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Van uw redactie 

Door: de redactie van “Heen en Weer” 

Het einde van een tijdperk; anders kunnen wij het niet omschrijven. Na – op een paar maanden na – 

vijftig jaar (!) heeft ons redactielid en -secretaresse Joke Pulles besloten dat het tijd is om te stoppen. 

Vanaf het allereerste nummer in 1971 was Joke een actief lid van de redactie. Geen redactievergadering 

was compleet zonder anecdote van Joke over personen of voorvallen uit het verleden. Van eerste 

redactievergaderingen aan de keukentafel van Margriet Overbeek, over de zeer strenge eindredactrices 

Titia Haanappel en An van Male, over de verschillende voorzitters van de Dorpsraad en natuurlijk 

mede-redactieleden waarmee zij gedurende vijf decennia uw dorpsblad maakte. Over typemachines, 

inktlinten, stencilapparaten, vergaarsessies aan keukentafels, op de Willibrordusschool en later in de 

Ontmoeting. Als zij zich ergens over verbaasde of opwond, klonk het al snel: “Snap je dat nou? Wie 

heeft dat nu weer bedacht!” Als je niet wist dat ze schooljuf was (geweest), kwam je daar snel achter. 

Streng, maar rechtvaardig, wist ze eenieder terecht te wijzen, te adviseren en aan te sturen. Als 

ongekroonde koningin van het vergaarteam zorgde ze samen met de andere vergaarders dat elke 

maand de losse drukblaadjes werden samengevoegd tot prachtige Heen & Weers, die via de bezorgers 

bij iedereen in de bus kwamen. Vergaarbijeenkomsten waar ze bovendien met een hapje en drankje 

leuke, sociale samenkomsten van maakte. Een echte duizendpoot dus, die met haar tijd mee bleef gaan 

en die tot ver na haar pensionering actief bleef als invalkracht op ‘haar’ Montesorischool in Hoofddorp. 

Joke, wij zullen je missen in de redactie en hopen je nog lang in het dorp tegen te komen! 

In deze donkere dagen vóór en rond Kerstmis zorgt de vele flonkerende Kerstverlichting in Kaag en 

Buitenkaag voor een gezellige sfeer. Wij hopen dat ondanks de beperkingen die de Covid-19-

pandemie met zich mee brengt, iedereen in onze dorpen toch van een zo fijn mogelijke Kerst kan 

genieten.  

Wij wensen u fijne dagen!  
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Van de dorpsraad 

E: dorpsraad@kaag-buitenkaag.nl 

W: www.kaag-buitenkaag.nl 

Goed nieuws over een nieuwe speelplek in Buitenkaag  

Er is goed nieuws te melden, want de gemeente wil investeren in een nieuwe speelplek voor kinderen 

van 6-12 jaar in Buitenkaag. De gemeente gaat onderzoek doen naar een nieuwe geschikte locatie, en 

denkt daarbij aan het schoolplein van de St Willibrordus.  

De huidige speeltoestellen aan de Leidsemeerstraat staan op grond van de parochie en zouden worden 

verwijderd. Daarom heeft de dorpsraad begin oktober een brandbrief gestuurd naar de gemeente 

Haarlemmermeer, met een dringend verzoek om de speelplek te behouden. De gemeente heeft per 

brief laten weten dat ook zij inziet dat de speelplek een ontmoetingsplek vormt voor jong en oud en 

een belangrijke buurtfunctie vervult voor het hele dorp. Een speelplek als deze zal daarom niet uit het 

dorp verdwijnen en de komende periode gaat de gemeente onderzoeken welke alternatieve locatie het 

meest geschikt is. Het schoolplein vinden zij de meest geschikte plek, vanwege de centrale ligging in 

het dorp. Zij gaan daarover met de school in gesprek.  

Er is nog niet besloten welke locatie het wordt en ook is nog niet bekend om hoeveel en wat voor 

speeltoestellen het gaat. De dorpsraad heeft de gemeente gevraagd om bewoners, met name de 

kinderen, mee te laten denken over een alternatieve locatie en de toestellen die er zouden komen. Ook 

hebben wij aandacht gevraagd voor bewegingstoestellen voor ouderen. 

Nieuwe inrichting van de omgeving bij het Leeghwater gemaal. 

Gemaalpark 

Op deze pagina staat het ontwerp van het Gemaalpark in Buitenkaag. Ook vindt u hier een 

reactieformulier. Via dit formulier kunt u reageren op het ontwerp. Ook kunt u vragen stellen over het 

Gemaalpark en Buitenkaag. 

Het doel van het ontwerp: 

De gemeente heeft als doel dat het Gemaalpark een verbindende openbare ruimte wordt, aan het 

waterfront van de zuidrand van de Haarlemmermeerpolder. In eerdere participatie voor de visie 

Ringdijk en Ringvaart is door bewoners al aangegeven dat een gemaalpark wenselijk is. Het park bij het 

gemaal verbetert de verblijfskwaliteit van 

deze plek. Daarnaast komt het 

Leeghwaterbeeld terug en krijgt een 

zichtbare plek naast het gemaal. Het park 

wordt een groene en aantrekkelijke 

verblijfsplek waar recreatie en ecologie 

samenkomen rondom het rijksmonument 

Gemaal Leeghwater. Hier kan men genieten 

van de poldervergezichten en de dynamiek 

en het schoon van de Kagerplassen ervaren. 

Het voorlopig ontwerp van Het Gemaalpark 

Hieronder ziet u de plankaart. Op de kaart 

ziet u onder andere de paden, bomen en 

beplanting, zitplaatsen en het standbeeld 

Leeghwater. 

Secretariaat: a.i. Ferry Offerman, Balgerij 10 

M: 06–15 28 79 11 

http://www.kaag-buitenkaag.nl/
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Hieronder staat het ontwerp in een dwarsdoorsnede. Op deze manier is het ontwerp van binnen te 

bekijken. Van links naar rechts staat de Ringvaart, steiger, fietsstraat, stoep, het parkpad, de bestrating 

van het park (stratingselement), gras en beplanting. In het stratingselement staat het standbeeld 

Leeghwater, een watertafel en een zitrand. Vanaf deze zitrand ziet men een ver uitzicht over de polder. 

 
 

Bekijk het reactieformulier 

Via het reactieformulier kunt u reageren op het bovenstaande ontwerp van Het Gemaalpark in 

Buitenkaag. Op de website https://haarlemmermeergemeente.nl/buitenkaag kunt u de gedetailleerde 

gegevens over deze ontwikkeling vinden. U kunt ook reacties en op- of aanmerkingen maken door het 

reactieformulier in te vullen. Dit formulier vindt u op de link 

:https://haarlemmermeergemeente.nl/reactieformulier-gemaalpark-buitenkaag/formulier  

Visie Buitenkaag 

Op boven staande link kunt u ook alle informatie vinden over de stand van zaken rond de visie 

Buitenkaag. Helaas kunnen wij in deze corona tijd geen bijeenkomsten beleggen om u persoonlijk over 

deze ontwikkelingen te informeren. 

Mocht u vragen, op- of aanmerkingen hebben dan kunt u die natuurlijk altijd kenbaar maken via de 

email aan de dorpsraad (dorpsraad@kaag-buitenkaag.nl). 

Windturbines 

In het kader van de energie transitie per 2030 waar we met z’n alle voor staan heeft de gemeente 

Haarlemmermeer zich voorgenomen om in te zetten op de ontwikkeling van zowel zonne- en 

windenergie in de vorm van zonneweiden en een windpark. Om de realisatie mogelijk te maken heeft 

de gemeente twee zoekgebieden aangewezen waar deze in de Haarlemmermeer gerealiseerd zouden 

kunnen worden. Voor de zon is gekozen voor een gebied rond Schiphol en voor de wind is de keuze 

gevallen op de zuidpunt van de Haarlemmermeer. 

In dit kader heeft de dorpsraad in samenwerking mar Abbenes en Weteringbrug in afgelopen juli een 

huis aan huis peiling gehouden. Uit deze peiling bleek overduidelijk dat een grote meerderheid tegen 

de bouw van 15 windturbines is in het landschap van de zuidpunt. Naar aanleiding hiervan hebben de 

gezamenlijke dorpsraden dan ook een open brief verstuurd aan de gemeenteraad waarin wij onze 

bezwaren tegen de gang van zaken en deze plannen duidelijk hebben verwoord. 

https://haarlemmermeergemeente.nl/buitenkaag
https://haarlemmermeergemeente.nl/reactieformulier-gemaalpark-buitenkaag/formulier
mailto:dorpsraad@kaag-buitenkaag.nl
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Onderstaand kaartje geeft de beide zoekgebieden weer: 

 

 

 

Open brief dorpsraden: 

15 November 2020. 

Aan de gemeenteraad Haarlemmermeer. 

