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zie ook: www.houtvaart.nl 

 

HOUTVAARTKOERIER   
november 2017 

 

Digitaal? 
 
Het bestuur zendt in de zomer elke maand een digitale nieuwsbrief naar 
de Vrienden en zou graag meer vrienden daarmee bereiken. Ook de 
Houtvaartkoerier stuurt het bestuur graag per email Het voordeel is dat 
zending per mail kosten en tijd besparen, u ze in kleur ontvangt en het 
vriendelijker is voor het milieu. Als u een mail stuurt naar 
penningmeester@houtvaart.nl en naam en adres daarbij vermeldt, wordt 
u opgenomen in het digitale bestand.  
Bezoek af en toe de site (www.houtvaart.nl), u bent dan snel op de hoogte 
van nieuwtjes, data en leuke foto’s van evenementen. Ook via de site 
kunt u zich aanmelden voor de digitale toezending van nieuwsbrieven en 
koerier.  

 
 

Van de voorzitter    Jan den Hollander 

 
Eén op de 50 Haarlemmers is nu lid 
van onze vereniging; zo’n 3.000 leden. 
Een aantal dat we pas jaren later had-
den voorzien. Het gaat dus goed met 
de Vrienden van de Houtvaart. 
We hebben een goed seizoen gehad. 
Qua aantallen niet de absolute re-
cords van vorig jaar, maar wel aantal-
len die laten zien dat het bad zich in 
steeds meer belangstelling mag verheugen: bijna 18.000 bezoekers in 
onze uren en bijna 55.000 in totaal. 
We zijn veel in de publiciteit geweest, met name het bad als nu 90- jarig 
monument, waarbij vooral de unieke architectuur belicht is geweest. 

http://www.houtvaart.nl/
mailto:penningmeester@houtvaart.nl
http://www.houtvaart.nl/
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We hebben ons lustrum – 25 jaar de Vrienden van de Houtvaart - ge-
vierd. Mede in het kader daarvan is er nu een commissie bezig te onder-
zoeken of het bad niet veel duurzamer kan worden maar ook om de 
temperatuur tenminste op 22 graden te hebben. 
Wat willen we nog meer zou je zeggen? We willen gewoon nog eens 90 
jaar zwemmen en elkaar ontmoeten in de Houtvaart. Daar werken we 
samen aan toch? U toch ook? 
 
 
      ****** 
 
ACTIVITEITEN HOUTVAART SEIZOEN 2017  Lia van Velzen 

 

Vóór de start van het zwemseizoen was er al veel activiteit in en om “De 

Houtvaart”. De gevel stond nog in de steigers, omdat kapotte bakstenen 

werden vervangen. Door de restauratiewerkzaamheden was er dit keer 

geen schoonmaakactie mogelijk. 

Op donderdag 6 april waren er filmopnames van 

“De bankier van het verzet” over Wally van Hall, 

gespeeld door Barry Atsma.  

In de eerste week bleef het zwembad twee keer 

dicht, omdat de 16 °C niet werd gehaald.  

Op zondag 14 mei startte het aqua joggen met 7 

deelnemers. Een week later was ook Anke er weer 

voor het geven van zwemtips. Deze activiteiten 

hebben een grote aantrekkingskracht; steeds meer 

mensen deden er enthousiast aan mee en er werd 

iedere keer flink gelachen. 

Vanaf half mei ging de temperatuur van het water langzaam maar zeker 

omhoog en werden er records gebroken.  

Het dauwzwemmen op donderdag 25 mei was een groot succes met 126 

zwemmers tussen 5 en 8 uur en nog 70 zwemmers tussen 8 en 10 uur.   

Astrid, Prisca en Jessie gaven weer massages. Veel Vrienden genoten 

ervan en de dames waren dan ook steeds snel volgeboekt.  

Op dinsdag 13 juni werden tijdens de Vriendenuren weer veel 

badpakken en zwembroeken verkocht.  

