bedoeld om te weten te komen oÍ er
onder de bewoners en cie andere belanghebbenden
bezwaren leven tegen oí alternatieve ideeën bestaan over
onderdelen van het plan. Daarmee kan dan door de
werkgroep nog rekening worden gehouden bij het
vaststellen van haar deÍinitieve voorstel.
Het is thans nog niet het moment om Íormele
bezwaarschriÍten in te dienen. De zogenaamde
tervisielegging van het plan zalwaarschíjnlijk pas in februari
plaats vinden. VanaÍ dat moment kunnen eventuele
bezwaarschriÍten worden ingediend. De huidige
discussieronde is een onderdeel van de ínspraak die de
gemeente zichzelÍ verplicht heeÍt te geven aan de
desbetreíÍende wijkraden, omwonenden en overige
dírekte betrokkenen.
De konklusie uit deze inleiding is dan ook dat uw inbreng in
dit stadium van groot belang is en dat een grote opkomst op
B november de toekomst van het tuinbouwgebied ten
goede zal komen.

Agrarische bestemming

Wj hebben als wijkraad steeds gesteld dat in het nieuwe
bestemmingsplan drie uitgangspunten centraal zouden
moeten staan, namelijk de landschappelijke waarde, de
tuinbouwfunktie en het rekreatieve belang. Wij zijn blij dat
ook de ambtelijke werkgroep in grote lijnen deze punten
heeÍt onderschreven. De algemene bestemming van de
gronden zal inderdaad agrarisch blijven, zo staat in het
nieuwe voorstel. Toch is er een aantal punten op grond
waarvan wi! als wijkraad van mening zijn dat het plan moet
worden aangepast. Elders in dit nummer treÍt u een kopie
aan van onze brieÍ daarover aan de ambtelijke werkgroep.
ln deze krant vindt u voorts een aantal artikelen, die het
nieuwe plan en zijn achtergronden belichten. Een groot
deelvan de inÍormatie alsmede de kaarten zijn ontleend aan
het (Ontwerp) Bestemmingsplan Tuinbouwgebied zelÍ,
zoals wij dat van de gemeente ter bestudering kregen
toegestuurd.
Degenen onder u, die graag zelÍ deze tekst willen
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Winnie Bartlema 24 42 69

vervolg op pagina 5

Het is zover: het ontwerp-bestemmlngsplan voor het tulnbouwgebied is klaar. Dat wil
zeggen dat B en W akkoord zljn gegaan met het ontwerp van de ambtelljke werkgroep'en
dat thans blnnen de gemeente de lnspraak over dat plan op gang kan komen. Op dinsdag
8 november zal voor onze wlik zo een lnspraakavond worden gehouden, gelijk eerder
aankondlgd werd, ln de grote zaal van het Kerkelljk Centrum aan de Ramplaan. Dan zal de
vrijkraad verantwoordlng aÍleggen van zljn lnbreng ln de werkgroep en zullen ambtenaren
een uiteenzettlng geven over het plan en vragen van bewoners beantwoorden.
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:€s:-::'en, kunnen kontakt opnemen met Quint Mul (24
a- * j heeÍt een aantal exenrplaren van het plan

Komt allen tesamen

. ::' : : :oment wil ik volstaan met iedereen uitdrukkeliik ui!
:: -.1 ;en de vergadering van 8 november te bezoeken.
l; :-;< die wij als wijkraad kunnen uitoeíenen ten gunste
,i- :: gedachten en ideeën uit de buurt, valt oÍ staat nrc.t
:: - ::, eelheid steun, die wij van de bewoners van cle wijk
.- ):' <omt dus allen.
! - : . : -.lber 20.00 uur Kerkelijk Centrum Ramplaan.

Ontwerp- bestem min gsplon
TUINBOUWGEBIED

Hoorzitting 8 november

Romploon

Kerkelijk Centrum

Waaronr een níeuw bestemmingsplan?

l: rlidige voor het gebied geldende bestemmings-
: a'nen dateren uit de vijítiger jaren, afgezien van enkele
<..e delen van het gebied, die tussentijds een
,='anderde bestemming hebben gekregen zoals de
:-;e'ring van de Leendert Meeszslraat (in 1964) en de
:*3evrng van het Ramplaanspad (in 1974). Aanpassing
,:- ret plan en van de voorschriÍten aan de eisen van de
- :-,ve wet op de ruímtelijke ordening was dus har'd nodig.
- :: toop der jaren zijn een aantal afwijkingen van het oude
: a^ toegestaan (meestal in de vorm van kas- en
s:--lrbebouwingen), die in een nieuw plan geÍormaliseerd
^.::s:en worden.
I=- :eer belangrijke reden voor de gemeente bestond in
- 

=: slreven om het aantrekkelijke uitzicht op de bossen van
i s,',cut en Duinvliet zoveel mogelijk veilig te stellen. Ook
::.pen landschapsstruktuur ten noorden van de
, ,:ï'seweg moest behouden worden.