Raadhuisplein 1 

2132 TZ Hoofddorp 

Onderwerp: Windturbines zoekgebied in Haarlemmermeer Zuidpunt. 

Geacht gemeenteraadslid, 

Inleiding 

Met grote belangstelling nemen we kennis van de actuele ontwikkelingen rond de energietransitie en 

de manier waarop dat wordt ingevuld in onze leefomgeving in Haarlemmermeer Zuid. Bij deze 

ontwikkeling valt veelvuldig de term ‘participatie’. De ondertekenende partijen beschouwen de door de 

gemeente gekozen vorm van participatie als onder de maat en wenden zich daarom rechtstreeks tot u.  

We stellen vast dat ons gemeentebestuur zich in twee zaken heeft vastgelegd.  

- Het deelnemen aan de Regionale Energie Strategie is een onvermijdelijkheid.  

- Het zoekgebied voor de plaatsing van 15 windmolens is bij voorbaat bepaald.  

Participatieproces 

Met deze twee stappen is in feite zonder participatie besloten tot de bouw van 15 windmolens in de 

zuid-oost-punt van de polder. De exacte plek is een kwestie van uitwerking. Deze zaken hebben hun 

beslag gekregen zonder noemenswaardige betrokkenheid van de mensen en bedrijven die in het 

gebied zelf werken en wonen. Veel rechtstreeks betrokken dorpsraden en bewoners uit de zuidpunt 

van Haarlemmermeer hebben geen uitnodiging ontvangen voor de energieateliers in het najaar van 

2019, waar in de uitnodigingen het woord ‘participatie’ niet voorkwam en ook het windmolenpark in 

het geheel niet werd vermeld. De oproep aan de bewoners is gepubliceerd in een krant die in het 

zuiden van de Haarlemmermeer niet wordt gedistribueerd. In geen enkele oproep is aangegeven wat 



6 

het verdere traject zou zijn. De publicatie in de krant voor bewoners betrof een uitnodiging tot het 

spelen van een ‘Serious Game’ en een informatieavond, beide gericht op informatie verzamelen. In de 

uitnodiging voor het energie atelier werd aangegeven dat dit was bedoeld voor raadsleden en 

vertegenwoordigers van allerlei organisaties. En gezien de korte termijn tussen de uitnodiging en het 

atelier was het lastig om de afvaardiging van de raden af te stemmen en zou het principe ‘wie het eerst 

komst, wie het eerst maalt’ worden toegepast. Niet echt een goed uitgangspunt, zou het om 

participatie gaan. Dat is zo ook niet gecommuniceerd, getuige het feit dat bij deze energieateliers 

slechts 3 dorpsraden (waarvan 1 uit de zuidpunt) en 24 bewoners aanwezig waren. Is dat een 

representatieve participatie voor een energieproject met zo’n impact? 

Een overgrote meerderheid van de mensen in het gebied is geen voorstander van de voorgenomen 

plannen voor 15 windturbines in hun directe leefomgeving. Dit geeft een aanzienlijke onrust in de 

gemeenschap van de nabije dorpskernen. Deze gang van zaken stelt de dorpsraden uit het zoekgebied 

voor een duivels dilemma, moeten we meedenken en werken in een participatieproces waar geen 

draagvlak voor is bij de bewoners die we vertegenwoordigen? 

In het concept RES wordt aangegeven dat er in de Haarlemmermeer geen plek te vinden is voor een 

alternatief zoekgebied voor windturbines. Ook wordt er door de gemeente veel waarde gehecht aan het 

bestaande polderlandschap in de gemeente. Gezien in het licht van andere rapporten (uitgevoerd door 

de gemeente) en andere projecten van de gemeente zijn deze ontwikkelingen rond het RES op zijn 

minst tegenstrijdig te noemen.  

• - De visie Ringdijk benadrukt het belang van de ringdijk in combinatie met de polder welke 

door deze   dijk is gecreëerd. Het vrije uitzicht op deze polder en het unieke karakter ervan. Er 

wordt zelfs gestreefd naar een erkenning op de UNESCO lijst van wereld erfgoed.  

• - Dit zoekgebied ligt in de LIB-contouren met allerlei beperkingen. In het LIB is onlangs een 

artikel toegevoegd ten aanzien van windturbines in dit gebied, met bijbehorende verplichte 

testcriteria waaraan voldaan moet worden. 

• -Plaatsing van windturbines in het polderlandschap komt niet overeen met de Structuurvisie 

Haarlemmermeer Zuid. 

• - Het recent in opdracht van de gemeente opgestelde rapport Polderlinten, roemt het open 

landschap in de polder en streeft naar herstel en behoud van de zichtlijnen. Hierin passen geen 

windturbines. 

• - In een interview van het AD (d.d. 13 oktober 2020) stelt wethouder Nobel: “we willen 

voorkomen dat het polderlandschap in onze gemeente wordt aangetast”. 

• - Het zoekgebied grenst aan het vogelbroed gebied in Kaag en Braassem, onze buurgemeente, 

die al eerder heeft aangegeven geen voorstander te zijn van windturbines aan zijn 

gemeentegrens in dit gebied. 

In het concept RES staat te lezen dat de gemeente de windturbines wil realiseren met participatie van 

de bewoners in dit zoekgebied. Verder onderkent de gemeente na het rapport van de 

Rekenkamercommissie dat de samenwerking tussen de gemeente en de dorps- en wijkraden 

verbetering behoeft en dat de dorps-en wijkraden dan ook een belangrijke rol als (strategisch) 

gesprekspartners hebben. Hierin wordt ook het standpunt benadrukt dat de gemeente het draagvlak 

onder bewoners, ondernemers en andere organisaties van essentieel belang acht. 

Draagvlak 

Ter voorbereiding op het participatieproces hebben de dorpsraden Abbenes, Weteringbrug, Vredeburg 

en Buitenkaag in augustus 2020 een huis aan huis peiling naar de mening van hun bewoners over deze 

plannen voor windturbines in Haarlemmermeer Zuid gehouden. Uitkomst van deze peiling was dat 

ruim 80% van de bewoners tegen de komst van windturbines is. Onder de inwoners van deze meest 

betrokken dorpen is daarom geen draagvlak. 

In het participatie traject dat nu opgestart is worden alle betrokken partijen (stakeholders) gevraagd 

mee te denken met de gemeente waar en hoe in het zoekgebied deze 15 turbines geplaatst zouden 

kunnen worden. De inwoners van het zoekgebied zijn niet tegen nieuwe manieren van het opwekken 

van energie, maar hechten daarbij ook veel waarde aan het behoud van hun leefomgeving en de toch al 

schaarse poldergebieden in het westen van ons landje. Het zoekgebied waarop nu het oog van de 
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gemeente is gevallen is al belast met de aanvliegroute van de Kaagbaan, de A4 en A44, de 

Schipholspoorlijn en HSL, de 380KV en de geplande piekberging. Al deze al aanwezige infrastructuren 

zijn al zeer belastend voor de leefomgeving en het polderlandschap. 

Hier start het duivelse dilemma voor de dorpsraden. Hoe kun je meewerken aan een participatieproces 

over een vooraf bepaald zoekgebied waarvan je weet dat er bij je eigen achterban geen draagvlak 

bestaat? De dorpsraden behoren hun bewoners te vertegenwoordigen ongeacht hun persoonlijke 

mening en deze bewoners zijn faliekant tegen de komst van 15 windturbines, waar door de 

gemeenteraad al een principebesluit over is genomen. Heeft de inbreng van de dorpsraden in dit 

participatieproces enige invloed op de bouw van de molens? Zoals het er nu uitziet, mogen ze alleen 

maar meepraten hóe het gebied met de molens wordt ingedeeld. En wordt onze deelname aan het 

proces dan weer aangemerkt als zijnde ‘er heeft participatie plaats gevonden met de dorpsraden’ 

terwijl die dorpsraden tegen de aantasting van het leefklimaat en het polderlandschap zijn door deze 

windturbines? 

