Jaarverslag 2012
Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek
Nadat in het najaar van 2011 het kwartaalblad HeerlijkHeden van de Historische Vereniging
Heemstede-Bennebroek (HVHB) op A4-formaat en in kleurendruk is verschenen heeft in het
voorjaar van 2012 een tweede grote verandering plaatsgevonden: een geheel nieuwe
website. De nieuwe site www.hv-hb.nl heeft veel tijd en geld gekost, met als gevolg dat de
aandacht voor het vijfenzestigjarig bestaan van de vereniging beperkt is gebleven tot het
melden ervan tijdens opening van de jaarvergadering op 31 mei 2012.
De HVHB heeft veel aandacht besteed aan het Themajaar Historische Buitenplaatsen 2012.
In HeerlijkHeden zijn artikelen verschenen over buitenplaatsen in Heemstede en
Bennebroek. Zowel tijdens de voorjaarsbijeenkomst als de najaarsbijeenkomst stonden de
buitenplaatsen centraal en op 1 en 8 september hebben honderden belangstellenden
buitenplaatsen kunnen bezoeken.
In 2013 is het honderd jaar geleden dat de gemeente Heemstede Groenendaal heeft
aangekocht en heeft ingericht als wandelbos. Ter gelegenheid daarvan zal door de HVHB
een boek over Groenendaal worden uitgebracht dat qua opzet vergelijkbaar zal zijn met het
boek over de Binnenweg en de Raadhuisstraat uit 2010.
1. Bestuur en commissies
Tijdens de jaarvergadering op 31 mei is Daan Kerkvliet als bestuurslid benoemd. Daan heeft
de plaats ingenomen van Marijke Meyer, die jarenlang leiding heeft gegeven de commissie
karakterbehoud.
De commissie karakterbehoud is uitgebreid met Martin Bunnik en er zijn in 2012 twee
nieuwe commissies opgericht: de commissie communicatie en de historische commissie.
Communicatie staat onder leiding van bestuurslid Marc de Bruijn. Leden van deze
commissie zijn onze fotograaf Theo Out en de in 2012 nieuw toegetreden commissieleden
Annemarie Thoolen en Harry Opheikens. Laatstgenoemde gaat de taak van webmaster van
de website van de HVHB overnemen van Alexander Koopman, die deze taak voor de oude
website jarenlang heeft vervuld.
De historische commissie is in december 2012 gestart met als leden Joke Dondorp, Martin
Bunnik en Hillebrand de Lange.
Een overzicht van de samenstelling van het bestuur en de commissies vindt u in
HeerlijkHeden en op www.hv-hb.nl.
2. Activiteiten voor de leden
Bijeenkomsten
Met maar liefst ruim 180 aanwezigen is met de voorjaarsbijeenkomst een record gevestigd.
Na het formele gedeelte, de jaarvergadering, is door de burgemeester van Heemstede,
mevrouw Heeremans, het Buitenplaatsenjaar Heemstede geopend.
Vervolgens is er een film vertoond, waarin leerlingen van het College Hageveld hun visie op
de Heemsteedse buitenplaatsen in beeld hebben gebracht.
Kunsthistoricus René Dessing, bewoner van Huis te Manpad en voorzitter van de Stichting
Themajaar Historische Buitenplaatsen 2012, heeft een uitgebreide presentatie met veel
mooie plaatjes gegeven over de buitenplaatsen in Nederland.
Ook de najaarsbijeenkomst stond in het teken van buitenplaatsen. In de vorm van een
minisymposium is het jaar van de buitenplaats voor wat betreft Heemstede afgesloten. De
Heemsteedse wethouder van cultuur, Jur Botter, liet weten dat het gemeentebestuur graag
de belangstelling voor de buitenplaatsen wil vasthouden, bijvoorbeeld door jaarlijkse
openstellingen.
Excursies

Ook in 2012 is gekozen voor excursies in, of op niet te grote afstand van Heemstede en
Bennebroek.
In februari is een bezoek gebracht aan het Zee- en Havenmuseum in IJmuiden. Veel
belangstelling was er voor de excursie naar Hageveld in mei. In juni is een rondwandeling
gemaakt door het 19de _ eeuws Haarlem Zuid en in juli werd in het kader van de historische
buitenplaats de expositie 'Vijf eeuwen bloemperken' op de buitenplaats Akerendam in
Beverwijk bezocht. Ten slotte is in augustus onder leiding van Martin Bunnik een wandeling
gemaakt rond het voormalige Huis te Bennebroek.
Zoals ieder jaar heeft de HVHB ook in 2012 een centrale rol gespeeld bij de organisatie van
de Open Monumentendagen, ditmaal met een aantal buitenplaatsen in Heemstede.
