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Mijn naam is Jos Teeuwen wij zijn de derde generatie van de familie Teeuwen aan het 
Duinvlietspad, met het tuinbouwbedrijf. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om een 
korte reactie te geven op de inspraak van de Stichting westelijk tuinbouwgebied Haarlem. 

Zoals mijn opa en vader de erven Luden hielpen met het onderhouden van de landerijen en 
het opruimen van brandhout uit het bos, is er nu met de huidige eigenaren niets 
veranderd. Wij zetten de traditie voort. 

Met de bewering van de stichting niet groen maar bedrijven terrein draait de stichting de 
situatie om Wij runnen het tuinbouwbedrijf al meer dan 60jr en onze activiteiten waaronder 
ook het houtkloven zijn ook zo lang al bekent. Het kloven gebeurt op een onrendabel deel 
van het erf bij het woonhuis, dat ongeschikt is voor het kweken van bloemen. 
Uit de directe omgeving, school en omwonenden krijgen we positieve geluiden over ons 
bedrijf. 

Het perceel naast ons bedrijf waar nu gras groeit waar de stichting eerst over zegt liever 
tuinbouw te zien. Op dat perceel willen wij graag voor langere tijd bloemen telen. 
Is het alleen wel zo wat de stichting zegt, of klopt het niet. Aan het einde van de inspraak 
van de stichting wordt immers iets anders gezegd. Hieruit blijkt weer dat ze tegenstrijdig 
naar buiten komen. 

De Stichting westelijk tuinbouwgebied etaleert zich zo dat het lijkt dat zij de kwekers en 
eigenaren ondersteunen, maar wat uit de betogen en handelen van de Stichting blijkt is dat 
zij de eigenaren, gebruikers en gemeente tegenwerken. 

De doelstelling en voorwaarde van ons als gebruikers zijn het gebied te Behouden, 
Onderhouden en Vruchtbaar te houden om zo gezonde gewassen te kunnen telen en 
oogsten. 

Over de bedenkingen van de Stichting betreft de bollenschuur en afdak kan ik u 
verzekeren dat deze legaal zijn . Zoals bij de gemeente bekend is. 

Tot slot 

Als ik net als de Stichting over duurzaamheid en erfgoed spreek dan willen wij duidelijk 
maken dat wij de beste bedoelingen met het gebied hebben en op rendabele wijze het 
gebied onderhouden. HAARLEM BLOEMENSTAD? 
Verder verwijs ik naar de ruimtelijke onderbouwing. 