Ten einde raad wenden wij, dorpsraden van de bewoners in het zoekgebied, ons nu direct tot de 

raadsleden van onze gemeente om ons dilemma duidelijk onder de aandacht te brengen. De wijze 

waarop het concept RES tot stand is gekomen getuigt niet van de nodige zorgvuldigheid in de 

participatie zoals dat door de rekenkamer is aanbevolen. Daarnaast wordt er nu alleen gekeken naar de 

combinatie zon- en windenergie terwijl er ook nog andere mogelijkheden zijn om energie op te 

wekken. Ook wordt er totaal niet gesproken of nagedacht over energiebesparingen wat de andere kant 

van de energiebalans kan beïnvloeden en zo een bijdrage kan leveren aan de energietransitie waar we 

voor staan. 

Wij doen een brede oproep aan personen, instellingen, bedrijven en organisaties om deze verklaring te 

ondersteunen voor duurzaamheid, energietransitie en een kwaliteitsimpuls voor de leefomgeving in het 

betrokken deel van de polder. De energietransitie kun je maar éénmaal goed doen. 

 

We zijn graag bereid tot toelichting, overleg en invulling op basis van inhoudelijke gelijkwaardigheid. 

Hoogachtend, 

Dorpsraad Kaag-Buitenkaag     Dorpsraad Weteringbrug en Vredeburg 

 

 

Inmiddels zijn er reacties gekomen vanuit diverse politieke partijen en in de pers die u wellicht hebt 

gelezen.  

Ook hebben wij op 3 december een gesprek met de verantwoordelijke wethouder Nobel over deze 

ontwikkelingen en de gang van zaken. 

Zo ziet u dat er heel wat speelt in deze barre coronatijd waarin wij helaas beperkte mogelijkheden 

hebben om alles met u te delen, maar wij trachten de vinger aan de pols te houden en op te komen 

voor het algemeen belang van ons dubbeldorp. 

 

Invoering blauwe zone 

De invoering van de blauwe zone in de Buitenkaag is om praktische reden helaas vertraagd maar zal 

zeker in het voorjaar van 2021 zijn beslag krijgen. 

Kertsboom 

Als alles meezit komt er ook dit jaar weer een verlichte kerstboom te staan op de Buitenkaag bij het 

parkje om de kerstsfeer in deze donkere dagen in dubbeldorp te brengen. 

Tenslotte wensen wij u vanuit de dorpsraad prettige feestdagen en een goed en gezond nieuwjaar toe 

voor u en de uwen. 

 

 



8 

 

Namens de Protestantse Gemeente Kaag 

Door: ds. Iman Padmos 

Kerst 

Vanwege de coronacrisis zullen de diensten rondom Kerst er anders uitzien dan we gewend zijn. We 

houden ons aan de richtlijnen van het RIVM, zoals de 1½ meter en het niet zingen in de kerk. Dit 

laatste hakt er wel in, want wat is er mooier dan samen de bekende kerstliederen te zingen. 

We doen het nu dus als volgt: 

De Kerstnachtdienst op donderdag 24 december begint om 22.00 uur en duurt maximaal 45 minuten. 

Het kerstverhaal wordt voorgelezen en ook zullen een aantal gedichten en teksten worden 

voorgedragen. Dit alles wordt afgewisseld met kerstliederen en –muziek vanaf cd’s. Zo hopen we de 

kerstnachtdienst op een ingetogen en warme wijze te beleven. 

Op Kerstmorgen, vrijdag 25 december, begint de dienst om 10.00 uur. Thema:‘Licht in onze ogen’. 

Ook in deze dienst klinken de kerstliederen en –muziek vanaf cd’s. Omdat de kinderviering afgelopen 

juni niet kon doorgaan, ontvangen 3 kinderen die afscheid hebben genomen van groep 8 alsnog een 

aandenken.  

We kijken uit naar mooie kerstdiensten! 

U en jullie zijn van harte welkom! 

 

 
(Advertentie) 

 

Kom je ook eens kijken? 

Bij peuteropvang Olleke Bolleke in basisschool St. Willibrordus Buitenkaag 

 

Plezier en ontwikkeling gaan hand in hand bij deze aangename SKH-peuteropvang.  

Kleinschalig, gezellig speelplein en een nauwe samenwerking met de school.  

✓ praten, zingen, tellen, rijmen, bouwen, dansen en uitvindingen doen… 

 

✓ je peuter ontwikkelt het spelenderwijs 

 

✓ aandacht voor hoe je kind zich voelt en prettig 

met anderen speelt 

 

✓ Gevarieerde activiteiten en thema’s  

 

✓ elk kind krijgt wat bij hem of haar past 

  

Kijk voor meer informatie op www.kinderopvanghaarlemmermeer.nl  

of bel 023 – 567 20 23 voor een rondleiding 

 

SKH-peuteropvang Olleke Bolleke, Hoofdweg 2036, 2158 MC Buitenkaag 

  

https://www.kinderopvanghaarlemmermeer.nl/opvang-0-4-jaar/wennen.html
http://www.kinderopvanghaarlemmermeer.nl/
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Piekberging Haarlemmermeer  

Door: Ingrid de Vries 

Combinatie Leeghwater is gestart met de voorbereidingen van het project Piekberging 

Haarlemmermeer. Hoogheemraadschap Rijnland werkt momenteel samen met Combinatie Leeghwater 

aan het definitieve ontwerp van de piekberging.  

Een informatieavond kan vanwege de coronacrisis niet doorgaan. Meer informatie over de 

ontwikkelingen en de start van de uitvoering van het project in het voorjaar van 2021 volgen later. Ook 

kunt u de BouwApp raadplegen over het project. Deze app is gratis te downloaden voor zowel 

Android- als IOS-apparaten. 

Platform Poelweg 

Door: Ingrid de vries, namens het Platform Poelweg  

Alternatief: Carolus Clusiustunnel. 

Denk mee, doe mee. 

Veel bewoners, ondernemers en bedrijven hebben zich aangemeld voor de nieuwsbrief. Mocht 

u iemand spreken die de nieuwsbrief ook wenst te ontvangen, stuur deze dan gerust door. Aanmelden 

via info@platformpoelweg.nl 

Wat is er gebeurd na het schrappen van de Poelweg 

In april van dit jaar is het besluit van de Provinciale Staten in Noord-Holland, om de aanleg van de 

Poelweg te schrappen, bekrachtigd. Daarmee is er definitief een einde gekomen aan de plannen voor 

de Poelweg. Dit tot grote opluchting van de betrokken bewoners, ondernemers en bedrijven in Lisse, 

Lisserbroek, Buitenkaag en Abbenes. Zij hebben steeds aangegeven dat een extra weg tussen 

Lisse/Sassenheim en de A44 geen nut en noodzaak heeft, omdat juist op die plaats in de Bollenstreek 

geen verkeersproblemen bestaan. Verkeersproblemen zijn er in 2020 sowieso niet. Corona maakt 

duidelijk dat thuiswerken de maatschappij blijvend zal veranderen en daarmee krijgt ook het verkeer 

een ander aanzien. Meer asfalt op plekken waar geen parkeerproblemen zijn, is niet nodig. 

Na twee maanden kwam vanuit verschillende kanten de Poelweg toch weer op tafel. Een actiegroep uit 

Sassenheim zag in de Poelweg onterecht een oplossing voor de verkeersoverlast op de Van 

Pallandtlaan. Zij wenst namelijk geen turborotonde voor de bus van Noordwijk naar Schiphol. Deze 

actiegroep heeft in de Dorpsraad Lisserbroek een medestander gevonden om toch te pleiten voor de 

Poelweg.  

Het is goed dat er aandacht is voor de mobiliteitsproblemen in de Bollenstreek. Daar waar de 

Rijnlandroute/N434 via de Corbulotunnel straks Katwijk (in het zuiden van de Bollenstreek) met de A4 

verbindt, is er in het noorden van de streek nog altijd geen verbinding van de N206 naar de A4. 

Platform Poelweg heeft over de problematiek nauw contact met de gedeputeerde Floor Vermeulen 

(Zuid-Holland), de wethouders Jolanda Langeveld (Lisse), Marlies Volten (Teylingen) en Marja Ruigrok 

(Haarlemmermeer) om mee te denken over die west-oost-verbinding. Steeds benadrukken wij dat de 

Poelweg niets oplost. Vooral het idee om de N207 met de N206 te verbinden wordt met interesse 

ontvangen. Ook met Bedrijfsleven Bollenstreek en het projectteam van de provincie Zuid-Holland 

wisselen we hierover van gedachten.  