V/oningbouwplannen spelbrekers

:==ls in 1980 werd een een ontwerp-bestemmingsplan
-- -:3uwgebied opgesteld en aan B en W aangeboden.
I : : an werd echter niet verder in behandeling genomen
:::- r de daaropvolgende jaren de gemeente haar
s:---,:'JUrplannen ontwikkelde. ln het tuinbouwgebied
::-jen volgens dit struktuurplan vele honderden
/,: ^ 'gen moeten komen, met andere woorden het gehele
:* -:.clwgebied zou verdwijnen en plaats maken voor een
- ;-,r'bouwwijk. Veel groeperingen en belanghebbenden
' :':etten zich hevig tegen deze aanslag op de
":-:schappelijke, agrarische en rekreatieve waarden van
-=: :;,rbouwgebied. Ook de toenmalige wijkraad bracht
::- .mvangrijk en weldoortimmerd bezwaarschriÍt in
s-: ^g "Een standpunt over nieuwbouw tussen stad en
: --:^Cuinrand, Bezwaren tegen stadsuitbreiding in het

^.cuwgebied". Een hoorzitting over deze
:: - ,,,3 annen trok in die tijd meer dan honderd
i\ -::,!'oners naar de grote zaal van het Kerkelijk
-: - 1...

lntussen heeft de gemeenteraad besloten om het grootste
deel van het tuinbouwgebied te sparen; tot woningbouw
werd alleen besloten ten aanzien van het gebiedsdeel ten
noorden van de Brouwersvaart. Het ontwerp-bestem-
mingsplan voor dat gebied is nog in voorbereiding. Te zijner
tijd zullen wij u daarover inÍormeren.

ln 1986 heeft het gemeentebestuur opdracht gegeven om
het oude ontwerp-bestemmingsplan te aktualiseren. Een
ambtelijke werlgroep heeÍt vervolgens in overleg met de
wijkraden Oosterduin en Ramplaankwartier, met de
Provinciale Planologische Dienst en met de
Rijksconsulenten voor Tuínbouw het nu ingediende
ontwerp opgesteld.
Namens onze wijkraad heeÍt Quint Mul de vergaderingen
van de werkgroep bijgewoond.
HdN-Q M

Te late bezorging wiikkrant

De bewoners van de Noorder Tuindorpslaan en de
Schoonoordlaan hebben hot septembernummer van de
wijkl<rant niet op tijd gekregen. Wij bieden hiervoor onze
verontschuldiging aan. Ziol(e van de bezorgster, waarvan
wij niet op de hoogte werden gesteld, was de oorzaak van
dezs nalaligheid.

Ra nr pe rtie

Gezocht: Aardige weil(sler voor 1x per maand 3 urrr
Tel. 24 30 40.
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Nadat de discussies in de ambtelijke werkgroep waren aÍgerond is een eindversie van het plan aan de leden
toegestuurd. Na bestudering van deze plannen hebben wij gemeend onderstaand kommentaar aan de
sekretaris van de werkgroep te moeten sturen. Wij publiceren hier het grootste deel van deze brieÍ. Al de
genoemde punten zijn nog aktueel. De nu ter diskussíe staande plannen houden in onze ogen nog
onvoldoende rekening met de opgesomde bezwaren (redactie)

Van : Wijkraad Flamplaankwartier
Aan: Werkgroep ontwerp-bestemmingsplan Tuinbouwge-
bied

BetreÍt: ontwerp-bestemmingsplan Tuinbouwgebied

Haarlem,612188

3:achte heer Bloemkolk,

r het kader van de afrondingsprocedure van het overleg
o,,,er de aktualisering van het Bestemmingsplan
Tuinbouwgebied willen wij de navolgende opmerkingen
naken:
Allereerst willen wij onze waardering uitspreken over de
*'rjze waarop tot nu toe het overleg is verlopen en de mate
*,aarin wij in de praktijk aan het tot stand komen van de basis
,,'an het plan mee hebben kunnen werken.

,',ïj willen hieöij nog eens uitdrukketijk onderschrijven dat
3e open ruimte tussen stad en binnenduinrand met grote
zc:g moet worden omringd en dat ontwikkelingen die
e cen tot dichtslibben en verstedelijking moeten worden
ge',veerd. ln de werkgroep bleek steeds weer hoe groot de
cr;k op het gebied is, dat iedere onduidelijkheid in de
bestemmingen leidt tot grondspekulatie, waardoor de
g r: nd niet langer als tuinbouwgrond kan worden
v e rh andeld.

Zcals afgesproken volgen hieronder nog een aantal
:--ten, die in de wijk sterk leven en waarvoor wij nog
s:=oiale aandacht willen vragen:
' .-et Tuincentrum (Myriantha): nog enkel maanden
:= 

= 
jen hebben wij B en W geschreven dat wijvan mening

.^, .':n dat er ter plaatse een tLincentrum kon gevestigd zijn

.- zelfs in onze ogen een uitbreiding niet uitgesloten-::'ie te worden. De diskussie in de werkgroep en vooral
:= achtergrond van de kwestie en de omvang van de
- ':'eidingsplannen hebben ons tot andere gedachten
:=:.acht. Een belangrijk íacet daarbij is het Íeit dat,
: -:aar, de in de toekomst te vrezen uitwassen wat betreft
-=: ariikelenspektrum niet in de hand te houden zullen
: {en te zijn en de onaíwendbaar daarmee
::-.enhangende noodzaak tot voortgaande uitbreiding.*.: spijt ons dat het niet mogelijk blijkt het verschil tussen
:=" tuincentrum en een Supermarkt aan te geven.

"'- 
z',n tot de konklusie gekomen dat deze ontwikkeling ter

: :atse ongewenst is en zullen deze ook niet kunnen
.='::digen ten overstaan van de bewoners van onze
:--i
l= :'rge mogelijkheid die wij ter plaatse zien is een
* - ^3ebonden" tuincentrum.
. l: ' rma Thoolen: de exportÍunctie van dit bedrijf hoort
- :: t-:rs in een tuinbouwgebied (vergelijkbare bedrijven
*:'::- in de bollenstreek naar industriegebieden

verwezen). Wij erkennen niettemin dat Thoolen aan de
openheid van het gebied op lange termijn kan bijdragen.
Wij blijven van mening dat het oppervlak bebouwd tenein in
relatie moet staan tot het beteelde oppervlak in het
tuinbouwgebied.

