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Klein tuincentrum vecht tegen de bierkaai.
Bij Peter en Theo Vriend in de Beukenstraat haal je straks geen stekjes meer.
Het is een vergeten en vredig stukje Haarlem-Noord daar achter het St. Barbara kerkhof. Peter
Vriend runt er al tientallen jaren een tuincentrum. Per 1 december 2007 kapt hij er mee.
De nu 85-jarige Theo afkomstig uit Enkhuizen. Vertrok met zijn gezin naar Haarlem. Via een
bollenboer kwam ik in het Krelagehuis aan de Leidsevaart. Daar hoorde ik dat café 't Leidse Veer
te koop stond. Het café stond vol. Maar 't was niks voor altijd.
Via via werd ik hovenier, schoonmaker bij de Liduinakerk. Na een tijdje kreeg ik wegens
bezuiniging de bons, dat was in 1976. Toen
ben ik op mijn 56ste een kwekerijtje
begonnen in de Beukenstraat.
Tuincentrum Vriend liep de eerste decennia
als een trein. Een heel verschil met nu.
Peter Vriend die het bedrijf in 1986 van zijn
vader overnam zegt: "Gisteren kwam nog een
klant aanfietsen die zich herinnerde hoe hij
hier in de rij moest staan. En zo zag ik het
ook voor me.
Lekker met de klanten over stekjes praten, ze
adviseren met wat ze in de tuin moeten
zetten. De tijd nemen voor mensen.
Maar nu heb ik het besluit moeten nemen
waar ik lange tijd niet aan wilde. We stoppen
omdat het een schip van bijleg wordt. Eerst
ontken je dat, geloof je dat de loop er wel
weer inkomt, dan hoop je nog tegen beter
weten in, maar vervolgens kan je niet anders
dan de bakens verzetten".
Peter (links) en Theo Vriend in hun tuincentrum.

Peter Vriend denkt, dat hij niet de enige is die een tuincentrum exploiteert, dat de strijd tegen de
schaalvergroting zal moeten afleggen. In zijn sector gaat het niet meer om de groene vingers,
zegt hij. "Zo'n lief klein tuincentrum heeft geen recht meer van bestaan. Kijk naar buiten: Geen
parkeergelegenheid. Geen kinderopvang."
De Achterweg, voorheen een onderdeel van de Middenweg, loopt achter de begraafplaats.
Daarom werd het eeuwenoude laantje, dat overgaat in de Middenweg vroeger "Dodenweg
genoemd.
De 1040 vierkante meter is gezien de voorgeschiedenis, het was ooit een aardbeienkwekerij, een
lekkernij voor ambitieuze projectontwikkelaars. Peter: “dat is mij allemaal bekend. Al in de tijd
dat wethouders Dré Kraak en Ab van Schooten het in Haarlem voor het zeggen hadden, kwamen
ze langs om een praatje te maken en om te informeren, of we hier niet plaats wilde maken. Ik zal
net als mijn vader eerder heeft gedaan, me richten op een andere toekomst, eentje waarin we
onze liefde voor groen kwijt kunnen. We willen van hieruit onze hoveniersactiviteiten vooral gaan
richten op het onderhouden, aanleggen en ontwerpen van tuinen.”
Theo kijkt van een afstand gebiologeerd toe. “ ik waarschuw hem. Hij is niet zo sterk als ik was
toen ik iets anders moest doen”. Peter luistert naar zijn vader, Maar reageert niet.
Naast het hoveniersbedrijf wil Peter in de hal van zijn tuincentrum allerlei activiteiten gaan
organiseren. Schilderijen tentoonstellen, een bijzonder concert organiseren. Op zaterdag de boel
openzetten, zodat ouwe klanten en de buurt gewoon voor een advies kunnen binnenlopen. Dat is
het ideaal beeld.
Theo zijgt en denk: “De tijd zal het leren”, leunen op zijn stok.