Goede gesprekken met nuttige input, maar op dit moment ligt er nog geen plan ter 

uitvoering.Regietafel Haarlemmermeer 

Gemeente Haarlemmermeer gaat samen met de Provinciale Staten Noord-Holland de Bennebroekerweg 

verdubbelen. Dat plan bestond al en zorgt voor een brede verbinding tussen Nieuw-Vennep, 

Hoofdorp-Zuid, maar ook Zwaanshoek en de A4. Dat haalt verkeersdrukte weg van de N207 en maakt 

woningbouw in Nieuw-Vennep mogelijk. 

De gemeenteraad heeft deze zomer overleg gehad over het vervolg van de bereikbaarheid tussen de 

Bollenstreek en Haarlemmermeer, nu het project Duinpolderweg is gestrand. In verschillende 

raadssessies is over alternatieven gesproken en vooral ook over wie daarin een stem moet krijgen. In 

de vergadering van 27 augustus ging het vooral in positieve zin over het complete alternatievenpakket 

mailto:info@platformpoelweg.nl
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van Platform Poelweg. De wethouder heeft opdracht gekregen om het Platform als maatschappelijke 

partij volledig mee te nemen in haar consultatie 

In oktober is vervolgens besloten dat Haarlemmermeer een regietafel inricht om informatie bij 

bewoners, bedrijven, ondernemers en gemeenten Lisse en Hillegom op te halen, teneinde toch tot een 

verbeterde bereikbaarheid te komen naar de kust. De nadruk ligt op het afsluiten van de Lisserbrug en 

Hillegommerbrug in de ochtend- en avondspits, zodat het regionale verkeer de route buiten de dorpen 

om moet volgen. Doorgaand verkeer hoort op doorgaande wegen. In onze gesprekken met de 

wethouders benadrukken wij ook steeds dat de zelfvoorzienendheid door de uitbreiding van 

Lisserbroek met 15.000 inwoners gewenst is. Huis- en tandartsen, winkels en scholen zorgen voor 

minder afhankelijkheid van Lisse.  

De Regietafel zal gedurende een groot deel van 2021 gesprekken voeren om informatie op te halen. 

Wethouder Ruigrok pakt dit op.Mobiliteitsonderzoek Zuid-Holland  

In Zuid-Holland was men niet blij met het schrappen van het project Duinpolderweg. Nu het stof 

neergedaald is, erkent men ook dat een groot deel van de bereikbaarheidsproblemen in de 

Bollenstreek door Zuid-Holland moet worden opgelost. 

Er lopen verschillende initiatieven die samenkomen. Een onderzoek door Holland RIjnland, het project 

HOV-verbinding Noordwijk>Schiphol en de west-oost-verbinding tussen de Noordelijke Bollenstreek 

(Lisse/Hillegom) en de A4 bij Nieuw-Vennep. 

Onder de noemer Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek (dat nu als voorstel bij de 

Provinciale Staten ligt voor goedkeuring van een budget van € 1.600.000) wordt gezocht naar 

oplossingen voor mobiliteitsknelpunten en naar robuuste oplossingen die aansluiten bij de 

mobiliteitsbehoeften van reizigers en vervoerders en die passen bij de maatschappelijke en 

economische ontwikkelingen. De timing van dit onderzoek is belangrijk, omdat 2020 laat zien dat de 

bereikbaarheid prima is, nu er heel veel (en ook blijvend) thuis wordt gewerkt. Het is echter evident dat 

een verbinding vanaf de N206 via de N207 naar de A4 weer wordt besproken. Deze vormt de 

noordelijke evenknie van de Rijnlandroute in het zuiden. 

Ook dit onderzoek, waar Platform Poelweg input voor zal leveren, zal heel 2021 in beslag nemen en zal 

als eindresultaat een rapport opleveren met voorstellen voor de korte termijn en een beeld op de 

problematiek en vertaling naar de lange termijn.Alternatief: Carolus Clusiustunnel 

Hoewel de verbinding N207>N206 en de daarmee samenhangende ruimtelijke reservering is 

geschrapt, wordt maatschappelijk steeds meer duidelijk dat juist deze verbinding de robuuste 

ontsluiting in de Noordelijke Duin- en Bollenstreek in zich heeft. De wijze waarop is wel een punt van 

discussie, omdat de Bollenstreek belangrijke en vruchtbare bollengrond wenst te behouden. 

Aandachtspunten: 

• Verdubbeling van de Elsbroekerbrug is noodzakelijk voor snelle ontsluiting vanaf de N208 naar 

de A4. 

• Een directe verbinding vanaf de N207 naar de N206 is de robuuste oplossing voor 

bereikbaarheid van de Noordelijke Bollenstreek. 

• Voor de nieuwbouw van Lisserbroek is een directe aansluiting op de N207 bij de kruising met 

de N205/Driemerenweg een absolute vereiste. 

• Behoud van cultuurhistorische bollengrond is relevant en kan worden opgelost door een 

verdiepte of ondertunnelde ligging. 

Het is bekend dat de Rijnlandroute via de Corbulotunnel langs Leiden en Voorschoten een verbinding 

realiseert tussen de N206 en de A4. Dit heeft een aantal inwoners en ondernemers op het idee 

gebracht om vanaf de N207 (nabij de N205 of Elsbroekerbrug) tot aan de N206 bij De Zilk/Ruigenhoek 

een tunnel aan te brengen, die aansluit bij de Keukenhof. 

De eventuele aanleg van de tunnel wordt serieus onderzocht en heeft inmiddels de naam Carolus 

Clusiustunnel gekregen. Een historische naam met een link naar de bollenteelt. Platform Poelweg heeft 

steeds het belang van deze verbinding benadrukt en staat volledig achter het onderzoek naar deze 

tunnel/verdiepte bak. In de onderzoeken die in 2021 plaatsvinden, komt dit zeker aan de orde. 
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Denk mee, doe mee 

Vanaf het eerste moment dat de Poelweg op tafel kwam, eind 2017, is een groep inwoners, 

ondernemers en bedrijven bij elkaar gekomen om samen te strijden tegen de nutteloze Poelweg. Deze 

groep is echter geen 'anti-asfalt'-groep. Wij begrijpen het belang van een goede bereikbaarheid voor 

alle partijen. Daarom denken we mee aan alternatieve oplossingen, zoals de Carolus Clusiusverbinding 

naar de N206. 

De activiteiten worden door een klein team uitgevoerd en dat team heeft behoefte aan uitbreiding. 

Samen optrekken helpt en maakt het vele werk lichter. Vooral als er steeds allerlei plannen ontstaan.  

Bent u het met ons eens dat de juiste verbindingen moeten worden gerealiseerd voor een bereikbare 

streek? En wilt u meewerken om onze doelen te bereiken? Meldt u dan als vrijwilliger aan bij Platform 

Poelweg via e-mail: info@platformpoelweg.nl

 

 

Familie Wandelpad Kaag 

Door: Marleen Metzlar 

Het kan u haast niet ontgaan zijn dat er in onze dorpen een aantal nieuwe objecten is verschenen die 

behoren tot het Familie Wandelpad Kaag, dat in augustus officieel geopend is 

Juist in deze corona periode is het erg leuk om deze wandeling met het gezin of een kennis te lopen. 

Onderweg treft u 20 items aan, zoals een uitkijktoren, een vogelkijkwand en lachspiegels. Maar ook 

wetenswaardigheden over het ontstaan van het eiland en uw boomhoroscoop worden belicht. De 

wandeling is 5 km en start op de parkeerplaats in de Leidsemeerstraat tegenover huisnummer 61 en 

wordt gelopen met een gratis app op uw telefoon. Op het eiland kun je voor je eigen deur beginnen. 

De app zoekt namelijk de meest optimale route. 

Wanneer u alle items bekijkt, duurt de wandeling ongeveer 3 uur. 

Was het leuk? Haal dan een folder bij Benjamin, Quattro, Orion of Van der Wansem en geef deze aan 

een kennis of familielid om op deze manier de leuke wandeling verder te promoten. 