Aan de zwem4daagse van dinsdag 20 t/m vrijdag 23 juni deden meer 

dan 250 mensen mee. 

Dit seizoen is maar twee keer het Maanlichtzwemmen doorgegaan. Op 7 

juli waren er 33 deelnemers en op 8 augustus 21.   
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De jeugdactiviteiten Zomeravondzwemmen (14 juli) en Kidsdag (15 juli) 

waren erg gezellig. Er werd veel gespeeld en lekker gesnoept, ook de 

gezondere smoothies gingen er goed in!  

De toezichthouders genoten op de Amerikaanse Party (15 juli) ook van 

allerlei lekkere hapjes en drankjes. 

Op vrijdag 11 augustus was het Vriendenontbijt. Er werd volop gesmuld, 

gebabbeld en muziek gemaakt.  

Ook vierden we de officiële oprichting van de Vereniging Vrienden van 

de Houtvaart. Eric Coolen en Michaëla Bijlsma maakten hiervoor een 

prachtige uitnodiging. De reünie werd opgeluisterd door het Ampzing 

Genootschap. Er waren veel foto’s om herinneringen bij op te halen. 

Het “Herinneringsboek” of gastenboek ging al een hele maand rond. 

Veel Vrienden lieten een bijdrage hierin achter. Als u nog een bijdrage 

heeft voor dit boek, kunt u dit sturen naar liavanvelzen@gmail.com (of 

per post naar Lia van Velzen, Sandenburg 114, 2036 PT Haarlem). 

In augustus en september deden veel Vrienden ook mee aan tochten en 

wedstrijden elders: o.a. de Zeemijl van Bloemendaal, rondje Pampus, 

City Swim van Amsterdam en een tocht over de Waddenzee. Heel 

knappe prestaties! 

Op 3 september was het Houtvaartseizoen officieel ten einde.  

De toezichthouders werden voor hun inzet bedankt door het bestuur  

van de Vrienden met een BBQ op het grasveld.  

Toch bleef het zwembad tijdens de Vriendenuren nog 14 dagen langer 

open.  

Op vrijdag 3 november werden ca. 50 belangstellende Vrienden 

rondgeleid door het provinciehuis Paviljoen Welgelegen door Gerrit 

Bosch en zijn vrouw Maria Bij de Vaate. 

Naast deze “officiële” activiteiten ( zie ook artikel van Hans Bakker) 

werden er verjaardagen en jubilea gevierd, etentjes en dagjes uit 

georganiseerd, lief-en-leedzaken gedeeld. Ik wil iedereen die daaraan 

meewerkte bedanken voor een fijn Houtvaartseizoen: bestuursleden, 

coördinatoren, SRO-medewerkers, bakkers en trakteerders, rondleiders, 

koffiezetters en koffie”leuten”, zangers en muzikanten, masseurs en 

zwemmers en …… 

WE HEBBEN ER WEER EEN FIJN SEIZOEN VAN GEMAAKT! 

 

     ****** 

 

 

 

mailto:liavanvelzen@gmail.com
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Nieuwe vrijwilligers: altijd welkom  Jan den H. en Marlon W. 
 
Van 7 tot 10 uur verzorgen wij als Vrienden van de Houtvaart zelf het 
toezicht. Twee teams van drie vrijwilligers draaien ieder een dienst van 
anderhalf uur. Samen houden we het bad veilig en creëren we de ge-
moedelijke sfeer die de Houtvaart en de Vriendenuren zo kenmerkt.  
 
