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Deze

foto van het poort-

gebouw van Elswout
dateert van even yoor
1952: het iaar waarin de
aanDlant begon van de
twee ri.jen beuken aan
weerskanten van de oDrilaan. Daarvoor werd de
laan beheerst door een
(dubbele! )

rij linden

aan

weerskanten van de weg.
Deze lindenlaan was er
één van de drie: de ande-
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re twee ianen lopen vart
het Grcte Íluis naar het
oosten !en om de diepwerking ervan te versterken, werden de grootste
bomen - 22 meter - het
dichtst bij het Huis

geplant, en de kortste 15 meter - het verst weg)^
Meer b ijzonclerheden. die
u zelf kunt ontdekken bit
een rondwandeling, vindt
u elders in her blad.
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Wiikkrant
Ramplaankwartier
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Wijkkrant
524.7230
524.6313
s24.3998
524.5096

Annelies Homburg
Jany Hoornstra
Jolanda Koster
Jacqueline Moerkerk
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Postbus 6158
2001 HD Haarlem

Wijkraad
Voorzitter/secr.: Derk de Vries
Penningmeester: Ben Hartgers
Milieu: John Tijmstra
Ruimtelijke ord.: Rob Kuling
Verkeer: Nico van der Fange

Stichting Ramplaankwartier
VSB'Bank
Gironummer Bank

524.1915
524.5221
524.8228
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524.3262
524.6227
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Algemene telefoonnummers
Alarmnummer:
Ambulance:
Belbus:
Dierenambulance:
Dokterscentrale:
Milieu-bel:
Oppascentrale, Emmy Verbeek:
Politie, team Zuid-West:
Wijkverplegingen Kruisver. :

112
515.2666
524.6899
531.3233
511.4545

524.1734
512.2165
515.5600

Gemeente Haarlem
527.0424

Gemeentewerken:
GroÍ vuil ophaaldienst
Hout & plantsoen:
PublieksinÍormatie:
Reinigingsdienst:
Stadhuis:

518.0180
525.8181
511 .3300

524.6333

Kopij
De volgende wijkkrant verschijnt in het
weekend van 26 okrober. Kopij kunt u inleveren Vm6 oktober oP de adressen
Hospeslaan 44 en Bloemveldlaan 43.
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Wijkgebouw & speeltuin
Croesenstraat

'

531.9191
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Nieuws van

wijkraad
^
VOORWOORD
Het was in deze laatste maand langdurig heel mooi weer!
Prachtii; voor een ieder die daar van houdt en nog

vakantie had.
Maar...deze periode was ook bij uitstek geschikt om vast
te stellen oÍ de verkeersmaatregelen die zijn getroffen om
het strandverkeer van Zandvoort en Bloemendaal aan
Zee om te leiden over de Brouwerskolkweg, langs het
Ramplaankwartier naar de Zijlweg, hebben geleid tot
overlast in de wijk.
Heel veel zon- en zee-aanbidders hebben zich immers,
net als in andere jaren, over de Zeeweg van en naar het
strand gespoed.

De maatregel om ervoor te zorgen dat dat verkeer langs
en niet door onze wijk zou gaan, heeÍt u ongetwijÍeld
gezien: bij de Kofie Zijlweg ziln nu voorrangskruisingen
gerealiseerd.

Wij zijn benieuwd oÍ u als wijkbewoner heeÍt ervaren dat
ten gevolge van genoemde maatregel minder, net zo veel
of meer (strand)autoverkeer over de Rollandslaan en
Ramplaan is gegaan dan vorig jaar Wat maakt het zo
interessant om dat juist nÈ te weten, zull t z ch misschien
afvragen.
Reden daarvoor is dat de verkeersmaatregelen, d e tot
stand zijn gekomen na een aÍspraak tussen de provrncie
en Haarlem, zijn ingegaan voor een proeÍperrode gedurende deze zomer. Eind september zal het effect van de
maatregelen geévalueerd worden,
Was het erg nadelig voor onze wijk, dan moet een andere oplossing bedacht worden. Was het naar verwachting,
dan zal het zo blijven zoals het nu is geworden.
Dus: laat ons weten of u verschil hebt gemerkt tussen de
oude en de nieuwe situatie. U kunt daarvoor ons postbusnummer (zie coloÍon) gebruiken of eventueel ('s
avonds) bellen met één van de wijkraadsleden. Bij voorbaat onze dank voor uw medewerking.
Derk de Vries
Voorzitter Wijkraad
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BELASIlNGEN!
UW PROBLEEM ONS VAK

Tennissen doe je 's ruinterc
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INKOMSTEN BELASTING V.A. 55,-

v.o.Í.
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Boekhouders
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Rollandslaan 29,2015 GB Haarlem
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Teldoon U235214210

,lAI<AÀ\rTlE !
Reisburo Van Limburg
/roeeKooP
Wij nemen de tijd voor I-I.

