Verslag Voorjaarsbijeenkomst HVHB,
tevens Algemene Ledenvergadering, 23 mei 2013
Ongeveer 160 aanwezige leden en belangstellenden worden in het raadhuis van Heemstede
door de voorzitter van de HVHB, Jaap Verschoor, welkom geheten.
De bijeenkomst begint met een korte ledenvergadering en staat verder in het teken van het
door de HVHB uitgegeven boek Groenendaal - van buitenplaats tot wandelbos.

Ledenvergadering
1 /2 Opening en mededelingen van het bestuur
De voorzitter geeft een korte toelichting op het verslag over 2012 en enkele andere thema’s
die binnen de vereniging spelen.
Gelukkig zijn er steeds meer leden die een bijdrage willen verlenen aan het goed
functioneren van de vereniging. Daardoor was het mogelijk een historische commissie op te
richten, waar Joke Dondorp, Martin Bunnik, Hillebrand de Lange en Ruud Bannink deel van
uitmaken. Onder aanvoering van ons bestuurslid Marc de Bruijn is er een commissie
communicatie gaan functioneren met als leden Annemarie Thoolen, onze fotograaf Theo
Out, Louis Goulmy en Harry Opheikens, die de rol van webmaster op zich heeft genomen.
Wat karakterbehoud betreft is het goede nieuws dat Stadsherstel Amsterdam het Wapen van
Heemstede op het Wilhelminaplein heeft overgenomen en gaat restaureren. Nadat het
honderden jaren een horecafunctie heeft gehad, komen er nu appartementen in.
Punten van zorg zijn het rijksmonument Glipperweg 70 uit de zeventiende eeuw en een
bollenschuur aan de Manpadslaan. De HVHB kan helaas niet meer doen dan bij de
eigenaren, de gemeente en organisaties als de Erfgoedvereniging Heemschut aandacht
vragen voor de erbarmelijke staat van onderhoud.
Een ander punt dat de vereniging zorgen baart is de eventuele aanleg van de Duinpolderweg
langs Bennebroek en Vogelenzang. Tegen een tracé door het bos van GGZ-inGeest bij
Bennebroek zal de HVHB zich zeker verzetten.
Op 22 mei 2013 is het eerste exemplaar van Groenendaal - van buitenplaats tot wandelbos
door acteur Kees Prins, zoon van een boswachter van Groenendaal, aangeboden aan de
heer Van Lennep, kleinzoon van burgemeester Van Lennep die in 2013 de drijvende kracht
was achter de aankoop van Groenendaal door de gemeente.
In het kader van 100 jaar Groenendaal staat nog veel meer te gebeuren. Zo is er in de
maanden juni, juli en augustus in het raadhuis een tentoonstelling over Groenendaal en
organiseert de HVHB samen met de gemeente op 30 oktober een minisymposium als
afsluiting van het Groenendaaljaar
Het ledenaantal van de HVHB vertoont een stijgende lijn en bedraagt inmiddels ongeveer
1040.
De historische commissie is gestart met het schrijven van een canon voor Heemstede en
Bennebroek. De presentatie is gepland voor 2014.In 2015 hopen we met voorstellen te
komen voor uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijsten met panden van na 1945.
Voor 2016 staat een volgend HVHB-boek gepland, over de ontwikkeling van Heemstede
tussen 1890 en 1940 van agrarische gemeenschap tot forensendorp.
3 Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering 31 mei 2012
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld
4 Vaststelling jaarverslag 2012
Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
5 Verslag kascommissie over de jaarcijfers 2012