Het onderzoek van het bureau Van Empelen etc. naar de
landschappelijke inpassing van een uitbreiding van
Thoolen doet ons twiiÍelen aan de zorgvuldigheid van die
inpassing. Wij zijn van mening dat gezien de hoogte van de
bebouwing verdere uitbreiding in de richting van de
Marcelisvaart moet worden veMorpen: de voorgestelde 40
m vanuit het hart van die vaart is niet voldoende, de huidige
grens moet worden gehandhaaÍd. Voorzover naast de
uitbreiding in westelijke richting nog verdere expansie
nodig is suggeren wij hierbij uitdrukkelijk deze te realiseren
in noordelijke richting I

Gezien het recreatieve medegebruik van haar opstallen,
gaan wij ervan uit dat de Íirma Thoolen ook haar volle
medewerking zal willen geven aan de ontsluiting van het
gebied voor wandelrecreatie.
. BedrijÍswoningen: met het oog op de risico's van
spekulatie zijn wij van mening dat in algemene zin geen
nieuwe bedrijfswoningen mogen worden toegestaan.
. Het deelgebied in de Zuidwest punt tegen Duinvliet en
Duinvlietsweg: de bebouwingsbestemming van zo'n groot
deel, gelegen juist aan de bosrand en grenzend aan het
waardevolle grasland, achten wijonjuist. Wijstellen voor ter
plaatse een laag percentage van bebouwing vast te stellen.

Wij hopen dat onder het nieuwe plan meer dan tot nu toe
de kontrole op de naleving van de bepalingen door de
gemeente zelÍ zullen plaats vinden. De gegroeide praktijk
van "Klikken" (tegenwoordig ook wel "Piepen" genoemd)
door de Wijkraad leidt maar al te vaak tot onbedoelde en
ongewenste tegenstellingen tussen bewonersgroepen.
wij stellen voor dat van gemeentewege twee maal per jaar
een "schouw" in het gebied wordt uitgevoerd. Voor de
gebruikers zal daaruit ook een grotere duidelijkheid
voortvloeien.

Met vriendelijke groeten,
namens de Wijkraad Ramplaanl«arartier,

J.C.M. den Nijs, voorzitter
Q.M. Mul, Ruimtelijke Ordening

t
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Ontstaan en ontwikkeling

Het tuinbouwgebied is onderdeel en restant van een
strandvlaktezone, gelegen tussen de slrandwallen van
Haarlem aan de oostkant en de binnenduinrand aan de
westzijde. Aangezien het in gebruiknemen van het gebied
door de mens vooral op het zand plaatsvond, zijn in eerste
instantie de strandwallen bewoond: de Haarlemse strandwal
door de kombinatie van strandwal en rivier al vanaÍ de
middeleeuwen; de westelijke vanaÍ de 1Be eeuw. Daar
ontstonden, met de opkomst van het wonen buiten de
stad, buitenplaatsen als Elswout en later de villadorpen.

De strandvlakte,- een lager gelegen en dus nattere
veenstrook-, werd met de opkomst van de buitenplaatsen
geleidelijk in gebruik genomen voor de bollenteelt. Hiertoe
werd het veen vermengd met zand. De verkaveling en het
slotenpatroon dateren van oudere datum. Op gelijkmatige
aÍstanden werden aÍwateringen gegraven vanaf de hogere
strandwal naar de cenraal in de strandvlakte gegraven DelÍt
c.q. Houtvaart: de Marcelisvaart en de Brouwersvaart ziln
dergelijke aÍwateringsvaarten. Zij worden (nog altijd)
gevoed met schoon duinwater en zijn daarom ook nu nog in
natuurhistorisch opzicht van belang.
Door de uitbreiding van stedelijke en rekreatíeve

voozieningen in de strandvlakte, mogelijk gemaakt door de
sterk verbeterde technische mogelijkheden in de 19e
eeuw, werd de strandvlakte-zone in van elkaar geïsoleerde
delen gesplitst. Het tuinbouwgebied is zo'n restgedeelte.

Het huidige gebruik bestaat uit volle grond- en
kas-tuinbouw, bollenkultuur en enkele percelen grasland.
Daarnaast zijn er gebruiksvormen verschenen, die typisch
zijn voor stadsrandgebieden: volkstuinen, tuincentra e.d.

De laatste tijd hebben ook ontwikkelingen, die overal elders
in het land ook te zien zijn, bijgedragen aan een
toenemende druk op de oorspronkelijke struktuur van het
landschap. Schaalvergroting, overschakeling van open-
grond kultuur naar glastuinbouw, verdringing van agrarische
door stedelijke en rekreatieve lunkties, zijn enkele van de
zaken die wij allemaal hebben zien gebeuren in de
aÍgelopen jaren,
Het is de bedoeling van het nieuwe bestemmingsplan om
zoveel mogelijk de landschappelíjke en de visueel-
ruimtelijke waarden van het gebied te bewaren en
tegelijkertijd voor de agrarische gebruikers een rendabele
bedrijÍsvoering nngeli jk te maken.

Huidige waarden van het gebied
Visueel

De visuele kwaliteit van het gebied wordt in belangrijke mate
bepaald door het zicht vanaÍ de randen van het gebied op
de bosranden van de binnenduinrand, zoals die van
Elswout en Duinvliet. Met name daar waar graslanden direkt
grenzen aan deze bebossing is het beeld op zijn mooist.
Zulke uitzichtpunten op Elswout en Duinvliet zijn te vinden
langs de Randweg en langs de Vlaamseweg; vanaf ook
weer de Randweg en de Vlaamseweg is eveneens het zicht
op de hoogopgaande bebossing van de omgeving van het
Brouwerskolkje van een grote landschappelijke schoon-
heid.
Vanuit Elswout en de Elswoutlaan zelÍ is er natuurlijk het
prachtige gezicht op de Grote oÍ St. Bavokerk op de Grote
Markt.
De hier aangeduide zichtassen zi.in van grote waarde en
geven nog eens de samenhang aan tussen de verschil-
lende landschapselementen in het gebied.