U kunt voor alle A.N.V.R./S.G.R.
reisorganisaties bij ons terecht.

voor kwaliteits textiel en service naar:
Parkeergelegenheid gratis naast het pand.

Openingstijden:

MA-VR

ZN

09.00 uur
10.00 uur

-

17.30 uur
16.00 uur

Toerkoop Reisburo Van Limburg

Eloemendaalseweg 139
'Hofstede Sparrenheuvel'
Bloemendaal

Tel: 023-5252838
'y';i;;,a-
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Cluistra
TEXTIEL EN MODE
PIJNBOOMSTRAAT 98
2023 VV HAARLEM
Telefoon: 013-5254878
Kwaliteitsmerken, o.a. TenCate-Hollandia, Ringella-Robson,
Pastunette-Lovable, Cinderellea-Sea Horse, Feetje-Baby kleding

2 keer per jaar in verzorgingstehuis 'De Blinkert'
DUS DOE UW VOORDEEL MET KWALITEIT!

Nieuws uit

Ouderen contact Overveen

de wiik

Programma tot en met Oktober
Dinsdag 2

Steunpunt voor ouderen
Haarlem Zuid West Open huis

september

Dinsdag 9 september en
14,2'l en 28 oktober

Sociëteit in "'t Zijltje"
Korte Zijlweg 9a
van 14.00 tot 16.30 uur.
U kunt kaarten, handwerken,
rummikub spelen of zomaar
gezellig praten.

Dinsdag 7 oktober

van 14.00 tot 16.30 uur komt
mevrouw Gré Wiggers op
bezoek. Zijzingl voor ons
Oudhollandse liedjes, waarbij
zij zichzell op de gitaar begeleidt. Bij het horen hieruan
zult u zich uw jeugd weer her-

r a j I 1 september van 1 0.00 tot 'l 6.00 uur
.i:m om demonstraties te zien van volksdan-

en zelÍverdediging. Er worden workshops geor-

-=- s=E'i van Engels, zijdepapier maken en kennisma.:- -e t de computer. Hier kunt u zich voor inschrijven.
.i,:.,1 DIE DAG LANGS!I!
* .,-nt een Íolder van deze dag ophalen oÍ telefonisch
- -'iingen verkrijgen bij het Steunpunt voor ouderen.

l:.;
,,:

s een pogrammaboekje beschikbaar. Hierin vindt

u

,vij allemaal organiseren en de diensten die wij aan-

zoals: autoveryoer, teleÍooncirkel, spreekuur en
' erdschappelijk huisbezoek.

S . ::

-:

inneren.

{

: :ren,

S:ernpunt voor ouderen
, a" Oosten de Bruynstraat 2
.1].1'1 VS HAARLEM
023-5324261

Bedevaan naar Heiloo met
Pastor G.J. Okhuijsen.

TUIN^VERENIGING.,
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Nieuws uit de speeltuin

Stichting vrienden van de
Blinkert
Activiteiten tot en met Oktober 1997
Dinsdag 2 september

Modeshow

Donderdag 4 september

19.30 uur Salonorkest

Maandag 15 september

"Vindobona"
20.00 uur Kaarten VSB

Woensdag 17 september

19.30 uur

Boerenschots

Drnsdag 7 oktober

19.30 uur

Breedbeeld

t4aandag 20 oktober

20.00 uur Kaarten VSB

D:nderdag 23 oktober

19.30 uur

Kienen

Op donder:ag 15 oklober komt Clown Teddy met zijn
vakantiesno,,v naar de speeltuin. Hij bespeelt diverse
muziexinstrl'nenten, zoals trompet, saxoÍoon en klarinet
en hij komt met zijn sprekende pop Joepie. Verder laat hij

goochelacts en longleerkunsten zien.
De voorste ing ts voor kinderen van 4 t/m 10 jaar.
Aanvang: 14.00 uur.
Leden betalen Í 4,-, niet-leden f 6,-.
Kaartverkoop vanaÍ 1 oktober tijdens de openingstijden
van de speeltuin: ma-di-do-vr van 15.00 - 17.00 uur, wo
van 1 3.00 - 17.00 uur en op 16 oktober vanaf 13.30 uur.
De voorstelling is bestemd voor de kinderen. Ouders /
begeleiders kunnen wachten in de zaal ernaast. Indien er
vlak voor de voorstelling kaafien over zijn, dan volgt verkoop aan oudersl
Graag tot ziens bij Speeltuinvereniging Overveen,
Croesenstraat 51, Haarlem. Tel. 023-5246333.