Informatie op www.kaag.nl/fwp 

 

Kappen Lindeboom 

Door: Jan Douwe Metzlar 

Aan de Julianalaan ter hoogte van Hotel Orion staat een prachtige beeldbepalende Lindeboom. Deze 

boom, die zo’n honderd jaar oud is, is helaas ernstig verzwakt door een tonderzwam. Volgens twee 

verschillende boomchirurgen is er een kans dat de boom binnen een aantal jaar kan omvallen. Dit 

risico willen wij niet lopen en helaas zijn wij genoodzaakt de boom te kappen. Een vergunning hiervoor 

is reeds verleend. 

 

Tante Kee Membre d’Honneur 

Door: de Redactie 

mailto:info@platformpoelweg.nl?subject=Aanmelding%20als%20vrijwilliger&body=Graag%20meld%20ik%20mij%20aan%20als%20vrijwilliger%20om%20Platform%20Poelweg%20te%20helpen%20haar%20doelen%20te%20bereiken.%20%0A%0AMijn%20naam%20is%3A%0AAdres%3A%0APostcode%2FPlaats%3A%0ATelefoonnummer%3A%0AEmailadres%3A
mailto:info@platformpoelweg.nl?subject=Aanmelding%20als%20vrijwilliger&body=Graag%20meld%20ik%20mij%20aan%20als%20vrijwilliger%20om%20Platform%20Poelweg%20te%20helpen%20haar%20doelen%20te%20bereiken.%20%0A%0AMijn%20naam%20is%3A%0AAdres%3A%0APostcode%2FPlaats%3A%0ATelefoonnummer%3A%0AEmailadres%3A
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Beste dorpsgenoten, 

 

Het zou heel erg mooi zijn als er wat meer collectanten lopen in de week van 1 t/m 6 februari 2021, 

dan collecteert de HERSENSTICHTING. ‘Samen gaan we voor gezonde hersenen voor iedereen’. 

Helpt u mee? 

De impact van het Coronavirus is groot. Wereldwijd heeft het virus effect op mens en maatschappij. 

Het wordt steeds duidelijker dat Corona ook hersenschade kan veroorzaken. De HERSENSTIHTING staat 

op het punt een uitgebreid onderzoek te financieren naar hersenschade door Corona, om ervoor te 

zorgen dat patiënten in de toekomst sneller en beter geholpen worden. 

Op dit moment gaan we ervanuit dat de collecte gewoon door kan gaan. We houden de berichtgeving 

rond Covid-19 goed in de gaten en volgen de richtlijnen van het RIVM. Zo zorgen we ervoor dat de 

collecte voor iedereen veilig kan verlopen. 

We hopen er met elkaar een fantastische collecteweek van te maken. 

Meld U zich bij aan bij mij? 

Miriam van Praag 

Nassaulaan 20 

2159 LR Kaag 

miriamvanpraag@mac.com 

0252-544481 

06-14493696    Collecte Hersenstichting 

 

Kerstrecept: Salted Caramel Bladerdeegster 

 

Dit heb je nodig 

•   105 g fudge  

•   1 el slagroom  

•   2 rollen vers bladerdeeg  

•   1 tl zeezout  

•   1 ei 

 

 

En zo doe je het 

Verwarm de oven voor op 200 graden en bekleed een bakplaat met bakpapier. Smelt de fudge samen 

met de slagroom in een pannetje op laag vuur. Roer regelmatig door.  Rol het bladerdeeg uit en steek 

hier met behulp van een springvorm (van zo'n 24 cm) twee cirkels uit. Leg één van de cirkels op de 

bakplaat en verdeel de karamelsaus erover. Strooi er wat zeezout over. Vervolgens leg je de andere 

cirkel hier bovenop. Zet een glas voorzichtig in het midden en maak 16 inkepingen op gelijke afstand 

van elkaar rondom het glas (zie foto). Pak twee punten vast en draai ze beiden twee keer in 

tegengestelde richting. Druk de uiteinden van de twee punten goed samen. Doe dit voor alle 16 punten 

(zie foto). Klop het ei los en besmeer de bovenkant van de bladerdeegster hiermee. Bak de ster zo'n 

20-25 minuten in de oven, totdat hij mooi goudbruin is. Enjoy! 

mailto:miriamvanpraag@mac.com


13 

 

Recept december: champignon ‘pizza’ 

Door: Jan Scheepens 

Volop herfst en de winter voor de deur. Tijd voor stampotten en/of paddenstoelen. Deze maand een 

champignonpizza. Veel plezier in de keuken en eet smakelijk. 

 

 1 rol flammkuchen-deeg of eventueel pizzadeeg 

 (Kastanje) champignons, of bakje gemengde paddenstoelen 

 Crème fraiche 

 1 (rode) ui gesnipperd 

 Plakjes katenspek of bakje kleine spekjes 

 1 á 2 el appelstroop en evenveel balsamicoazijn. 

 Klein scheutje olijfolie 

 1 appel 

 Stukje Parmezaanse kaas, peper/zout 

 

Je kunt een halve plak gebruiken of als je veel trek hebt een hele plak. 

• Leg het deeg met het bakpapier op de bakplaat. 

• Smeer het deeg in met de crème fraiche. (Je kunt ook roomkaas naturel gebruiken.) 

• Leg de plakjes spek of spekjes erbovenop. De oven is inmiddels 220ºC. 

• De pizza afbakken in 15/20 minuten. Lees maar even op de verpakking. 

• Ondertussen heb je de champignons schoongeborsteld. Snij deze in vieren. Als je gemengde 

paddenstoelen hebt, de oesterzwammen kun je scheuren. Shii-take klein stukje van de steel 

afsnijden. Die kunnen beetje taai zijn. 

• De paddenstoelen in scheutje olie wokken, vuur hoog, anders bakken ze niet. Dan wordt het 

smoren en laten ze te veel vocht los. Voeg de gesnipperde ui toe. Draai van de 

pepermolen/zout. 

• Roer in een kommetje de appelstroop met de balsamicoazijn en lepeltje olie los. Ik gebruikte 

de balsamico-creme azijn. Roert wat lastiger omdat dat ook dik is. Drupje heet water doet 

wonderen. 

• De appel schillen en in dunne reepjes snijden. 

• Op het laatste moment meebakken met de paddenstoelen. Lekker FF schudden met je wokpan! 

• Pizza uit de oven, gezellig op een plank leggen. 

• Verdeel het paddenstoelen mengsel erover en lepel het appelstroop mengsel erover. 

• Wat geschaafde Parmezaan erover. Gaat goed met je dunschiller, dat schaven. 

 

Zo eet je weer eens een andere pizza! 

 

Boeken: een aanrader 

Door: Lia van der Helm 

De afgelopen weken las ik ‘De herinnerde soldaat’ van Anjet Daanje. Wat een fantastisch boek! Echt zo 

een die je meeneemt onder de arm om elk kwartiertje dat je over hebt, te kunnen lezen.  

Tijdens de Eerste wereldoorlog wordt vlak achter de Belgische frontlinie een soldaat gevonden. Hij is 

niet gewond, maar weet niet wie hij is. Men brengt hem naar een gesticht voor krankzinnigen. Vier jaar 

na de oorlog zet de directeur van dat gesticht een advertentie in de krant, in de hoop op die manier 

familie te vinden. Er komt een vrouw die zegt dat hij haar man is. Dan ontvouwt zich een een 

ontroerende en fascinerende geschiedenis. 
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IJsvereniging Kagermeer (KGM)  

Opgericht in 1914, op dit moment bijna106 jaren jong 

Internet: http://www.ijsclubkagermeer.nl e-mail: secr.kgm@kaag.nl 

Door Aad Onderwater, secretaris  

(Jeugd)schaatsen bij STS-KGM 

Schaatsen bij STS-KGM kan je vanaf 7 jaar. Stuur, als je belangstelling hebt, even een mail aan: 

info@sts-kgm.nl of bel met jeugdtrainer Jan Rodewijk, 06.31936670. Schaatsen is een gezonde sport, 

en de trainingen en wedstrijden zijn heel gezellig. De STS-KGM heeft als doelstelling de leden door 

training en begeleiding de techniek van het hardschaatsen bij te brengen. Meer info op de sites: 

www.ijsclubsassenheim.nl/sts-kgm/vereniging/algemene-informatie en  www.sts-kgm.nl/ 

Kris-kras beleid in de regio? De nieuwe voornemens duiden daar helaas wel op 

Eerst wat geschiedenis. In de H&W van ruim een jaar geleden schreef ik dat de STS-KGM, helemaal in 

lijn met mijn wensen, voornemens was zich los te maken van de IJsclub Sassenheim. De IJsclub 

Sassenheim (SIJC) stemde er mee in en gepland werd om per 01 mei 2020 een onafhankelijk 

rechtspersoon te worden.   