Natuurhistorische waarden

Medebepalend voor de beeldkwaliteit en zorgend voor de
geleding van het gebied zijn de watergangen Marcelis- en
Brouwersvaart. Maar ook een aantal van de smallere sloten
zijn van belang vanwege hun sloot- en oevervegetatie.
Het milieu herbergt daar een grote verscheidenheid aan
groeiplaatsen en levensomstandigheden voor waterge-
bonden organismen. ln de genoemde sloten is een

gevarieerde samenstelling van plantengemeenschappen
aanwezig, die karakteristiek is voor de strandvlakte tussen
de binnenduinrand en en de meer oostelijk gelegen oude
strandwallen. Deze sloten vormen in hun geheel een
deelverspreidingsgebied voor soorten die regionaal voor
deze zone karakteristiek zijn. Vanwege een dreigende
verdergaande versnippering in dit milieutype is de
instandhouding van voldoende verscheidenheid per
deelgebied meer dan wenselijk.
Het beleid van de rijks- en de provinciale overheid is er in
toenemende mate op gericht om de ekologische kwali-
teiten van de binnenduinrand en de overgangszone naar
de stedelijke gebieden te behouden. Zie ook het elders in
deze krant aÍgedrukte citaat uit hel "Streekplan voor het
Amsterdam - Noordzeekanaalgebied" , dat in 't987 door
Geputeerde Staten is vastgesteld.

Rekreatieve mogelijkheden

Er lopen langs en door het gebied verschillende
wandel{ietspaden, die een belangrijk aantal rekreanten
aantrekken: Duinvlietpad, Ramplaanpad en Houtmanpad.
Met name het Houtmanpad vormt een belangrijke route
voor rekreatieÍ wandel- en Íietsverkeer. (Wij hebben er al
meer dan eens voor gepleit om het Houtmanpad te
verbreden zodat er op veilige wijze geÍietst én gelopen kan
worden.) Tellingen, die de wijkraad in het verleden heeÍt
uitgevoerd, hebben dit ondubbelzinnig aangetoond.
Een aantal van de bestaande (bedrijfs)wegen, die het
gebied doorsnijden zouden met medewerking van de
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: !enaars zeer goed voor rekreatieÍ medegebruik door
,',arCelaars en Íietsers in aanmerking kunnen komen. Wij
-:pen dat de thans op gang komende diskussies deze
-': g e Iijkheid zullen realiseren.

Ekonomische betekenis

Gemeenteliike
Uitgangspunten

ï het plan is een uitvoerige beschrijving van het gebied
:;genomen, die uiteidelijk leidt tot een aantal konklusies,
aanbevelingen en uitgangspunten. Uit die aanbevelingen
er uitgangspunten citeren wij:

' Het tuinbouwgebied is een stadsrandgebied met de
Caarbij voorkomende verdichtingsefÍekten.
\,lrettemin is het de moeite waard en gewenst om vanuit
<ultuurhistorische en aktuele beeldende kwaliteiten
zorgvuldig om te gaan met het vasileggen van
bestemmingen. De kombinatie van hoogwaardig bos-
randen) met een nog in belangrijke mate open agrarisch

gebied is van bijzondere betekenis.

Tuinbouwgebied:

Provinciaal beleid
Ook de provincie heeÍt uitspraken gedaan over het
gewenste beleid ten aanzien van de binnenduinrandzone.
Wij citeren een stukje uit het Streekplan voor het
Amsterdam - Noordzee- kanaalgebied, zoals dat in 1987
door Gedeputeerd Staten werd vastgesteld en dat de
voorwaarden aangeeÍt waaraan de pla4nen van de
gemeenten in de provincie worden getoetst:

" ln het deel van het binnenduinrandgebied dat ten
zuiden van het Noozeekanaal ligt, wordt het uitermate
afwisselende beeld van tuinbouwgebieden, landgoe-
deren, graslanden, village- bieden, duingebieden en
stedelijk gebied, bepalend geacht voor de verdere
rui mte lijke ontwi kkeli ng.
Het rekreatieÍ medegebruik kan worden versterkt......
De bebouwing bij het westelijk tuinbouwgebied van
Haarlem dient zorgvuldig plaats te vinden. Handhaving
van de graslandfunktie en voorkoming van verdichting
van de overige open ruirnten is zowel uit landschappelijk
als uit ekologisch opzicht van belang. Op een aantal
plaatsen verdient een sterk op de ekologische situatie
aÍgestemd agrarisch beheer aanbeveling. Voor een
groot aantal karakteristieke natuurlijke en land-
schappelijke aspekten en elementen wordt een verdere
natuurlijke ontwikkeling, een daarop gericht beheer en
een regeling respektievelijk sanering van niet passend
gebruik noodzakelijk gevonden......"