Slagerij Schaaper
uw maaltijdspecialist
alles eigen Íabrikaat:

é{au

- Diverse stamppotten
- Kant en klaar maaltijdschotels
- 5 soorten soep

Ramplaan 40

- Super lasagne

Haarlem

- Bami- Nasi - Macaroni

Ramplaan 38, Haarlem, Tel. 023

I

tel. (023) 524 79 93

'524 61 61

WIJNHANDEL

I

I

.JW

12
96
Engelenburg 78
Ramplaan 52

Nagtzaamstraat

SEDERT 1 987

v. Zeggelenplein

Bloemendaalseweg 261
2051 GD Overveen
Telefoon 023 525 22 90

e-x,4xx,a
tel: 5364902

-

tel: 5360700
tel: 5364337
tel: 5241 063

Winkelcentrum Amsterdamstraat

Ged.Herensingel

6

-

tel: s368441

,L

rIí W,G. POTZE

Texaco Selfservice Station

TËXACO

z

C.STAPEL

>>ELEKTROTECHNIEK<<
Licht- kracht- beveiligings- en

I-eendert Meeszstraat 106
2015 JT Haarlem

Tel: 023-52450

Vlaamseweg 2 - 2015 GA Haarlem
Tel.023 - 5244089

14

Fax:023-524 50 14
I\lobiel: 06-52 804 683

noodstroominstallaties
Meet- regel- besturings- en
geluidstechniek
Reparaties- bruingoed-witgoed
Paneel- en kastbouw
Elektronica
Aarding

7 DAGEN PEB WEEK GEOPEND

HET STATION MET DE
GLIMLACH!

Wherever you
go Texaco
6

Bo,

Lezi ng
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: -sdag 7 oktober 1 997 om 1 9.30 uur houdt

de

-e., : rmd-GereÍormeerde Kerken gemeenschap

L

er''een een Gemeente-avond.

zet, waar de kinderen ailes tegenkcme: lvat een egel op
zijn pad door de natuur ook regenkomt
De openingstijden zijn: maandag tot en met vrldag van
09.00 tot 16.00 uur. Op zondag ts de tentoonste ling geopend van 14.00 tot 16.00 uur. De toegang is gralis.

l:

oeze avond leest de schrijver KaderAbdolah voor uit
;en werk. Abdolah is een van oorsprong lraanse schrij,:r die aljaren in Nederland woont en op literalre wijze
, envoordt wat het betekent een politiek vluchteling te zijn
^ de pauze speelt de heer S. RaisiÍar samen met zijn
z:on Hossein lraanse muziek.

:

le

Gemeente-avond vindt plaats in de grote zaal van het
.rerkelijk centrum, Ramplaan 108 te Haarlem. De leiding
s in handen van Ds. J. Geursen. ln de pauze is er geleSenheid om schriftelijk vragen in te dienen.

Jok gasten zijn van hafie welkom.

SlachtofÍerhulp ook in uw
wiik

Rampertjes

Buro Slachtofferhulp is er ook in uw wijk en is bedoeld
voor mensen die slachtoÍÍer zijn geworden van delicten
en verkeersongevallen, hun Íamilieleden en betrokkenen.
Slachtofferhulp biedt hulp en emotionele ondersteuning
o.a. bij de afhandeling van strafzaken, geeÍt inÍormatie
over de gang van zaken bij Justitie en helpt bij verwijzing
Tevens helpt Slachtotferhulp met praktische zaken zoals
het invullen van Íormulieren, het schrijven van brieven en
de bemiddeling in schadezaken. Eventueel gaat men
mee naar de rechtbank en de politie.
Er zijn geen kosten aan verbonden.
U kunt bij ons terecht op het spreekuur elke woensdag
van 13.00 - 14.30 uur op ons kantoor in het politieburo
Koninginneweg 31.
Tel. 023-5122164.