HeerlijkHeden
Nadat eind 2011, ter gelegenheid van nummer 150, HeerlijkHeden op A4-formaat, dubbeldik
en in kleurendruk is uitgebracht, zijn kleur en formaat, zoals de bedoeling was, in 2012
gehandhaafd. Nieuw is dat HeerlijkHeden met succes ook in de boekhandel te koop is, met
als gevolg honderden extra lezers. In 2013 en daarop volgende jaren zal op dezelfde wijze
met HeerlijkHeden worden voortgegaan.
Website
Zoals al is vermeld in dit jaarverslag is de website van de HVHB volledig vernieuwd. Alle
informatie over de HVHB en over de activiteiten, zoals excursies, is er op te vinden. Er
kunnen (historische) vragen worden gesteld. Nummers van HeerlijkHeden van 1973 tot en
met 2008 zijn in te zien, evenals een aantal niet meer verkrijgbare publicaties. Van alle
monumenten in Heemstede en Bennebroek zijn foto's en beschrijvingen op de site te vinden.
De projecten, die samen met scholen zijn opgezet, en de activiteiten op het gebied van
karakterbehoud zijn of worden op de site geplaatst.
Het bezoek aan de site is flink toegenomen. De site heeft een centrale plaats in de
vereniging ingenomen.
3. Monumenten
Ook in 2012 heeft de HVHB aandacht besteed aan bouwprojecten in Heemstede en
Bennebroek, die een bedreiging vormen of kunnen vormen voor het karakter van beide
dorpen.
De ontwikkelingen rond het voornemen van de VOMAR om in Heemstede een supermarkt te
bouwen tussen de Eikenlaan en de Binnenweg is met argusogen gevolgd. Ook de eventuele
verplaatsing van de bibliotheek heeft de aandacht van de HVHB en dan niet alleen de
gevolgen voor het gebouw, de voormalige Dreefschool, als het wordt verbouwd tot
appartementen, maar ook omdat op de zolder het archief en de verzameling van de
vereniging ligt opgeslagen.
In december is een nieuw plan voor De Havendreef gelanceerd dat in vergelijking met de
voorgaande versie, waar de HVHB moeite mee had, beter aansluit bij de naastliggende
bestaande huizen en nog maar in beperkte mate uit hoogbouw bestaat.
Een door de HVHB ingediende zienswijze (bezwaar) tegen de forse afmetingen van een
nieuw te bouwen appartementencomplex langs de Cruquiusweg volgens het
bestemmingsplan De Slottuin, heeft enkel tot enige aanpassingen van de gevel geleid.
Wegens de slechte marktsituatie is het gehele bouwplan De Slottuin in november vooralsnog
ingetrokken.
Ook de bouw van een uitvaartcentrum op de Heemsteedse begraafplaats aan de Herfstlaan
gaat niet door omdat de betreffende uitvaartondernemer zich heeft teruggetrokken. De
HVHB had met succes gepleit voor een ruime afstand tussen de nieuwbouw en de
bestaande ingangspartij.
De HVHB heeft tijdens een vergadering in december van de commissie Ruimte van de
Heemsteedse Gemeenteraad laten weten bezwaar te hebben tegen de niet goed in de
omgeving passende forse afmetingen van voorgenomen nieuwbouw langs de Cloosterweg
nabij het Wilhelminaplein.

Wat betreft de zorgelijke toestand van het 17de-eeuwse rijksmonument Glipperweg 70 is in
2012 niets veranderd.
De HVHB heeft in 2012 consequent laten blijken tegen een nieuwe provinciale weg, de
Duinpolderweg, door of vlak langs het bij GGZ-inGeest behorende bos nabij Bennebroek te
zijn. Gepleit is om als alternatief ook het verlengen van de N 207, tussen Hillegom en Lisse
door, naar de N 206 te onderzoeken.
4. Overige activiteiten
In 2012 is gestart met periodiek overleg met de Historische Vereniging Haerlem en de
Stichting Ons Bloemendaal.
Met de gemeenten Bloemendaal en Heemstede zijn waar nodig ambtelijke contacten en met
laatstgenoemde gemeente heeft ook bestuurlijk overleg met wethouders plaatsgevonden.
De historische commissie is in december van 2012 van start gegaan en zal zich, naast het
beantwoorden van historische vragen, aanvankelijk richten op de canon van Heemstede en
Bennebroek. De bedoeling is dat de canon in 2014 zal verschijnen.
5. Financiële situatie
Ondanks de hoge incidentele kosten voor de bouw van de nieuwe website is 2012 met een
positief saldo afgesloten.
Omdat van diverse zijden subsidie voor het uitbrengen van het boek over Groenendaal is
toegezegd is het financiële risico dat vereniging met dit project loopt beperkt.
Het ledental van de HVHB is in 2012 iets gestegen en ligt nu boven de duizend.
Ten slotte dankt het bestuur de vrijwilligers die zich in 2012 voor de HVHB hebben ingezet.
Zij zijn onmisbaar voor het functioneren van de HVHB.