Gelukkig zijn er voldoende toezichthouders. Maar er vallen er altijd ook 
weer af, meestal overigens pas na jaren trouwe dienst. Bovendien willen 
we niet te krap zitten, zodat een rooster gemaakt kan worden dat bij ie-
ders wensen aansluit en waarbinnen onderlinge vervanging ook makke-
lijk te regelen is. Dus meld je als toezichthouder aan via de site of bij de 
coördinatoren Lia van Velzen of Kitty Raaphorst via  liavanvel-
zen@gmail.com  
 
De Vrienden organiseren jaarlijks met hulp van het Rode Kruis een 
EHBO-opleiding. De kosten daarvan worden door de vereniging gedra-
gen. Dat  geldt ook voor de jaarlijkse EHBO terugkom(opfris)dagen. 
SRO organiseert voor de vrienden tenminste twee maal per jaar een Life 
Guard – training (reddend zwemmen): een uur trainen waarin je redding 
grepen leert en enkele basale vaardigheden, zoals een pop opduiken. 
 
Nieuw is dat we vanaf dit jaar in samenspraak met SRO een verkorte 
BHV-training (3 uur) gaan verzorgen voor de toezichthouders. Deze trai-
ning word je kosteloos aangeboden. We willen graag dat iedere toe-
zichthouder hieraan gaat deelnemen. 
 
Veel toezichthouders hebben alle vaardigheden maar er zijn er ook die 
alleen de één of de ander hebben. En een aantal vrijwilligers heeft geen 
vaardigheden en schenkt koffie, zorgt voor sfeer en houdt toezicht op de 
ingang. Jij kiest wat bij jou past. Dat is de sfeer bij ons en als vrijwilliger 
werk je mee aan het in stand houden van die sfeer. Welkom. 
 
      ****** 

 
Gedempt Oude Gracht 27, 2011 GK Haarlem. Tel. 023-5319458 

 

mailto:liavanvelzen@gmail.com
mailto:liavanvelzen@gmail.com
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ARCHITECTUUR EN GESCHIEDENIS VAN DE HOUTVAART IN HET 

ZONNETJE     Hans Bakker 

 

De Houtvaart is niet alleen een zwembad, maar sinds 1999 ook Rijks-

monument vanwege z’n bijzondere architectuurwaarden. Die Rijksmo-

numentenstatus is indertijd ingezet als actiemiddel voor behoud. Behoud 

en herstel van de architectuurwaarden van de Houtvaart zijn daarmee 

onderdeel geworden van de verenigingsdoelstelling. Bouwstijl en ont-

werp zijn anno 2017 nog steeds bepalend voor de sfeer en de beleving 

van het zwembad.  

 

Dat de Houtvaart in 2017 negentig jaar geleden haar deuren opende, 

was voor de vereniging aanleiding om de Houtvaart extra in het monu-

mentale en (cultuur)historische zonnetje te zetten. 

 

Allereerst met een Architectuuruitgave waarin de bijzondere waarden op 

schrift zijn gesteld, en bedoeld als pleidooi voor goed onderhoud, beheer 

en waar mogelijk verder herstel van monumentale onderdelen. De uitga-

ve zet niet alleen de bijzondere waarden op een rij maar geeft ook zicht 

op monumentale verbeteringskansen. Dit is  van belang voor de ge-

meente, de beheerder, SRO en alle architectuurvrienden. De eerste 

exemplaren zijn op 16 juli overhandigd aan wethouder Jeroen van Spijk 

en aan Michael Welten van SRO. Het uitkomen van de uitgave werd in-

geleid met een groot artikel in het Haarlems Dagblad en een artikel in 

Haerlems Bodem.   

 

Presentaties  

De Vereniging ondersteunde financieel een initiatief van Henk Sloos en 

het Architectuurcentrum Haarlem (ABC) tot een tentoonstelling over De 

Houtvaart en de andere monumentale baden in Haarlem en omgeving. 

De tentoonstelling liep van 28 augustus tot 16 oktober en werd op 8 ok-

tober afgesloten met een goed bezochte lezing, waarin Henk de ge-

schiedenis, culturele man-vrouw aspecten en de veranderende techniek 

van de waterzuivering van de Houtvaart op boeiende wijze belichtte.  