Spelregels Rampertjes
U kunt een Fampertje plaatsen in de wijkkrant op de volgende manier, Op de redactie-adressen Bloemveldlaan
43 oÍ Hospes aan 44 betaalt u vooraf Í 5,- (max. 5 regels)
oÍ Í'1 0,- (:tax. 10 i'egels) te samen met het inleveren van
de tekst.
Niet-commercie e mededelingen (oproepen, mededelingen) zijn gratis.
Ram pertle-

rectiÍicatie

In de vcr ge wilkkrant is een erg vervelende fout geslo-

pen. Bij een dringende oproep is een verkeerd teleÍoonnummer genoemd. Gelukkig hebben geïnteresseerde
buudbewoners zich via de redactie toch nog kunnen melden, maar voor de volledigheid volgt hier nogmaals het
betreffende Rampefije:

Tentoonstelling over egels op
de stadskweektuin
Van 31 augustus tot en met 26 oktober is er in het
Natuur- en Milieucentrum op de Kleverlaan een tentoonstelling over egels te bezichtigen. Deze tentoonstelling
richt zich speciaal op kinderen.
ln een vierkant worden de vier seizoenen verbeeld met
tekeningen uit het leven van een egel. ln het midden van
het vierkant hangt een tent. Deze tent verbeeldt de winterslaapplaats van de egel. De kinderen komen in de tent
door onder een brug door te kruipen. ln de tent ligt een
reuze-egel van stoÍ te slapen. Begeleiders van de kinderen kunnen een verhaal van de egel voorlezen. Verder is
er materiaal waar de kinderen mee kunnen spelen.
Vmr scholen is er een pad door de stadskweektuin uitge-

oopRoep
Hebt u misschien wat vrije tijd over? U vraagt zich aÍ:
hoezo? Wel, ik ben een vrouw van 54 jaar die van haar
dokter te horen heeft gekregen dat zij niet meer beter kan
worden (kanker)" Nu wil ik de "Max Gerson therapie" uit
Amerika gaan doen. Deze is zeer intensieÍ en ik heb daar
veel hulp bij nodig (v.n.l. het wassen, schrobben en snijden van groenten en daar sap van persen, electrisch).
Uw telefonische reactie is van harte welkom. lk woon in
de Ramplaan.
Tel. 023-5730705 of 020-6712495.

owt-l zoerrru,
Een gezellige oppasmoeder voor ons kindje, per 0'l-011998, die Ílexibel wil oppassen i.v.m. onregelmatige werktijden ouders.
'k@à.
Bel voor inÍormatie: 023-524241 0.

,,.,,.1W
l

ÍisÍllransaÍr
Gas, water-, lood- en zinkwerken
Rioleringswerkzaamheden
Gas- en c.v.-onderhoud
Stormschades - reparaties binnen 24 uur
Badkamers en sanitair

E
LE Vf'll

Tel. A23 - 524 23 44

N. Tuindorpslaan 54, 2015 HL Haarlem

B.g.g. 06 - 52 82 45 38

ASSURANTItrKANTOOR KRIJNEN / KtrI\IPtrNAAR
r,erzekeringen - hypotheken - pensioenen

auto\,erzekering:

50 plussers extra kor:r:ra
scherp tarief \\.r * ( .::;,
vaste klantenkortrrr.

Bel voor een vrijblijvend advies: tel 521 13 -11
adres: Abr.Mensstraat 4.2015 JR

HA.\RLE\l

. Cosmetica. Homeopathie. Reform

UNIE INKOOP

Drogisterij - Parfumerie

COMBINATIE
HAARLEM BV

Bakker

UNIE I\KOCP CO\IBINATIE HAARLEM B.V

Uu

r oordeel

bij vele winkels

in Haarlem en omstreken
tussen Zijlweg en spoorwegovergang

* KORTI\GSPASJES
* VERKOOP
\\'r1s-. droog-, en koelapparatuur

Bloemendaalseweg 301

fornuizen. ovens, magnetrons etc. etc

OVERVEEN

023 - 527.74.00

8

Informatie:
Julianalaan 108, 2051 JV O\TERVEEN
Tel.023 - 521 11 18
Fax 023 - 525 15 16

Brieven
INGEZONDEN BRIEVEN
(Van de gemeente)

Leefbaarheidsmonitor
Onlangs is de gemeente Haarlem toegetreden tot het
Grote Stedenbeleid van staatssecretaris Kohnstamm. Dit
heeft geleid tot een Íors bedrag in miljoenen voor de
komende jaren (1997 - 1999),
Een van de voonrvaarden van het ministerie van
Binnenlandse Zaken daarbij is dat de effecten van het
beleid gemeten moeten worden met een zogenaamde
leefbaarheidsmonitor. Daarvoor worden vanaf eind september 5000 Haarlemmers benaderd.
Wij willen daar graag aandacht voor vragen.

