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Adviescommissie Haarlemmerhout en Frederikspark 
 

 

 

Secretariaat/postadres: Marije van der Meulen, postbus 2003 PB Haarlem; mvandermeulen@haarlem.nl 

 

 
Aan: de Wethouder Openbare Ruimte  

van de gemeente Haarlem 
de heer drs M. Snoek 

         Haarlem, 28 mei 2020 

Geachte heer Snoek, 

Met genoegen bied ik u hierbij het advies aan voor een nieuw beheerplan voor de 
Haarlemmerhout en het Frederikspark. 

De huidige beheerplannen, over de periode 2012 – 2021, respectievelijk 2013-2023, 
zijn aflopend. De adviescommissie Haarlemmerhout en Frederikspark is in deze 
periode nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van een aantal deelgebieden en 
bij de uitvoering van het beheer. Op grond van deze betrokkenheid en de opgedane 
ervaringen beveelt de commissie aan één nieuw beheerplan voor beide 
rijksmonumenten op te stellen. Weliswaar dunner en concreter dan het vigerende,  
waarbij de aanpak in werkplannen wordt gecontinueerd.  

Dit advies is vastgesteld in de vergadering van 18 mei 2020. In het advies gaat de 
commissie nader in op een aantal aspecten waar een extern bureau bij het opstellen 
van dit plan dient in te gaan. 
Gaarne licht de commissie dit nader aan u toe. Ook biedt de commissie zich aan om 
te participeren in de begeleiding van het opstellen van het nieuwe beheerplan door 
een extern bureau. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Adviescommissie Haarlemmerhout en Frederikspark, 

 

 

Ruthger Smit 

voorzitter 

 

 

 

 

Naast het advies treft u hierbij ook de huidige samenstelling van de Adviescommissie 

Haarlemmerhout en Frederikspark aan. 
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De Adviescommissie adviseert de Gemeente Haarlem over het beheer en inrichting van de 

rijksmonumenten Haarlemmerhout en Frederikspark (collegebesluit van 3 oktober 2011).  

De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de omliggende wijken en belangengroeperingen, 

deskundigen en medewerkers van de Gemeente Haarlem. 

 

Samenstelling 

 

Ruthger Smit (voorzitter)     Wijkraad Koninginnebuurt 

Udo Kluijver (plaatsvervangend voorzitter) Wijkraad Welgelegen 

Lex Rietveld       Wijkraad Bosch & Vaart 

Harry Francken      Wijkraad Zuiderhout & Vredenhof 

Titi des Bouvrie      Vereniging Vrienden van de Haarlemmerhout 

Anneke Volbeda     Vereniging Vrienden van de Haarlemmerhout 

Nico Brink      Stichting Houten Haarlemmer 

Chris Brunner      Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland 

Hans Kerkhoff       IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid 

Hilde Prins      Historische Vereniging Haerlem  

Dik Vonk      Voormalig stadsecoloog 

Lex Wijnbeek      Voormalig medewerker Beheer Zuidwest Gemeente 

Jeroen Braakman     Procesmanager Beheer Zuidwest Gemeente 

Machiel Bom      Dagelijks Beheer Zuidwest Gemeente 

Ietze Oostinga      Spaarnelanden, beheerder Haarlemmerhout en Frederikspark 

Marije van der Meulen               Secretariaat 

 