De gemeente stelt in de toelichting bii het huidige plan dat
zii deze provinciale uitgangspunten en doelstellingen heeft
overge- nomen, behalve voor het ten noorden van de
Brouwersvaart gele- gen deel van het gebied. Het
bestemmingsplan zal de huidige bestemmingen moeten
consolideren, zij het dat de bepalingen op langere termijn
de agrarische íunktie niet mogen bedreigen, hetgeen wil
zeggen dat de bedrijven wel wat armslag zullen Ínoeten
krijgen.
HdN

Om toch ontwikkelingen vanuit de agrarische hoek niet
te stagneren is vanuit ruimtelijk - visueie invalshoek een
landschapsanalyse gemaakt, die uitgangspunten biedt
voor een bestemmingsplan, dat rekening houdt met
deze wensen....
Het noordelijk deel is niet het meest van'belang
vanwege zichtlijnen. (red.: bedoeld wordt het gebied
tussen Vlaamseweg en Brouwersvaart; er wordt
voorgesteld om desgewenst de bedrijven meer
kasbouwmogelijkheden toe te staan, hieöij zal o.a. met
het volgende rekening moeten worden gehouden:)
.langs de Brouwersvaart is een openbaar voetpad
aanwezig; het gebruik als Íietspad is gewenst;
.aangrenzend aan dit openbare Íiets/voetpad moet een
zo breed mogelijke zone vrij van bebouwing blijven;

ln het middelste gebied (red.: Vlaamseweg -

Marcelisvaart) kan binnen de grenzen, die op grond van

l
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n het tuinbouwgebied vindt ook een aanzienlijke
::Crijvigheid plaats. ln totaal zijn er 11 bedrijven gevestigd,
: e met elkaar aan vele tientallen mensen werkgelegeheid
: eden. De vanouds voor het gebied naamgevende
:- nbouw neemt ook heden ten dage nog een belangrijke
D aats daarbij in. De meeste van de gekweekte produkten
,,,'crden rechtstreeks naar de Haarlemse veiling gebracht en
Jragen zo bij aan de kompleetheid van de inÍrastruktuur van
: aze gemeente.
laarnaast is de bloembollenteelt uiteraard van groot
:elang. Het moet ons overigens -mét de ambtelijke
irerkgroep- van het hart dal het veruerken en voor de
export gereed maken van bollen eigenlijk met de agrarische
Íunctie van de grond niet overeenstemt" Dat zou, zo stelt
de werkgroep, in Íeite op een industrieterrein moeten
gebeuren. Er zouden eigenlijk alleen grondgebonden
aktiviteiten mogen plaats vinden in het tuinbouwgebied.
n deze paragraaÍ moet ook het tuincentrum Myriantha

genoemd worden. Grote tuincentra heeft Haarlem eigenlijk
nauwelijks, hetgeen voor de gemeente de reden lijkt te zijn
.m een uitbreidíng aan deze Íirma toe te staan. Bij de
wljkraad is kortgeleden de bouwaanvraag voor deze
uitbreiding binnen gekomen. Het is hier niet de plaats daar
diep op in te gaan, maar dit voorstel hebben wij op diverse
gronden, o.a. de omvang en de situering van het gebouw,
in onze laatste vergadering vooralsnog afgewezen. Wij
willen in dit verband nog wel een stukje citeren uit de
loelichting die met betrekking tot Myriantha bij het
c nlwerp-bestemmingsplan is gevoegd: '.... Een
0ntwikkeling in de richting van een periÍere detailhan-
delsvestiging in meer algemene zin (bedoeld wordt een*;,'eilandwinkel" met allerhande artikelen, red.) is in strijd met
-et gemeentelijke beleid tezake zoals dat is neergelegd in
-et Ekonomisch Beleidsplan......"
-aN -o M
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de belangrijl<site ziclrt- relaties getrokken kunnen
worden, bebouwÍn§suitbre[ding worden toegelaten.
Randvoorwaarden hierbij zijn :

.de zichtas tussen Elswout en de Bavo dient vrij te
blíjven van bebouwing en opgaande beplanting;
.een zone langs de Marcelisvaart dient zoveel mogelijk
vrij te blijven van bebouwing. Deze zone dient circa 40
meter te bedragen;
.met de vorm van de bebouwing dient rekening te
worden gehouden met de oriëntatie in het gebied
(oost-west).

ln het zuidelijke deel (red.: Marcelisvaart - Duinvlietweg)
zou alleen dicht bij de Duinvlietweg bebouwing kunnen
worden toegestaan...... De graslanden dienen als
grasland geheerd te worden. Het Íietspad langs de
Duinvlietweg is te handhaven.

RekreatieÍ gebruik

Voorgesteld wordt om de rekreatieve betekenis te
vergroten. Daarloe dient het gebied beter toegankelijk
te worden gemaakt voor voetgangers en eventueelvoor
Íietsers.

Volkstuinen

ln bodemkundig opzicht en vanwege de gunstige
ligging is het tuinbouwgebied geschikt voor
volkstuinen....... Voorkomen moet worden dat
bouwsels van te grote omvang en hoogte voor
verrommeling zorgen. Verplaatsing van de volkstuinen
nabij de Westelijke Randweg (perceel sektie T nr 2304)
is nastrevenswaard, omdat de ligging ervan,
landschappelijk gezien, als storend wordt
gekwaliÍiceerd.

De overige niet-agrarische Íunkties binnen het
planglebÍed kunnen (hoewel ongewenst) merendeels
gerespekteerd worden, als "normaal" bijverschijnsel in
een stadsrandgebied. Uitbreiding ervan moet worden
tegengegaan".

-:i zoveÍ enkele voornemens van de gemeente. Op de in
:=ze krant afgedrukte kaarten kunt u de deelgebieden
:=':gvinden, ook de bedoelde open en meer bebouwde
-=':einen zijn daarop aangegeven. Elders vindt u nog een
::{nopte beschrijving van de verschillende bestem-
- ^Oen, die in de kaart " bestemmingsplan TUINBOUW-
: 

=3lED" 
met kodes zijn aangegeven.