Leefbaarheid van buurten
Alle 25 gemeenten die meedoen aan het Grote
Stedenbeleid verzamelen jaarlijks informatie over de
bevolkíng, de werkgelegenheid, de werkloosheid, de vei_
ligheid, ondenruijs, enz. Die gegevens zijn ineestal wel bij
gemeenten, de scholen, de arbeidsbureau,s en politie
beschikbaar. Over de leefbaarheid van buurten bestaan
echter niet veel statistieken. Bovendien zeggen deze
gegevens niets over het gevoel dat u als bewoner van uw
buurt hebt. Stel dat er minder aangiÍten van misdaden
zijn gedaan bij de politie, is het dan zo dat u zich ook vei_
liger voelt op straat?
Elke twee iaar meten
Omdat het Grote Stedenbeleid er vooral is voor de bewoners van de stad gaan alle 25 steden elke twee jaar aan
hun inwoners vragen wat ze vinden van de leeÍbaarheid
en de veiligheid in hun buurt. Ze doen dat allemaal op
dezelÍde manier zodat de uitkomsten van al die gemeenten met elkaar vergeleken kunnen worden. Over twee
jaar worden dezelfde vragen weer gesteld en dan kunnen
we dus zien of de bewoners vinden dat de veiligheid en
de leefbaarheid in hun woonbuurt zijn toegenomen.

5000 Haarlemmers
. Haarlem gaat het Grote Stedenbeleid in september
, ar start met een aantal discussie-bijeenkomsten.
Dat is
'..'--( ik een mooi moment om de inwoners voor de
eer_
:': ..:'te gaan vragen wat zij van hun woonbuurl vin_
- , = ^ aÍ elnd september tot eind oktober ontvangen
-:
::- : -= :lC0 Haarlemmers een brief van de gemeente
. .. .... :' z j mee willen doen aan deze enquète.
-=-s:n vormen een willekeurige steekproef
- = -. '.
:' _. -:1-='' -:'s Het is belangrijk dat zo veel moge_
. -:-.:- _: _, - :.reÍ gekregen hebben meedoen met
-:' . -_.'-,.. - :-- lal krijgen wevoorelkewijkeen
_,., ::: - . =' - . -=- -l over de veiligheid en leef_

I

Vertrouwelijk behandelen
Als u een brieÍ krijgt met het verzoek om mee te doen
aan de enquète, grijp dan uw kans om uw mening over
de buurt te geven. Bureau Onderzoek en Statistiek van
de genieente Haarlem voert het onderzoek uit en zal alle
gegevens vertrouwelijk behandelen en namen en adressen

vernietigen.

,

lnformatie van de Blinkert
Zoals u reeds heeÍt gezien, is de eerste start gemaakt
van ons verboullngsproject. De eerste bewoners zijn 14
augustus verhuisd.
ln juni werd reeds één wontng aan de Blinkertlaan gerenoveerd. Tijdens de open dagen is ons gebleken dat de
bewoners enthousrast ziln over hoe het eruit gaat zien.
Naast het vergroten van de doucheruimte komen er nieuwe kozijnen en dubbel glas. Ook aan de beveiliging
tegen inbraak is alle aandacht besteed. De accenten van
het groene raam en de groene turndeur met de afwerking
met tegels onder de raampartij maken de aanblik van
deze laagbouwwoningen ook voor u wijkbewoners nog
gezelliger. Verder is de architect druk doende om de
plannen voor de verpleegdependance en de woningen
aan de Rockaerlshof te tekenen.
Maar voordat dit gerealiseerd wordt, starten wij in de loop
van 1998 met de renovatie van de kamers in het verzorgingshuis zelÍ. Daarover hoop ik u in de volgende wijkkrant meer te informeren. Naast de bouwplannen zal de
Blinkefi zich tngaande 1 januari 1998 bestuurlijk aansluiten bij de Stichting Hervormde Diaconale Huizen, maar
daar zult u als wijkbewoner niets van merken.
Met vriendelijke groeten,
Mevr. C.J.L.M. van Gendt
Directrice