Het grote voordeel van die status is dat het eenvoudiger wordt voor andere ijsverenigingen om mee te 

gaan doen onder de paraplu van deze succesvolle trainingsgroep. Dat er een andere naam zou komen 

voor deze schaatstrainingsgroep leek en lijkt me voor de hand te liggen. Alle schaatsclubs met 

interesse voor samen trainen, zouden al hun leden die wedstrijden willen rijden binnen KNSB-verband 

ook lid maken dan wel laten worden van de nieuwe trainingsgroep die daartoe uiteraard KNSB-lid zou 

moeten worden. 

Door de Covid-19 maatregelen kon de voor 17 maart 2020 uitgeschreven vergadering geen doorgang 

vinden. Ook de extra ALV gepland voor 21 april daaropvolgend, moest worden afgezegd. In de H&W 

van mei ’20 meldde ik dat het STS-KGM-bestuur de vertraging dusdanig vond dat het, in overleg met 

het bestuur van de Sassenheimse IJsclub, besloot om de verzelfstandiging uit te stellen tot 1 mei 2021. 

Op de reguliere ALV, die gepland was voor 27 oktober jl. zou het bestuur de plannen nader toelichten 

en zouden de keuzes gemaakt kunnen worden die ze op 21 april hadden willen maken. We weten 

inmiddels dat ook dit voornemen wegens Covid-19 niet kon worden uitgevoerd, mede omdat werd 

afgezien van een digitale ALV (Zoom, Teams et cetera). Voor allen die achter bedoeld voornemen 

stonden en staan een slechte ontwikkeling.  

De STS-KGM bestaat inmiddels ruim 40 jaar. Op dit moment telt deze groep ongeveer 135 leden 

waarvan circa 55 jeugdleden. Volgens een memo van de hand van een drietal leden van het bestuur 

zijn er gesprekken geweest over toekomstontwikkeling met de clubs van Lisserbroek (LSB) en Warmond 

(WIJC). Zij stelden vast dat LSB niet koos voor meer samenwerking maar voor een eigen 

jeugdtrainingsgroep in Haarlem, terwijl er met de WIJC bij de start van het schaatsseizoen 2020-21 

afspraken zijn gemaakt over de schaatstrainingen in Leiden en Haarlem. De Technische Commissies 

(TC ’s) van de STS-KGM en WIJC werken nu nauw samen, wat resulteert in grotere trainingsgroepen en 

daarmee een sterkere invulling van de niveaus. De beschikbare trainers kunnen hierdoor beter en voor 

hen plezieriger worden ingezet. Olaf duidde daar in zijn interview vorige maand ook al op. Aanleiding 

van deze meer omvattende samenwerking was de overstap van een flink aantal WIJC- schaatsers van 

De Uithof in Den Haag naar de Haarlemse kunstijsbaan. Duidelijk dat deze constatering om meer 

vraagt en dat is een goede zaak. De vraag is welke organisatievorm daarbij moet worden nagestreefd. 

Helaas geeft het memo niet de voorkeur aan het plan dat zonder Covid-19 al per 1 mei 2020 zou zijn 

uitgevoerd.  

Het memo ziet naast die optie twee andere scenario’s die gezien vanuit de eerste optie minimaal 

verbazing zullen wekken. Ik benoem de opties, die allen uitgaan van het losmaken van de STS-KGM 

van de SIJC: 

1. De STS-KGM wordt als vereniging, een rechtspersoon en daarmee zelfstandig en handelingsbevoegd; 

2. De STS-KGM verlaat de SIJC-organisatie en lost op in de Warmondse IJs- en Skeelerclub 

(gemakshalve WIJC);  

http://www.ijsclubkagermeer.nl/
mailto:secr.kgm@kaag.nl
mailto:info@sts-kgm.nl
http://www.ijsclubsassenheim.nl/sts-kgm/vereniging/algemene-informatie
http://www.sts-kgm.nl/
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3. De STS-KGM wordt een zelfstandige vereniging, en wordt na enige tijd als vereniging, lid van de 

vereniging WIJC met een gezamenlijk (gecombineerd) bestuur. 

Ad 1. Goed doordacht en doorgedacht, biedt vrijheid voor de traditionele ijsclubs die leden aanleveren, 

die in KNSB-wedstrijdverband hun sport bedrijven. STS-KGM kan bijvoorbeeld als ‘Regio 

Schaatstrainingsgroep Midden-Holland’ zichzelf ook onder die nieuwe naam, geweldig goed op de 

kaart zetten. 

Ad 2. Een non-optie waar niemand op zit te wachten en naar mijn mening als enige functie heeft te 

worden afgeschoten. Een optie die een einde maakt aan een succesvolle trainingsgroep en het begrip 

STS-KGM van het toneel doet verdwijnen. 

Ad 3. In aanzet het goede begin als optie 1, die echter volledig wordt tenietgedaan door de fusie met 

de WIJC, omdat daarmee wordt teruggekeerd naar de situatie vergelijkbaar met die welke nu formeel 

met de SIJC bestaat en die we niet langer willen. Een optie die dus alle voordelen van optie 1 

verkwanselt. De keus lijkt eenvoudig en voor de hand liggend … 

De van belang zijnde factoren van belang voor alle drie zijn onder meer: 

- De loskoppeling van de SIJC, zowel formeel als financieel en daarmee het banktegoed met zo weinig 

mogelijk kosten meenemen naar de nieuwe situatie. 

- De streefdatum voor de afronding van de realisatie: 01 mei 2021. Het heeft nu lang genoeg geduurd. 

- Er moet een schaatstrainingsgroep (STG) blijven bestaan die in staat is de erfenis van STS-KGM 

opnieuw in te vullen en gestalte te geven. Het is daarbij te hopen dat meer traditionele ijsclubs hun 

talenten stimuleren zich aan te sluiten bij deze STG zodat die talenten onder deskundige leiding tot 

volle wasdom kunnen komen. 

Ik neem aan dat dit verhaal een vervolg krijgt en wens de betrokken bestuurders en de leden met 

stemrecht veel wijsheid. 

Stichting Hollands Merendistrict (SHM) 

De Stichting Hollands Merendistrict is de koepelorganisatie verantwoordelijk voor de coördinatie van de 

Meren- en Molentochten in onze regio. In afwijking van bijvoorbeeld de Koninklijke 

Elfstedenvereniging sluit de SHM het kunnen organiseren van tochten later in dit seizoen nog niet uit. 

Als consequentie daarvan gaat Jan Rodewijk, die met Aad de Haas onze vereniging in de stichting 

vertegenwoordigt, binnenkort de opleiding van onze vrijwillige Verkeersregelaars starten. De opleiding 

is al sinds een aantal jaren via internet te volgen en ook de tests kunnen digitaal worden afgelegd.  

Club contributie KGM, ook betaalbaar per betaalverzoek via uw eigen bank 

We hopen dat u als lid/ begunstiger gebruik wilt (blijven) maken van de automatische, jaarlijkse 

incasso; de afschrijving vindt dan plaats in november.  

Het individueel clublidmaatschap bedraagt € 5,00 (links) en per 

gezin (rechts) wordt € 7,50 gevraagd. Een periodieke betaling via 

uw bank is ook een goede en vooral voor uzelf gemakkelijke 

optie. De Covid-19 maatregelen adviseren ons zoveel mogelijk 

contactloos zaken te doen en we hopen dat u dat ook in onze 

situatie wilt doen. Voor uw gemak en veiligheid kunt u reageren 

op een van de twee betaalverzoeken die in de vorm van QR’s in deze alinea zijn afgedrukt. Mede 

namens de penningmeester, bij voorbaat dank 

Schaatsen met een helm op: een verstandige zaak, geldt ook voor fietsen 

Gebruik je hersens én bescherm ze met een helm.  
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Schippertjes 

 

 

Familieberichten 

  

 

• Wilt u iets te koop of te huur aanbieden of vragen? 

• Heeft u een gevonden of verloren voorwerp? 

• Wilt u een oproep plaatsen? 

• Heeft u een familiebericht? 

