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Buitenwater: Mooie meertjes
aan de rand van Haarlem
Door Joke van der Zee
Haarlem – Gelukkig zijn voor zwemliefhebbers in en rond Heemstede
genoeg mogelijkheden te vinden.
Uiteraard is de zee – op korte afstand
– een aantrekkelijke zon- en zwemlocatie. Bovendien zijn er diverse
zwembaden in de regio. Er zijn
tevens meertjes en plassen, wie op
de kaart kijkt. In de zomer wordt
volop genoten van het water via
watersport, recreatievaart en een
koele plons.
Maar… niet overal is zwemmen een
aanrader. Vorige week attendeerde
PWN ons op het feit dat er gebieden
zijn waar het water dan wel uitnodigend lijkt, maar waar zwemmen uit
den boze is. Opgelet dus! En check
vooral de website www.zwemwater.
nl om te kijken waar je (veilig) kunt
zwemmen in buitenwater.
Overigens levert een wandel- of fietstocht langs het water al verkoeling
op. Toch zijn sommigen gek op
natuurwater en die willen nu eenmaal graag een duik nemen, of
pootjebaden.
Deze keer twee Haarlemse meertjes
die te voet werden verkend. De
zwemkleding en waterschoenen
bleven thuis. Daar had de temperatuur van nog geen 20 graden Celcius
alles mee te maken. Echter… de
Schouwbroekerplas, gelegen in de
Haarlemse wijk Schalkwijk, is
gewoonweg geen zwemlocatie.
Jaren geleden was dit gebied een
vuilstortplaats en in de jaren zestig is
de plas ontstaan door afgraving van
zand voor de nieuwbouw van
Schalkwijk. Het is tegenwoordig een
prachtig groene oase van hoge
bomen en kronkelende wandel-

paden. Je kunt echter niet dicht bij
de plas komen. Er is niets dat aan
waterrecreatie doet denken.
Sommige bootjes nemen vanaf het
Spaarne een afslag naar het meer. Als
je googelt, stuit je op initiatieven om
kleinschalige horeca te ontwikkelen
en zelfs waterrecreatie. Maar wie nu
bij het water in de buurt komt,
ontwaart een bord waarop wordt
gewaarschuwd niet te gaan
zwemmen.
Waar je wel kunt zwemmen is de
Molenplas, in de Molenwijk (Schalkwijk). De plas grenst aan de ringvaart
en naast de Meerwijkplas (geen zwemlocatie).
Hoe te vinden? Via het park in
Molenwijk dat aan het meertje
grenst, maar tevens fietsend of
lopend via het bruggetje dat de
Cruquiusdijk verbindt met de Molenwijk. Een prachtig pad.
Omgeving: gelegen in een park.
Weilanden richting Heemstede en de
ringvaart waar zomers vele boten
varen. Interessant is ‘molen de
Hommel’, op steenworp afstand van
de Molenplas. Deze vond zijn oorsprong in de tweede helft van de 16e
eeuw maar is sinds die tijd een aantal
malen hersteld doordat blikseminslag en algehele verzakking ernstige
schade opleverden.
Horeca: aan de Molenplas ligt
restaurant De Molenplas.
Zwemwater: het diepte punt is
1.40m. Bij het zwemstrandje is een
drijflijn neergelegd. Voor kinderen is
er veel te doen: speeltoestellen en
een speel- en ligweide met een heuvel. Honden zijn toegestaan. Dit alles
is terug te vinden op www.water-

Schouwbroekerplas, mooi voor het oog.

kaart.net, ‘Molenplas’ ingeven. Er is
ook parkeergelegenheid.
Toezicht: zwemmen op eigen risico.
Plus: heerlijk dat je de stad niet uit
hoeft om in een groene oase zwemwater te vinden.
Minder: Wellicht is het voor rustzoekers op heel zonnige dagen iets
minder geschikt.
Algehele indruk: De omgeving aan
de rand van Haarlem is prachtig. De
ligweide met gezinnen komt heel
gezellig over. Ernaartoe wandelen is
al een feestje!
Meer info: www.zwemwater.nl.
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De Molenplas is een beauty.

BOHEEMS KRISTAL

Emoties in Groenendaal

Gekleurd Boheems kristal

Tekst en foto’s: Vrienden
Wandelbos Groenendaal

Door Marenka Groenhuijzen
Heemstede - Sinds de middeleeuwen is Bohemen het epicentrum van de productie van glas van
topkwaliteit. Producten die met dit
materiaal zijn gemaakt, werden en
worden nog steeds gebruikt door
royals, leiders, beroemdheden en
andere huishoudens.

Geen auto’s, scooters of
fietsen die je omverrijden.
Geen massa’s rolkoffertjes
die je de weg versperren.
Geen boze gezichten van
haasterikken die je in de
weg lopen.
In plaats daarvan ruimte om even tot rust te komen, de
benen te strekken en je gedachten de vrije loop te
laten. Dat kan allemaal in Groenendaal. Met of zonder
hond. En als je even wilt uitrusten, staan er volop
houten bankjes om op te zitten.
Vaak zijn ze geschonken door wandelaars en de meeste
bankjes hebben dan ook een plaatje op de rugleuning.
Meestal met een korte boodschap waaruit veel emotie
spreekt. De emotie van dankbaarheid, of van drama op
drama, of van berusting en hoop.

Berusting en hoop.

Dankbaarheid.

Kijk er eens naar en probeer je te verplaatsen in de
emoties van de afzender, de goede gever van dat
bankje.
Deze rubriek komt tot stand met medewerking van
Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.
info@wandelbosgroenendaal.nl,
www.wandelbosGroenendaal.nl.

Drama op drama.

Het woord Bohemian heeft veel
betekenissen. Eén ervan beschrijft
een onconventioneel persoon die
zich bezighoudt met het creatieve
domein en een andere betekenis
verwijst naar een persoon, object of
taal uit Bohemen. Waarschijnlijk
verwijst het woord naar de laatste
betekenis. De ontwikkeling van het
maken van Boheems glas is gekoppeld aan de tijd van koning Karel de
IV, een heilige roomse keizer.
Tijdens zijn bewind nam de productie van lokaal glas toe voor gebruik in
ramen van grote monumenten zoals de Praagse Burcht en de Sint
Vituskathedraal.
De kunst van glas maken dateert uit de 13e eeuw. In deze tijd werd glas
gemaakt in het midden van het Lausitzergebergte in Noord-Bohemen.
Er wordt aangenomen dat de Benedictijnse monniken van de Benedictijnse Orde de eersten waren die het productieproces van glas ontwikkelden. Ze zouden een soort gekleurd glas maken dat gebruikt werd voor
de kloosterramen.