Tip!
Kent u iemand die iets te vieren heeÍt? Heeft iemand iets
bijzonders gedaan, vindt u dat er wel eens een pluim uitgedeeld mag worden oÍ iemand in het zonnetje gezet?
Zijn er "lopende zaken" die wat meer aandacht verdienen? Belt u ons gerust: wij praten graag met u oÍ komen
bij u langs.
Annelies Homburg, 524 72 30
Jacqueline lvloerkerk, 524 SO

96.
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rod to

o.a.: . Akai

. Aristona . BNS

AU0t0-uiltt0

RREKT:ullJ*t
Voor beter beeld en geluid...

SPtcttttsl

. Mission . Panasonic
. Philips . Pioneer
'SharP ' Sent
. Technics

EIGEN SERVICE WERKPLAATS

Leidsevaart 130 (achter de schouwburg) HAARLEM - Tel. 023 5g237g7

Ben je een jongen tussen de 7 en 15 jaar ?
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Houd je van actie ?
Ben je op zaterdagmiddag vrij ?
Dan kan je bij ons:
Vlotten bouwen, pionieren, hikes lopen/Íietsen,
kaart lezen, camperen, abseilen, knopen,
sporten, kampvuren maken, EHBO doen,
trappersbanen nemen en nog veel andere
dingen leren en doen !
Dit alles met ionqens van je eigen leeflijd
en ondsr daskundige laiding !
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Landschapsbeheerplan
Westel ij k Tu i n bo uwgebied
ln de vorige wijkkrant heeÍt u kunnen lezen dat een van
de uitvoeringsbesluiten van het PerspectieÍplan Haarlem
Zuid-West het opstellen behelst van een landschapsbeheerplan voor het Westelijk Tuinbouwgebied.
ln een voorstel heeÍt de aÍdeling Natuur en Landschap
van de gemeente aangegeven hoe zij dit beheerplan wil
realiseren in samenwerking met diverse betrokkenen. Het
college van Burgemeester en Wethouders heeft zich op 2
juni 1997 accoord verklaard met dit voorstel, de zogenaamde planopdracht. Voor advies is het voorstel vervolgens op 19 juni 1997 voorgelegd aan de raadscommissre
Natuur en Milieu. De raadscommissie heeÍt zich accoord
verklaard met de inhoud van de planopdracht. De raadscommissie maakte zich overigens wel zorgen over de
voortgaande "verloedering" van het Westelijk
Tuinbouwgebied. Heel belangrijk is dat de raadscommissie algemeen van mening was dat het groene karakter
van het Westelijk Tuinbouwgebied behouden moest blijven, dus geen woningbouw! Op één van de vragen van
de raadscommissieleden aan de voorzitter, wethouder De
Vries, (tevens wethouder van Verkeer) oÍ wordt overwogen een weg vanuit Bloemendaal door dit tuinbouwgebied aan te leggen, werd door hem een duidelijk antwoord gegeven: NEEN!
Met het accoord van de commissie is tegelijk het stansein gegeven voor de verdere planvorming voor het landschapsbeheerplan.
Wat betekent dit nu in de praktijk?
Op basis van de gemeentelijke inspraakverordening zullen onder meer bewoners van de omliggende wijken,
grondeigenaren en gebruikers van het Westelijk
Tuinbouwgebied worden betrokken bij de vorming van
het landschapsbeheerplan. Het landschapsbeheerplan
zal overigens in stappen gerealiseerd worden. Zo is er
een initiatieffase, de definitieÍase en tot slot de ontwerpÍase. ln deze Íase zal onderzoek worden gedaan naar:
Cultuurhistorische kwaliteitenOorsprong van dit gebied,
ontwikkeling tot nu toe, kwaliteit en herkenbaarheid.
Economische kwaliteiten en potentiesBodem en water,
tuinbouw en landschap. Eisen van de tuinbouw aan het
gebied, orièntatie op de produktie en de produkten, randvoonruaarden die gesteld worden aan de tuinbouw vanuit
milieu en het waterbeheer.
Ecoloqische kwaliteiten en potentiesEcologische Íunctie,
onderdeel van de provinciale ecologische hooÍd groenstructuur, strandvlakte tegen het duinrandgebied, aÍwateringssloten met duinbeekkarakter, vegetatie en Íauna.
Recreatieve kwaliteiten en potentiesWater- en oeverrecratie, landrecreatie. lnventariseren voor het recreatief