Maak dan handig gebruik van het Schippertje - en uw vraag vaart zó bij al onze lezers binnen! 

Voorwaarden:  

Plaatsing van een Schippertje is gratis, mits het geen bedrijfsactiviteiten betreft. U kunt uw 

Schippertje aanleveren via heenenweerkaag@hotmail.com. 

Vermeld bij uw Schippertje altijd uw naam, adres en telefoonnummer en eventueel uw e-mailadres. 
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Uit het nieuws 

Bron: Leidsch Dagblad – 14 november 2020 – door: Paul van der Kooij 

Wellicht dobberhuisjes bij het Kevereiland 

Bij Kevereiland komen wellicht twee trekkershutten te water. Volgens burgemeester en wethouders van 

Kaag en Braassem past de komst van 'dobberhuisjes' bij het onbewoonde buureiland van Kaageiland 

prima in de onlangs vastgestelde Omgevingsvisie. 

 

Die opent namelijk de deur voor experimenten met recreatieve ontwikkelingen die aansluiten bij de 

cultuurhistorische geschiedenis en landschappelijke waarden niet aantasten. 'Dit initiatief zou een 

dergelijk experiment kunnen zijn, waarbij met de inkomsten van de verhuur van de recreatieverblijven 

onder andere de natuur op het eiland wordt onderhouden', melden ze deze week. 

Zo kennen de huisjes een 'eenvoudige' bouw en zijn ze - hoewel voorzien van een douche en een wc - 

niet afhankelijk van nutsvoorzieningen. Gelukkig ook maar: die ontbreken op het eiland en het is duur 

om ze daar te krijgen. Van B en W mogen de huisjes alleen worden gebruikt tijdens het 

recreatieseizoen, dat van 15 maart tot en met 31 oktober loopt. En zoals dat bij trekkershutten gaat, 

verblijven gasten er 'kortdurend.' 

De gemeentebèstuurders beseffen dat het afmeren 'een ruimtelijke impact op de omgeving zal 

hebben', maar achten die gering: 'Op dit moment mogen er immers ook al boten worden aangemeerd 

waarop overnacht kan worden. Door mee te werken aan deze ontwikkeling via het verlenen van een 

tijdelijke vergunning voor een bepaalde termijn, kan worden bekeken of het experiment van beide 

kanten bevalt en wordt voorkomen dat iets permanent in een bestemmingsplan wordt vastgelegd.' 

 

Tien jaar 

Het kan weleens een periode van tien jaar worden. Dat is de geschatte levensduur van de uit 

eenvoudige materialen opgetrokken trekkershutten en de initiatiefnemer noemde die termijn evenzeer. 

Wel willen B en W na vijf jaar een evaluatie inlassen tijdens welke wordt beslist of doorgaan een goed 

idee is. 

Een definitief 'ja' zal pas klinken wanneer het hoogheemraadschap van Rijnland en de provincie 

eveneens akkoord gaan. De provincie was tot 2017 eigenaar van het eiland. Toen kocht Eric van der 

Wansem, die een watersportwinkel en een drijvend tankstation heeft in Buitenkaag, het. Hij liet daarbij 

weten het eiland graag mooi te houden. Als bewoner van Kaageiland zou hij daar ook alle belang bij 

hebben. Een toelichting op de plannen wil hij nog niet geven: „Ik moet eerst de omwonenden nog 

informeren en heb, om dat te kunnen doen, nagevraagd bij de gemeente wie daaronder vallen. Want de 

dichtstbijzijnde woning staat op achthonderd meter." 

 

 

Uit het nieuws 

Bron: Leidsch Dagblad – 21 november 2020 – door: Paul van der Kooij 

Brug Kaageiland optie als dat goedkoper blijkt 

Mocht blijken dat een brug naar Kaageiland de gemeente Kaag en Braassem jaarlijks beduidend minder 

kost dan het pontje van nu, dan gaat de gemeenteraad serieus over die optie praten. 

 

Dat bleek donderdagavond tijdens een commissievergadering waarin één vraag centraal stond: hoe 

kunnen we voldoende geld bij elkaar sprokkelen om financieel gezond te blijven én zoveel mogelijk 

wensen te vervullen. 

Of de brug een bezuiniging oplevert, is volgens raadslid Thijs Brambach van Pro Kaag en Braassem 

makkelijk na te gaan: „Er is duidelijk hoeveel het pontje nu kost. En omdat er vaker bruggen worden 

aangelegd, is redelijk simpel te zien hoe duur de aanleg zou zijn. Levert dat een significante besparing 

op, dan gaan we door." 

D66-raadslid Gino Wesselman wierp tegen dat het niet alleen een financiële kwestie is: „Ik geloof dat 

niemand op het eiland zo'n brug wil." Maar Brambach hield, zonder verdere protesten, vast aan het 
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idee: „Ik weet zeker dat niemand aanrijtijden van meer dan tien minuten wil hebben voor de 

hulpdiensten. In ieder geval kunnen we het uitrekenen; de kosten van het een naast die van het ander 

zetten." Gemeentesecretaris Marja Spreij beaamde dat. „Die som kunnen we maken." 

Ook vragen haar ambtenaren na of het mogelijk is om tegelbelasting in te voeren. Mensen worden 

daarbij aangeslagen voor de tegels die ze op hun terrein hebben liggen, stelde SvKB voor. Idee 

daarachter is dat die tegels een goede afwatering frustre-ren, wat extra knelt bij een toenemend aantal 

stortbuien. 

Het voorstel leverde vragen op als: hoe controleer je dat en wegen de opbrengsten wel tegen de kosten 

op? Maar ook: moet de belasting eveneens gelden in het buitengebied waar ruimte genoèg is om af te 

wateren? En: kun je mensen niet beter belonen, bijvoorbeeld door ze plantjes te geven voor 

ingeleverde tegels? Uiteindelijk ging het licht op groen voor een korte verkenning die duidelijk moet 

maken of tegelbelasting al ergens is ingevoerd en hoe rendabel dat is. 

In januari, wanneer ook andere opties tegen het licht zijn gehouden, hoopt de raad een stap verder te 

komen op het pad naar begrotingen die ook na 2021 nog sluitend zijn. 

  

Vorige maand, toen de SvKB-fractie vroeg hoe reëel die 'de brug-optie' is, kreeg ze nog van het college 

te horen dat niet zo snel in te schatten is hoeveel de bouw 'bij benadering' kost. Laat staan wat de 

jaarlijkse bijdragen voor onderhoud en reserveringen zijn, wat de bediening kost en of te verwachten is 

dat Noord- en Zuid-Holland bijdragen in de kosten. 

 

 

Uit het nieuws 

Bron: Witte Weekblad Nieuw-Vennep – 28 november 2020 

Woonkernen lijnrecht tegenover elkaar bij brug Kaagdorp 

 “Geen goed plan. Het karakter van het eiland wordt aangetast,” klinkt het op Kaagdorp. “Hij mag 

komen, dan zijn we van de parkeeroverlast af, en van de rijen wachtende auto’s,” vindt men in 

Buitenkaag. De meningen liggen lijnrecht tegenover elkaar als het aankomt op een brug tussen beide 

woonkernen. 

De gemeente Kaag en Braassem overweegt namelijk het pontje van Buitenkaag naar Kaageiland door 

een vaste verbinding te vervangen als dat jaarlijks beduidend minder kost. Het plan komt vanwege 

financiële bezuinigingen en is ook gunstig voor de bereikbarheid van de hulpdiensten. 

Uit een peiling op Kaagdorp blijkt dat vrijwel niemand zit te wachten op een brug. Roel Terraneo is een 

van. Hij woont al dertig jaar op het eiland, zijn vrouw zelfs haar hele leven. “Een brug zou onze 

woonomgeving van lintdorp aantasten. Er moet heel wat gebeuren om een brug te bouwen, met als 

gevolg een ander, minder aantrekkelijk aangezicht. Nu is misschien de werf van Van Lent ook niet het 

mooiste plaatje, maar wel karakteristiek voor Kaagdorp.” 

“De pont ervoor dat die mensen ontmoedigt om met de auto te komen, die overgang kost 4,50 euro. Je 

ziet daarom vooral fietsers en wandelaars. Het wachten op de pont vinden wij helemaal niet erg. 

