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wonen op historische grond

De meest rechtse gashouder is de derde, die in 1933 geopend werd. De drie telescopische ringen zijn hier
geheel uitgeschoven.

 Dit tegeltableau
krijgt een plaats
in de hal van het
nieuwe appartementengebouw.
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portret van het gezin van adriaan pauw jr.
door een geïdealiseerde landschappelijke
achtergrond, kleurenrijkdom en deels
antikiserende (want tijdloze) kleding.
Technisch stelt deze vorm van portret
teren hoge eisen, omdat p
 ersonen in
verschillende houdingen en ten v oeten
uit moesten worden afgebeeld en
bovendien de compositie en lichtbehandeling gecompliceerd waren. In het hier
centraal staande schilderij toont Mijtens
zijn kwaliteiten als portretschilder in de
nauwkeurige weergave van de personen
en de fraaie stofuitdrukking van de
kleding. Dat hij ook geen onverdienste-

lijk landschapsschilder was, blijkt uit de
omgeving waarin de familie is afgebeeld.

Wat is er te zien?
De getoonde familie is representatief ten
voeten uit afgebeeld. De vier personen,
een man, een vrouw en twee meisjes,
staan afgebeeld voor een rotspartij met
wat bosschage voor een weids, idyllisch
landschap. Het is evident een welgestelde
familie, waarschijnlijk een Hollandse
patriciërsfamilie. De vier figuren zijn
voorin het landschap geplaatst en daar-
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de vrijheidsdreef krijgt nieuwe bomen

Uit het onderzoeksrapport van Pius Floris Boomverzorging Amsterdam,
2015
Van de witte paardenkastanjes langs de Vrijheidsdreef (Aesculus hippocastanum, veelal de cultivar ‘Baumannii’ ofwel dubbelbloemige paardenkastanje) zijn in het verleden al exemplaren omgevallen en/of verwijderd. De ruimtes in het laanverband zijn deels weer aangeplant met inmiddels tot halfwas uitgegroeide paardenkastanjes. De oude, volwassen bomen zijn 20 à 25 meter hoog. De meest westelijke bomenrij
langs het weiland beschut de kastanjes in de middenbermen en langs de Van Merlenvaart, maar is zelf het
meest kwetsbaar vanwege de overwegend westelijke en zuidwestelijke wind. Na de zomerstorm van 25 juli
2015 staan er nog 91 paardenkastanjes, waarvan 68 volwassen bomen. In juli 2015 zijn 73 paardenkastanjes
visueel geïnspecteerd op symptomen van de bloedingsziekte: bloedingsvlekken, bastscheuren, breukgevaarlijke takken, aantasting door zwammen en conditieverval in de kroon. De conclusie is dat 19 bomen
om veiligheidsredenen direct geveld moeten worden en dat alle andere bomen moeten worden gecontroleerd op losse en gebroken takken als gevolg van de storm.
Vervolgens schetst het rapport verschillende mogelijkheden om (een deel van de) resterende bomen te
behouden door onder meer snoei, het verankeren van kwetsbare hoofdtakken en het behandelen van nog
niet aangetaste bomen. De (aanzienlijke) kosten daarvoor zijn berekend. Door het kappen van bomen
verandert de windbelasting van de resterende bomen, wat nieuw gevaar kan opleveren. De laan zal steeds
intensief gecontroleerd moeten worden.

 Op deze foto uit april 2013
is links goed te zien dat er al
eerder bomen tussen de rijen
uitgevallen zijn en dat de kastanjes ook niet allemaal even
oud zijn.

 Na de zomerstorm van 25
juli 2015.
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Hierna vertelt Martin Bunnik kort
iets over het door hem g eschreven
boek over het landgoed Huis te
Vogelenzang. Martin is lid van
de historische commissie van de
HVHB en schrijft artikelen voor
HeerlijkHeden. Het boek over Huis
te Vogelenzang is uitgegeven door de
Stichting Ons Bloemendaal en is te
koop bij de plaatselijke boekhandels.
Tot slot is er gelegenheid tot
bijpraten in de Pauwehof en velen
maken daarvan gebruik. Het was
een interessante en geanimeerde
avond.

 Jeanine en Robbert Reijn (rechts) zijn de eigenaars van Raadhuisstraat 49. Rob van de Wel (links) gaf de aanzet tot het realiseren van
de houten pui, naast hem architect Nico van Bockhooven.
 De HVHB kan niet functioneren zonder een groep heel enthousiaste vrijwilligers.
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