nnedegebruik van het Westelijk Tuinbouwgebied voor

recreatie.
Landschappeliike kwaliteiten en potentiesVerkenning van
ruimtelijke structuren en van lanschapsarchitectonische
kenmerken. Landschappelijke waardebepaling.
Na het aÍsluiten van bovenomschreven deÍinitiefase volgt
de ontwerpfase. Daarin worden voorstudies, schetsen,
deÍinitieve ontwerpen, detailtekeningen en kostenramingen gemaakt. De ontwerpÍase eindigt met een goedgekeurd ontwerp.
lvlel de crgan satle-opzet houdt de zogenaamde
Plangrcep zich bezig. Een groep van alle betrokken ambtelilke aÍdel ngen te samen met een afvaardiging van
betrokken wijkraden en geïnteresseerde burgers.
Daarnaast Íunctioneert er een Klankbordwerkgroep, die
voor de terugkoppeling zorgt naar betrokken wijkraden en
groepen in en rondom het plangebied. ln haar voorlichtende taak kan deze Klankbordgroep ambtelijke ondersteuning verkrijgen vanuit de gemeente.
Ve rteg

enwoo rdi g
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g Wij kraad Ram plaan kwartie r n
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Klankbordgroep Lanschapsbeheerplan: John Tijmstra en

Wil de Braal.
HeeÍt u interesse deel uit te maken van deze werkgroep?
Neemt u dan kontakt op met John Tijmstra, tel. 0235248228. Ook als u in een andere interessesÍeer graag
mee wilt praten over uw directe woonomgeving, bent u
zeer welkom; de wijkraad is van u. lnlichtingen: Derk de
Vries, tel. 023-5241915
(na 19.00 uur bellen a.u.b.).
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TEL. 524 05 53

C. den Hollander
Sch ilderwerken b.v.
Haarlern (023)5356812

service

e

kwaliteit

DIK KOSTER
Uw winkel aan huis
voor

-melk
-levensmiddelen
-brood
-aardappelen
-groenten en

-fruit
2 keer per week

bij U in de straat
Graag tot ziens
'll::ri"
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tel: 5378212
service u kwaliteit

lk weet nog dat...
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...mijn vader vertelde dat hij in 1927 op de Ramplaan
kwam wonen. Hij ging naar de openbare school
Overueen, op de plek waar nu bij de spoorbaan de
Zaanse Grutter is gevestigd. Hij staat hier op een foto
van het SinterklaasÍeest in 1928.
Hij zit ergens een beetje verscholen met naast zich zijn

Vrijwilligers gevraagd voor
U.V.V. - Tafeltje Dekje
- -='? t e Dekje organiseeft
-r::'

l-iaa

:-
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op werkdagen tussen

staat zlin orn zelÍ hun warme maaltijd te verzorgen.
Wie zi*r één nraal per week gedurende 90 minuten wil
inzetten voor de otrdere medemens, is bij ons van hafie
welkom.
Natuurlijk mrden de krlometers die u rijdt vergoed.
De maaltijden worden bezorgd vanuit een centraal punt
in de Waarderpolder.
Het is dankbaar werk, in een ontspannen sÍeer en het
geeÍt u een voldaan gevoel. Meldt u snel aan, laat het
eten niet koud worden!

* ,- :,;

Stichting Unie Van Vrijwilligers
Afdeling Haarlem e.o.
Bureau: Schotersingel 2c
2021 GE HAARLEM
Tel. 023-5261629

t3 30 - 14.00

Erik Rijnnarl

VSB

,',.s -ur een warme maaltijdvoorziening voor
r e een laag inkomen hebben en niet in

Openingstijden: maandag:

kleine zusle Corrie die een grote slappe strik in haar haar
heeft. Zouoen er nog mensen zijn die zichzelÍ op de Íoto
herkennen? Het hoofd van de school was de heer
Hoekstra.