Sterker nog, je gaat je auto uit om even een praatje te maken met een andere eilander. Bijkomend 

voordeel is dat het enorm veilig is op Kaagdorp. Er is nog nooit een auto gestolen en in ingebroken 

wordt er zelden, en dan ook alleen maar vanaf het water. De pont hoort bij de charme en wij betalen 

alleen op jaarbasis de administratiekosten van enkele tientjes.” 

Aan de andere kant van het water, de grens over naar Noord-Holland en Haarlemmermeer klinken hele 

andere geluiden. Een brug zou hier een uitkomst zijn. Vooral op mooie zomerse dagen staat 

Buitenkaag propvol met auto’s, en zorgt de lange rij voor het pontje voor de nodige benzine- en 

dieseldampen. Er is wel voorzichtigheid geboden, want de brug is een gevoelig gespreksonderwerp. 

Om voor ons begrijpelijke redenen wil bewoner M. dan ook niet met zijn naar in het Witte Weekblad. 

“Wij hebben hier al vele jaren overlast door het pontje. Dagjesmensen zitten hun auto’s overal neer, en 

het verkeer loopt vast bij de overgang. Maar ook werknemers bij Van Lent zetten ‘s ochtends vroeg het 

dorp vol. het ene gevoelig onderwerp, ook in de dorpsraad. Elke vergadering gaat het daarover. De 

belangen zijn totaal verschillend.” 

Voorzitter Hessel Feitsma van de dorpsraad was niet te bereiken. 
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Uit het nieuws 

Bron: Leidsch Dagblad – 23 november 2020 – door: Paul van der Kooij 

Arbeidsmigranten in zeilschool 

Enkele tientallen seizoenarbeiders mogen van i november tot t april wonen in zeilschool De Kaag en 

het aangrenzende pand, waarin restaurant Quattro is gevestigd. Burgemeester en wethouders van Kaag 

en Braassem hebben daar deze week een vergunning voor verstrekt. Die is geldig voor een 

'proefperiode' van twee seizoenen. 

Ze willen zo een dubbelslag slaan: voorzien in de behoefte aan huisvesting voor arbeidsmigranten en 

plaatselijke ondernemers de mogelijkheid geven hun accommodatie ook in het winterseizoen te 

gebruiken. Door de 'coronasituatie' en het 'winterseizoen' zou er dan namelijk 'weinig tot geen vraag 

zijn naar groepsaccommodaties'. 

In een brief aan de raad meldt het college dat in de betreffende 'locatie' aan de Wilhelminalaan ook 

afgelopen winterseizoen al is bewoond door arbeidsmigranten: 'Dit heeft geen klachten of problemen 

gegeven.' Wel sloeg een toezichthouder van de gemeente alarm toen hij op 5 februari constateerde dat 

'arbeidsmigranten zijn gehuisvest in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan'. Dat 

voorziet namelijk niet in permanente bewoning en/of kamerverhuur. 

Het resulteerde in een brief met twee keuzes: een omgevingsvergunning aanvragen of de overtreding 

beëindigen. Het werd een combinatie: de overtreding werd per t april beëindigd en in juli kwam bij de 

gemeente een aanvraag binnen voor een omgevingsvergunning. 29 oktober was die compleet en deze 

week besloten B en W haar te verlenen. 

In totaal kunnen 85 mensen slapen in de 22 kamers. In werkelijkheid zullen het er volgens B en W 

tussen de 22 en 44 zijn. Voor de 'leefbaarheid en menselijke maat hanteert de gemeente in beginsel de 

maatstaf van maximaal een arbeidsmigrant per slaapkamer', heet het in een brief aan de raad. Alleen 

voor koppels of stellen zou daarvan afgeweken kunnen worden. 

Voor dergelijke aantallen bewoners zijn er onvoldoende parkeerplaatsen op eigen terrein, maar B en W 

zien dat niet als probleem. In de brief melden ze dat de seizoensarbeiders, die voor een groot deel bij 

Wesselman Flowers in Roelofarendsveen zouden werken, zich 'uitsluitend op de fiets' verplaatsen. Voor 

een tussentijdse evaluatie, die na een jaar plaatsvindt, worden dergelijke zaken ook gecheckt. 's 

Avonds en 's nachts zijn er twee huismeesters aanwezig en de sociale veiligheid gaat er volgens het 

college op vooruit wanneer de in het winterseizoen niet gebruikte accommodatie wordt bewoond. 

Binnenkort is er voor de omwonenden een informatieavond. 
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Algemene informatie 

Politie/brandweer/ambulance- wanneer elke seconde telt 1 1 2 

Politie kantoornummer 0900 8844 

Spoedeisende hulp huisartsen 's avonds en in het weekend 

Dagelijks: ma t/m do van 17:00 uur – 08:00 uur 

Weekend: vr t/m ma van 17:00 uur tot 08:00 uur 

Duin- en Bollenstreek: Dokterspost: DDDB, Buitenplaats Nieuw Schoonoord (BNS) 

Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA  VOORHOUT 

0252-240212 

Nieuw-Vennep en Abbenes: Huisartsenpost in Spaarne Ziekenhuis 

Spaarnepoort 1, 2134 TM  HOOFDDORP 

023 - 8908700 

Kaag en Braassem Spoedpost Zuid-Holland Noord, p.a Rijnland Ziekenhuis 

locatie Leiderdorp, Simon Smitweg 1, LEIDERDORP 

0900 - 5138039 

Apotheek 

Duin- en Bollenstreek Apotheek Sassenheim, Hoofdstraat 190, Sassenheim 

Voor spoedgevallen altijd iemand bereikbaar 

Apotheek Sassembourg, Jan van Brabantweg 51, Sassenheim 

 

0252 – 210169 

0252 - 228777 

Nieuw-Vennep en Abbenes Apotheek de Kind, Dr.V.Haeringeplantsoen 10, NIEUW VENNEP 

Apotheek Getsewoud, Händelplein 23, NIEUW VENNEP 

0252 – 672971 

088 - 8866444 

Kaag en Braassem Apotheek de Nachtwacht, Leiden 

Apotheek Alkemade, Roelofarendsveen 

071 – 5665019 

071 – 3319100 

Ziekenhuis 

Leiden Alrijne Ziekenhuis, di vanaf 13:00 uur tot wo 13:00 uur 

LUMC, wo vanaf 13:00 uur tot di13:00 uur 

071 – 5178178 

071 – 5269111 

Leiderdorp 24-uurs ziekenhuisdienst voor ongevallen 

Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp 

071 – 5828282 

Overige nummers en informatie  

Basisschool RKBS St. Willibrordus, Hoofdweg 2034, 2158 MC Buitenkaag 

Email: info@st-willibrordusschool.nl 

Website: www.st-willibrordusschool.nl 

0252 - 544308 

 Dierenambulance Noordholland-zuid, spoednummer 144 of: 023 - 5246899 

 Dierenambulance Noordholland-zuid, kantoor 023 - 5491400 

Klachtennummers Stichting Geluidshinder Schiphol, klachtennummer 020 – 6015555 

 Gemeente Kaag en Braassem, klachtennummer 071 - 3327272 

 Rayonbeheer gemeente Haarlemmermeer 0900 - 1852 

Taxibedrijven A-Tax de Vries BV 0252 - 519000 

 Regiorijders 0900 - 9343 

 Ov-taxi Leidse Regio 0900 – 2022368 

AML Flex – Openbaar 

vervoer op afspraak 

Telefonisch te bespreken via 088-6 000 966 of via de app.  

Bestel: 30 minuten voor vertrek. Meer informatie: www.connexxion.nl/aml 

Ma t/m vr: tussen 6.30 – 20.30 uur 

Za/zo en feestdagen: 7.30 – 20.30 uur 

Buurtbus 

 

www.arriva.nl 

 

 

Van Buitenkaag, Kaagpont, naar Lisse 

Vertrek ma t/m vr: 07:50, 09:20, 10:50, 12:20, 13:50, 15:20, 16:50 (elk 1,5 uur) 

Vertrek zaterdag: 09:20, 10:50, 12:20, 13:50, 15:20, 16:50 (elk 1,5 uur) 

Van Buitenkaag, Kaagpont, naar Roelofarendsveen 

Vertrek ma t/m vr: 08:13, 09:43, 11:13, 12:43, 14:13, 15:43, 17:13 (elk 1,5 uur) 

Vertrek zaterdag: 09:43, 11:13, 12:43, 14:13, 15:43, 17:13 (elk 1,5 uur) 

 

mailto:info@st-willibrordusschool.nl
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