 

Daarnaast zijn nog twee lezingen over de geschiedenis en de architec-

tuur van de Houtvaart gegeven, door Lia van Velzen en Hans Bakker. De 

eerste lezing was voor het interprovinciale buitenbaden overleg op 12 

augustus. Dit is een jaarlijks overleg tussen buitenbadorganisaties die 
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geheel of gedeeltelijk met vrijwilligers een buitenbad runnen. Op 6 sep-

tember was er een presentatie voor de Vereniging Haerlem. 

En tussendoor was er ook nog de Monumentendag op zondag 10 sep-

tember, die maar liefst 350 bezoekers trok. Wederom in goede samen-

werking met SRO werden de bezoekers door acht  Vrienden en SRO-

medewerker Marjon op verschillende plekken rondgeleid. Via de website 

en facebook kon daarbij aan al deze gebeurtenissen ook de nodige be-

kendheid worden gegeven.  

 

Hoe verder  

Al deze activiteiten moeten ook tot iets leiden. Een van de aanbevelin-

gen van de Architectuuruitgave is een onderhouds- en restauratieplan in 

fases, gebaseerd op bouwhistorisch onderzoek. Een eerste stap daarbij 

is een inventarisatie van de totale bouwkundige toestand, waarvoor SRO 

dan ook is benaderd.   

 

                             
 

 

De architectuuruitgave is verkrijgbaar bij de boekhandels De Vries en 

Gillisen, het ABC en restaurant Variee.  Een mooi cadeautje voor de ko-

mende feestdagen? (slechts € 8,00) 

Ook het boek "De Houtvaart  Ode aan een openluchtzwembad" van 
Hilde de Haan (2012) is nog steeds verkrijgbaar. Nu voor de speciale 
prijs van € 10,00 . In het boek worden in 5 verhaallijnen o.a. de 
zwempioniers, de unieke locatie en strijd om het behoud belicht. Het 
boek is te bestellen door overmaking van dit bedrag op giro 

nummer NL89 INGB  0002 0329 93, ten name van Vereniging 

Vrienden van de Houtvaart onder vermelding van: boek “Ode Houtvaart “ 
en naam en bezorgadres. 
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Algemene Ledenvergadering op donderdag 22 maart 2018 

 
Op donderdag 22 maart 2018 vindt de Algemene Ledenvergadering 
plaats in het voormalig badhuis op het Leidseplein. Zaal open: 19.30 uur. 
De vergadering begint om 20.00 uur. Na de jaarwisseling ontvangt u de 
uitnodiging en de stukken.  

**** 
 
Vomar sponsoring 
 
De Vomar maakt 0,5% van het door 
de Vrienden bestede bedrag aan de 
Vereniging over. Wilt u ook 
meedoen? Het gaat als volgt: 

- Vraag de gratis Klant-is-Koning 

kaart aan bij de Vomar. De 

kaart dient op naam te staan.  

- Geef het nummer van de kaart en de naam, waaronder deze is ge-

registreerd, door aan Didy Karman, tel 023-5314517 of email: 

dkarman@kpnmail.nl 

- Toon bij elk bezoek aan de Vomar uw klantenkaart bij de kassa. 

De Vomar betaalt dan automatisch 0,5% van het door u bestede 

bedrag aan onze vereniging. 

******* 
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Bestuurssamenstelling/taakverdeling  
 
Jan den Hollander  voorzitter + aanspreekpunt SRO 
Paul Platt    secretaris, website, nieuwsbrief en koerier 
Marlon Witteman   contactpersoon toezichthouders 
Barbara van Balen  penningmeester 
     ledenadministratie 
Hans Bakker   publicaties 

monumentenaspecten/cultuur 
Marc Brouwer   coördinator van de activiteiten 
contactadres:  Paul Platt, Theemsplein 48, 2014 CP 

Haarlem,  06-33833833 
email:         secretaris@houtvaart.nl    
website:      www.houtvaart.nl 
 
 

 

http://www.houtvaart.nl/