-_ J

50-jarig huwelijk

",.Cerom 
een S0-jaríg huwetijk in de wijk! De heer en

-.tr;rouw Bouwman van RockaertshoÍ herdachten op 12
:-:,'ber het Íeit, dat zij elkaar 50 jaar geleden het jawoord
;: . n I Wij, als wijkraad, schaarden ons met bloemen achter
:= , rlen die hun gelukwensen kwamen aanbieden. Langs
:=:3 weg nogmaals onze hartelijke Íelicitaties voor het
::-:paar Bouwman. Wij hopen dat ze nog lang en in goede
; =:::Cheid bij elkaar mogen btijven.

Toelichting bii de kaarten

Betekenis van de kodes
Hieronder volgt een beknopte omschrijving van de
verschillende aanduidingen, die de gemeente in de kaart
van het bestem- mingsplan heeÍt gebruikt om groÍweg de
bestemmingen aan te geven. Zij die meer gedetailleerd de
omschrijvingen en de beperkingen willen weten kunnen bij
Quint Mul een exemplaar van het komplete plan ter inzage
krijgen.

Aln Agrarisch gebied met landschappelijke en natuurlijke
waarden. ln bepaalde zones (de met een apart kader
omgeven delen) is hier bebouwing, ten dienste van de
agrarische Íunktie, toegestaan. Er geldt een
zogenaamd aanlegvergunningen stelsel. Dit houdt
bijvoorbeeld in dat graven en dempen van sloten,
planten en kappen van bomen is verboden, tenzij een
vergunning is verleend.

lna Landschappelijk en natuurlijk waardevol gebied met
agrarische betekenis. Op deze gronden mag in het
geheel niet worden gebouwd.

Rv Volkstuinen, zie de paragraaf in het stuk over de
uitgangspunten. Volkstuinen zijn niet bedoeld voor
verblijfsrekreatie en mogen alleen worden gebruikt
voor het telen van gewassen in de hobbysÍeer. Er
mogen bescheiden bergruimten voor gereed-
schappen (en kasjes) gebouwd worden.

At Tuincentrum. Er mag maximaal 2800 m2 bebouwd
worden en er zullen maximaal t12 parkeerplaatsen
mogen zijn. De bebouwing moet in de hoek van de
Vlaamseweg en de Pieter Wantelaan worden
gesitueerd. De rommelige bebouwing daar moet op
den duur verdwijnen. Er mag geen landschaps-
verstorende "buite n-opslag" van materialen
plaatsvinden.

B Bedrijven. Niet-agrarische bedrijven worden met naam
en toenaam genoemd, zodat geen verandering in
willekeurige zin kan plaatsvinden. Gedurende de
wintermaanden mag in de hal van de Íirma Thoolen
worden getennist.

M Bijzondere bebouwing. Dit betreÍt de scholen en het
asiel.

W Woningen. De bestaande woningen mogen blijven.

Braderietje Blinkert

rl\,

l^

Nu reeds willen wij U laten weten, dat er op zaterdag 19

november van halÍ elÍ tot halÍ twee in "De Blinkert" weer een
"braderietje" wordt georganiseerd. U kunt daar allerhande
cadeautjes kopen, ook voor Sint Nicolaas!
Mevr. C.J.L.M. Gendt, directrice.

tr
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àfhangen van r:unen en deuren

Betonwerk
Constructiewerk
DakreParatles'
EsÈlk vloeren leggen

ForrLca bladen en kasten

Garages boutren

Houtdraalwerk
Isolerende beglazlng

JaarllJks goten achoonnaken

Keukens leveren en Plaateen

LalÈrl s e rlngen nraken

Meteelwerk
Nler:ne aloten lnzetten

OPen haarden

Parketvloeren
Q ook noelllJk nerk

Rlolerlng verntèuwen/ontatoppen

Schoorsteenvegen
Tegelwerk
Uttsbtkken van voegrrerk

Voegen'van gevela

Handbe tLrunerlngel/randl s 
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Hmdrlk Boorrolun 25

2015 JM Hlrrlom
Trl O?3 ' 24 13 18

Wortrrgncht 6 rd'

zOt3ZN Hrrrlrm
T.l. 023 - 31 76 44

UW ECHTE BAKKER

B o0 - 16.0c -

te13il902
tel 350700
tel 353437
tel 241053

Naqtzaamstr' 12

van- ZeggelenPl' 95

Enoelenburg 78

Ra"mPlaan 52 Ooeningstiiden:
Maandag Um/ Vriida;

8.30 - 13 00 u

't4.oo - 17'30 -

Zaterdag

RamPertie Woningruil

fi'#***flil1'*ï**[i'i'dËiïïf*'.,**i
hobbies te doen'
ÉàiPt, mii alstublieÍt!

u kunt bellen naar teleÍoon nummer 37 M 16

lemand larig'
oeslaagd,
ioveel 1a"t ge!íourrd

o{ zomaar ààtdtQ/

Nu n'ret mser voor

ieder cadeaut;e

de stad in;

COB}ÍER
TeleÍoon 254249

023-314067

HAPPY'S ETTRN{DAY
Bloemendaalseweg 257 Overveen

Nu ook Zeeweg zrekenhuis, lJmuiden

FIRE FCX FILMoRGANIZATIoN -l

C-:^ 2 2 i. ':g:i,af ie.f

'3'al s cÍ3sPgc'ius
/ Z -:? Ult meer dan

3:'-l krnderÍilms

Sesloten voorstellingen (Matinees)