Het was even wennen in het begin, maar het begint
inmiddels een vertrouwd beeld te worden: de bankbus
van de VSB. Elke woensdag van 10.00 tot 12.30 uur bij
De Blinkert en van 13.30 tot 16.00 uur op de Ramplaan
kunnen cliènten er hun bankzaken afwikkelen. Wim Stolk,
wiens vaste werkplek Rotterdam is, rijdt inmiddels elke
woensdaE met plezier met deze hypermoderne bus, zelfs
voorzien van een liÍt, naar Haarlem. Over een vaste plek
wordt met de winkeliers en de gemeente nog onderhandeld
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"...wat ruist en ritselt in Elswout"
Elswout en bomen: Elswout zijn bomen. "Toch is niet één
boom op het landgoed op natuurlijke wijze hier ontstaan",
vertelt Leo Deddin§, bosopzichter van het landgoed, "op
één uitzondering na. Toen landschapsarchitect Michael
een park ontwierp naar Engels voorbeeld, stond op de
Patrijzenberg vermoedelijk al één linde: bij het afgraven
van het duin is deze blijven staan. Hoewel aan een linde
moeilijk is af te lezen hoe oud de boom precies is, is het
niet onwaarschijnlijk dat deze linde uit de 17e eeuw
stamt."
Bomen doen het goed in Elswout. Het grondwaterpeil is
constant (dus zeer droge zomers hebben nauwelijks
invloed, behalve aÍ en toe een "uitgezweet" vallend
blaadje), en bovendien bestaat de bodem behalve uit
zand uit kleischollen, zodat na een regenbui de meststoÍÍen niet wegspoelen.
Met toestemming van Jet Slagter-Wieringa van Stichting
Ons Bloemendaal hebben wij de volgende anekdote over
een wel heelwonderlijke boom!

ln 1781 komt het landgoed Elswout te Overveen in het
bezit van Mr. Jacob Boreel. Hij verbetert de wegen rondom Elswout en vernieuwt de daarin aanwezige bruggen.
Hijvraagt en verkrijgt toestemming het tracé van de huidige Zijweg en Duinlustweg daarbij enigszins te verleggen*odat dit niet langer over zijn terrein loopt. Als eerste
gaat hij daarna over tot omrastering van zijn landgoed.
En dan beginnen de inwoners van Overveen te mopperen, want door deze aÍrastering worden paden aÍgesloten
die zij "zints onheuchelijk tijden" gebruikten en die onder
mee leiden naar de Wonderboom van Overveen.
,'. - - iei'boom

I = ,'. -'Cerboom, een merkwaardig vergroeide beuk (?)
s': - r - :e Zuidwesthoek van het langoed, dichtbij het
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Deze boom, veelvuldig uitgebeeld, is voor verschiilend
generaties Overveners het doel geweest van de zondagmiddagwandeling, en nu dreigde hi1 dus onbereikbaar te
worden, Tenslotte gaat het "Gerecht van Tetterode" zich
ret de krvestie bemoeien.
De Overveners krljgen hun zin. Bii schrijven van I september 1792 taaï Jacob Boreel het "Gerechte" weten dat
"Íatsoenelilke ingesetenen en speciaal die van Overveen
en die geenen dre aldaer hun Somer verblijÍ houden" toestemming krijgen hun v;anCeling naar de wonderboom te
maken mits zij zich aan de poorl melden bij de tuinbaas
en "tol soo lange dat ,laar geen misbruik van gemaakt
wierd".
De oude wonderboom bestaat niet meer - er is een
andere op ongeveer dezelÍde plek d e graag de fakkel wil
overnemen. Misschien ziet u hem staan bii uw rondwandeling.
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Tenslotte de imposante grote rode beuk, ten oosten van
het Grote Huis, op de herlenbaan. Deze werd ooit
geplant bij de geboorte van de derde Wiliem Borskl in
1834: de boom is dus meer dan 150 jaar oud. Wel blokkeeft hij inmiddels de oostelijke zichtas op Haarlem, die
geaccentueerd moest worden door de perspectiefpiant
van de beide lindenrijen (zie voorpagina). Wist u dat met
het oog op de dieptewerking destijds achter het Huis het
grootste vee voorin de wei werd gezet en het kleinste
achteraan?
Vergeet u tenslotte de schitterende boomgaard niet te
bekijken. tt/et hulp van een biologische Íruitkweker in
Lisserbroek is er een groot aantal varièteiten te bewonderen. En helemaal in de hoek staat warempel nög een
wonderboompje: als kind legde Anna Borski in haar kruidentuintje samen met de tuinbaas in twee buigzame
scheuten een knoop - en nu is nog altijd de wonderlijke
groeivorm te zien.

Wij wensen u veel wandelplezier'!
Annelies Homburg
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