Nieuws van de Stichting Geveltekens
Geloof, Hoop en Liefde – Ridderstraat 22
Op 5 oktober werden in de Ridderstraat op nr. 22 de gevelstenen “De Hoop” en “’t Geloof” onthuld.
Oorspronkelijk horen deze stenen op de nrs 20 en 24 maar zij verdwenen met de sloop en herindeling van
die panden/gevels. De stenen zijn terug
gevonden en na herstel met een
feestelijke onthulling herenigd.
Wethouder Cora-Yfke Sikkema en de
Burgemeesters Jan Nieuwenburg (van
gem. Hoorn) en Jos Wienen verzorgden
de onthulling.
Op 8 februari 2009 kregen wij uit
handen van dhr. J.A.H.M. van Os de
gevelsteen ’t Geloof. De Hoop had een
plekje gevonden in Dalfsen – Overijssel.
Het heeft ruim 9 jaar geduurd en het
heeft veel overleg gevraagd om deze
steen terug te kunnen halen. Toen dat
rond was werd vergunning aangevraagd om de stenen te plaatsen in de gevel van nr. 22 op enkele meters
afstand van hun oorspronkelijke plek. De stenen zijn licht gerestaureerd en weer gepolychromeerd. Door
deze plaatsing sluiten zij als vroeger aan bij gevelsteen De Liefde en maken het beeld kompleet. De stenen
zijn nu beschermd tegen weer en wind, waardoor zij langer kunnen worden behouden voor ons erfgoed.
In het Jaarboek 2017 leest u er meer over.
De stenen zijn, op zorgvuldige wijze, geplaatst door de firma Burgybouw uit Leiden. Het loont de moeite
om in de Ridderstraat te gaan kijken.

Gaper – Bos en Vaartstraat 26
De schitterend door Marcel van der Veldt gerestaureerde en
weer gepolychromeerde gaper is binnenkort terug op zijn
vertrouwde plek in de Bos en Vaartstraat 26. Haarlem heeft dan
twee gapers in de openbare ruimte. Met deze gaper is iets heel
bijzonders aan de hand waarop wij ook in het Jaarboek 2017
zullen terug komen.
Het is zeker de moeite waard om eens door de Bos en
Vaartstraat te lopen, op zoek naar de Gaper.
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Villa De Olifant –Zijlweg
Aan de gevelsteen “Villa De Olifant” worden de laatste verrichtingen
uitgevoerd. Michaëla Bijlsma en Eric Coolen zijn op 15 november
gestart met het polychromeren van deze gevelsteen. Met een beetje
geluk is de steen al aangebracht als u deze nieuwsbrief leest.
Net als bij de Gaper een reden om uw wandeling door de stad een
stukje uit te breiden.

De Strip-Gevel-Straatnaam-stenen - voormalige Remise-terrein
De tien Strip-Straatnaam-Gevelstenen zijn allemaal klaar
en staan op het werkterrein van De Remise en kunnen
worden ingemetseld. Vier stenen zijn al geplaatst en
pronken aan de gevel. De eerste gevelsteen de “Blauwe
Tramstraat” is op 5 oktober door wethouder Jeroen van
Spijk samen met Martin Busker van de SGVH op
feestelijke wijze onthuld. Blauwe Tramstraat nr. 42.
Verder zijn de gevelstenen van de Bolramerstraat op nr.
5, de Boogstraat op nr. 15 en Ceintuurbaan op nr. 2
geplaatst. Uw wandeling wordt steeds uitgebreider.

Schoonzichtlaan 245 / Zijlweg –
Beeldengroep Waterstaat
Nadat de Provincie uit het gebouw op de
hoek van de Zijlweg, Schoonzichtlaan en de
Westelijke Randweg was vertrokken heeft
het gebouw een woonbestemming voor
studenten en statushouders gekregen. De
provincie wilde de beeldengroep, zichtbaar
vanaf de Westelijke Randweg, verplaatsen
naar de tuin van het provinciehuis. Daar zijn
zij van terug gekomen omdat de
beeldengroep altijd op ongeveer 3 m hoogte
stond en dit in de tuin niet kan. De Provincie heeft nu een vergunning in Petten aangevraagd om de
beeldengroep daar te plaatsen. (i.v.m. fam. Van de beeldhouwer Jan Willem Rädecker) Maar deze
beeldengroep is speciaal voor het gebouw Schoonzichtlaan 245 in Haarlem ontworpen en gehouwen. Dus
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beter is de beeldengroep terug te plaatsen op zijn oorspronkelijke plek en dit juridisch, middels een recht
van opstal, vast te leggen zodat de Provincie eigenaar blijft.
Wil / kan dit niet dan is er nog een mooie plek op de tuinmuur naast de poort aan de Kleine Houtweg welke
toegang geeft tot de tuin van het Provinciehuis.

“In den Iserman” - Houtmarkt 13
Op 16 augustus is een omgevingsvergunning aangevraagd voor
Houtmarkt 13 om de gevelsteen “In den Iserman” te herstellen en
zoals vroeger, voordat hij geloogd werd, te polychromeren.
Binnen de gemeente is een algemene discussie op gang gekomen
over hoe om te gaan met oude gevelstenen, de locatie van de
steen, het beschermen, restaureren en polychromeren.
Dit heeft er toe geleid dat de vergunning is geweigerd.
De Stichting wil deze discussie natuurlijk graag voeren en hoopt op
goede afspraken betreffende het behoud van niet alleen deze steen
maar vele andere gevelstenen die voor de toekomst behouden
zouden moeten worden. Het is immers ons Haarlems erfgoed.

Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem
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