VreCehoÍstr' 7, Haarlem
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4 oktober dierendag:

avondje hondepoep

Z: - i5 : : - -:-sen -waaronder veel hondebezitters- zijn

:: r :.-:::' - ret Kerkelijk Centrum aan de Ramplaan
-: -,:: - :: la'e gaan zitten om mee te denken over het
:':: :.- "a- de hondepoep.
,',:t-: ,::, Bruin vertelde waarom de gemeente het
:: a-:-,r, ,indtom aan dit probleem aandachtte schenken.
- :.- aetoog kwam onder andere de besteding van de
-:::ebelasting aan de orde. U hebt daarover, als het goed

s reeds het een en ander kunnen lezen in de huis aan huis

'3 ier, waarin het verslag van deze bijeenkomst is
3pgenomen. Janneke Hagemans van de Gemeente-
': niging spitste haar verhaal toe op de actie tegen de
-ondepoep in onze wijk. Over deze actie is in de vorige
,^, jkkrant reeds uitvoerig informatie verstrekt.
Na de inleiding van de heer Bruin werd het te gebruiken
materiaal toegelicht, te weten het schepje, de dogpo en het
zakje.
Het schepje is een simpel strandscheple. Bii een
"ongelukje" kan daarmee de hondepoep in de goot oÍ in
een put worden gedeponeerd.
De dogpo is een apparaat, waarmee, nadat het van boven is
geopend, de uitwerpselen van de hond kunnen worden
opgevangen. Het is ook van onderen te openen om er de
hondepoep mee op te nemen.
Het zakje kan men gebruiken wanneer men niet met het
schepje oÍ de dogpo wil lopen. De man die het zakje
demonstreerde schooÍ er met gemak een
klodder mayonaise in! Zelfs een glas water kon erin worden
leeggegoten zonder dat het zakje doorlekte!
Na aíloop van de avond was een dame buiten reeds met
dogpo bezig. Zijconstateerde met voldoening dat het prima
!u kte I

','::r de goede gang van zaken nog het volgende:
- le aÍgelopen weken zijn op diverse plaatsen in de wilk

ge e bakken geplaatst. Zoals U wel begrepen zult
heblen zijn deze bestemd voor de zakjes met inhoud.
De plastic zakken in deze bakken zullen tweemaal per
week cccr schone worden vervangen;

De schep,es dogpo's en zakjes, alsmede slickers en
posters,zijn tijdensde proeÍtijd vaír een halÍ jaar
verkrijgbaar bij onderstaande adressen. Daar kunt U ook
uw eventuele klachten en suggesties kwijl:

Annemarijke Chabot,
Hanplaan 53,
tel. 24 60 05.

Paula Bremmers,
Ramplaan 60,
tel ?4 08 59.

Su bs id iewijze r

Het Bureau Voorlichting van de provincie Noord-Holland
heeÍt een subsidiewijzer uitgegeven. ln deze uitgave zijn
de meeste subsidiemogelijkheden op het gebied van
welzijn , volgens de in l9BB geldende richtlijnen,
opgenomen. Belangstellenden kunnen een gratis
exemplaar bestellen bij genoemd bureau, DreeÍ 3, 2012 HR
Haarlem, teleÍoon 16 99 33.

Cursus hartmassage en beademing

De Nederlandse Hartstichting organiseert in samenwerking
met de Kruisvereniging Haarlem regelmatig reanimatie-
cursussen. Cursussen die ertoe bijdragen, dat iemand die
hetzijthuis, hetzij op straat of op het werk, een hartaanval
krijgt, direct snel en doeltreÍfend geholpen kan worden,
ook wanneer er niet onmiddellijk medische hulp aanwezig
is. lmmers, de meest kritieke minuten zijn die, waarin de
ambulance ondenveg is. Wanneer er dan niet binnen vier a
vijÍ minuten hartmassage en mond-op-mond beademing
wordt toegepad, nemen de overlevingskansen snel aÍ.
Ook in Haarlem en omgeving werden reeds honderden
mensen opgeleid en ook nu weer bestaat de mogelijkheid
deel te nemen aan een opleiding die vier avonden ( een
avond per week) duurt en waarin diep wordt ingegaan op de
theorie en de praktijk. De kosten van de cursus bedragen,
inclusieÍ lesmateriaal: Í 30,--. Voor leden van de
Kruisvereniging Haarlem: t 25,-.
Men kan zich opgeven bij de secretaÍis van de Nederlandse
Hartstichting, aÍdeling Haarlenm, de heer P.Rol, teleÍoon 24
21 27, oÍ bijde Kruisvereniging Haarlem, teleÍoon 31 91 90.
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kwortier

A.Thoolen ir B.V.

MorcelisvoortPad
Hoorlem
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%rtÍf [tur
Voor aI uw bloemen en

planten en tevens voor
buitenplanten, bomen,

heesters, graszoden
en tegels.

Ramplaan 24a
Haarlem
tel: 023-24 34 82

wacht niet tot morgen anders kan ik

het vandaag niet bezorgen'

lt.s n I

(120 pers) en 3 zalen (10-40 Pers)
Bij uitstek geschikt voor;
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Zalencentrum Overveen biedt multi-Íunctionel6

Zaal met podium

Ramplaan 1CB
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Eetclub in buurtgebouw

Grote schrik toen wij bemerkten, dat de drukker, ondanks
onze nauwkeurige aanwijzingen , in het septembernummer
van de wijkkrant bij de tekst op.de.voorzijde de verkeerde
Íoto had aÍgedrukt. Wij hebben deze lout, die bij de lezers
ongetwijÍeld veel hooÍdbrekens tot gevolg zal hebben
gehad, laten herstellen door hieronder, bijdezelÍde tekst,
de juiste Íoto te laten plaatsen.
Maar nu weet U waarschijnlijk nog niet waar U de Íoto in het
september nummer moet situeren. Om U daarvan op de
hoogte te stellen het volgende:

De tol te Oocruecn omstrechs t 89 1 . Op de toorgrond de ezeluagen oan de kindcrcn
Bijleaeld oan Eeloédèrc. Linhs ccn dzr rcegaagen rot Beloédèrc.