De kascommissie heeft op 27 maart 2013 de financiën 2012 doorgenomen. Vragen zijn door
de penningmeester op bevredigende wijze beantwoord. De presentatie was helder en
volledig en er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. De kascommissie stelt voor het
bestuur en in het bijzonder de penningmeester, decharge te verlenen. De vergadering stemt
daar met applaus mee in.
6 Vaststelling jaarcijfers 2012 en begroting 2013
Noch het financieel verslag 2012 noch de begroting 2013 geeft aanleiding tot vragen of
opmerkingen, Beide worden vastgesteld.
7 Benoeming nieuwe kascommissie
Leo Zwarter treedt af als lid van de kascommissie.
Leo van de Raadt heeft zich bereid verklaard zitting te nemen in de kascommissie. Als nieuw
reservelid van de kascommissie meldt Ad van Amerongen zich aan.
8 Herverkiezing bestuurslid
Bestuurslid Gerry Weijers (evenementencommissie) is aftredend en heeft zich herkiesbaar
gesteld. Onder luid applaus stemt de vergadering unaniem in met haar herbenoeming.
9 Rondvraag en sluiting
De voorzitter wijst op de plannen van de Stichting Oude Kerk om de kerk aan het
Wilhelminaplein beter geschikt te maken voor concerten. Speciaal voor de leden van de
HVHB wordt een rondleiding georganiseerd door de kerk en het aangrenzende museum Van
Schagen, in combinatie met een kort orgelconcert in de kerk.
Meerdere aanwezigen complimenteren de HVHB met het fraaie kwartaalblad HeerlijkHeden
en de wekelijkse historische rubriek in De Heemsteder.
Een van de leden pleit voor een verhoging van de contributie. Deze staat niet meer in
verhouding tot alles wat de leden wordt geboden.
Daar het merendeel van de leden meer betaalt dan de jaarlijkse minimumcontributie van €
18,- en door een voorzichtig financieel beleid, is het bestuur tot nu toe niet genoodzaakt
geweest met een voorstel tot contributieverhoging te komen. Eventuele contributieverhoging
blijft een voortdurend aandachtspunt van het bestuur.

Videofilm wandelbos Groenendaal
Een viertal leerlingen van College Hageveld, Marc Cappon, Wouter Maassen, Istvan
Mandemaker en Sam van der Plas, hebben in het kader van hun maatschappelijke stage
een film gemaakt over Groenendaal. Zij hebben daartoe een dag les gehad van de cineast
Wim Dröge. Alle aanwezigen waren zeer onder de indruk van het resultaat. De makers
werden beloond met een luid applaus en bonnen te besteden bij chocolaterie Van Dam.

De aankoop van Groenendaal in 1913
Marc de Bruijn, bestuurslid van de HVHB en een van de auteurs van het boek over
Groenendaal, laat onder het vertonen van verrassende plaatjes zien dat de aankoop in 1913
een spannend en voor die tijd zeer opmerkelijk verhaal is geweest. Met de uitgave van ƒ
318.000,- heeft Heemstede een prachtig recreatiebos verkregen en is de gemeente extra
aantrekkelijk geworden als vestigingsplaats van nieuwe inwoners.

Groenendaal als volksbos 1913 - 2013

Een van de andere auteurs van het Groenendaalboek, Wim de Wagt, liet in een interessant
betoog met mooie afbeeldingen zien wat Groenendaal in de afgelopen honderd jaar heeft
betekend en wat er allemaal is veranderd. Hoogtepunt was wel de aankoop van het grootste
deel van de aan Groenendaal grenzende voormalige buitenplaats Meer en Berg en als
dieptepunt kan de sloop van het letterlijk hoogste punt van het bos worden genoemd, de
prachtige belvedère.

‘Eerste’ exemplaar boek Groenendaal
Zoals eerder in dit verslag vermeld is op 22 mei het eerste exemplaar van het boek
Groenendaal - van buitenplaats tot wildernis uitgereikt.
Na een woord van dank aan alle auteurs, fotografen, het Noord-Hollands Archief, redacteurs,
vormgevers enz. en dank voor de inspanning van de gemeente voor de viering van honderd
jaar Groenendaal, reikt de voorzitter een tweede eerste exemplaar van het boek uit aan
wethouder Kuiper. De wethouder feliciteert vervolgens de HVHB met het prachtige boek en
memoreert dat we met zijn allen een schone taak hebben om het wandelbos voor de
volgende generaties in stand te houden.
Na afloop bleven veel leden napraten onder het genot van een drankje en werd door velen
gebruik gemaakt van de mogelijkheid het Groenendaalboek aan te schaffen.