'Ook op die foto ziet U de tol aan de Bloemendaalseweg te
Overveen, nu echter van de andere kant genomen, met
rechts het voormalige raadhuis van Bloemendaal van
architect Zocher. Het kleine witle gebouwtje voorbij het
raadhuis is een van de ingangen van het oude kerkhoÍ van
Overveen. Thans is daar de parkeerplaats van
"Roozendaal" gelegen. ln zijn Camera Obscura beschrijÍt
Nicolaas Beets (Hildebrand) in zijn ,.,erhaal "Begraven" de
teraardebestelling van een vriend op het kerkhoÍ te C. i{aar
veriuicit heefl Hildebrand, die in i-;earlenn is gebo:'en en
getogen, daarmee het kerkhoÍ te Overveen bedoeici.
.Links op de hoek van de Korte Zijiweg en Ce Zijlweg
bevindt zich op de bewuste Íolo de herberg "Van Ouds het
Raadhuis". Deze heóerg heeÍt later plaats gemaakt voor
het gebouw met dezelÍde naam, dat er nu nog staat, dat
eens een hotel/restaurant is geweest, maar deze
bestemming , mede door de komst van "Roozendaal" al
lang heeÍt verloren.
Links voor de herberg de woning van de bode van het
stadhuis. Ook dit huis is in de dertiger jaren verdwenen. U
treÍt op deze plek nu een garage met een aantal winkels,
waaronder de Overveense apotheek aan. E.H.

* -r -:: , :-ri crn een middag per week -welke dag is nog-:: ::.:-:-gezellig en hopelijk lekker, warm te komen
:::- - -:i D"rurtgebouw? De bedoeling is om op die*.- .' a-::re mensen te ontmoeten en misschien, als U
z' : z ::- eet, weer eens te ondervinden hoe gezellig het
: : - -:i elkaar een maaltijd te nuttigen. De kosten van
:: - -aaitijd (drie gangen) zullen zo laag mogelijk worden
;e-:-Jen Wij denken aan maximaalÍ 7,50 tot Í 10,-- per
.:3r
3'r. dit plan te kunnen realiseren hebben we acht mensen
:adlg, die gewoon kunnen koken. Per week hebben dan
t*ee kokers dienst, zodat men maar lx per maand de beurt
teett. Degenen die aan de beurt zijn, bepalen gezarnenlijk
iret menu, doen de boodschappen, koken en wassen aÍ.
f,1en kan natuurlijk ook koken en mee-eten!
Hopelijk zijn velen geinteresseerd. Bel gauw Anneleen
Drent ( 240567), zodat we snel kunnen beginnenl!! De dag
zal in overleg met cje kokers worden vastgesteld. Als de
voorkeur uitgaat naar's avonds, meld dit dan ook.

RectiÍicatie

De voorplaat van het septembernummer
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NOOOSTROOMIN STALLATIES

MEET. REGEL. BESTURINGS' EN

GELUIOSTECHNIEK

» C. STAPEL ««

,) EBK E ND- I NSTALLATEUR(

-JJL_il\

PANEEL. EN KAST BOUW

LICHT. KRACHT. BEVEILIGINGS. EN

ELE KTROTECHNIEK

r OOK REPARAT I E I
ISTOFZUIGERS /RADIOT
) IV/VIDEO ENZ' t

-d 
)-

Letndert Meeszstíaat 106

2015 JT Haarlem

Teleíoon 023 - 24 50 14

ELEKTRONIKA

AARDING

Een
gevenwutl nltrtro o

Deel uitmakend van Verenigde Spaarbank N.V.

Het huis van uw keuze vraagt natuurlijk

om een sneile en passende financiering'

Bi1 de Nutsspaarbank heeft u - mits a1le

.,óodruk"iilËe g.g.rens bekend zijn - binnen
àér, .r....Ë" h],pltheekofferte in handen'

Mnu, dat niet allee.,. U kunt tevens kiezen

ui, 
^ru.liefst 

6 verschillende hypotheken en

3 rentevormen.
Teldaarbij nog de gunstige algemene

voorwaarden en de lage rentepercentages, en

u *.., helemaal ,t'rró* een hypotheek van

de Nutsspaarbank :o aantrekkelilk is'

Meèr intormatie? Een uit' 

-
gebreid informatiePakket ligt oP

ieder kantoor van de Nutsspaar-

bank voor u klaar.

De Nutsspaarbank
doet meer voor huizenkoPers'

f-I

-spaarbank

VOOR EEN DESKUNDIG AAI{KOOP'ADVÍES
er'r roo?o sERVlcE' RoLLAXD
MEER DAN HALVE EEUW FIETSEN'VAKKENNIS

ttt 
--O RLPAXAIIÈ)

. ALLE MATEN MNDEN

. ONDERDELEN
O TCEBE}ICREN

ook voor olle soorten Philips gloeilompcn,
T.L.- buizen en elektro-moteriCIol

A.G. DE HAAS RAfu1PLAAN 46 TEL.24 05 53

Gazelle

Juncker

Vesting

U

Bakker Mein
. grote, sortering

vloerDrooen
c 12 soorten
bruinbrood

,élke week reklome
iàn oebak.koek
en chocolade

Gesloten van 13-14.00 uur
en Woensdags na 13.00 uur


