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Van uw redactie 

Door: de redactie van “Heen en Weer” 

Met vrolijk beierende klokken in plaats van veel vuurwerk werd het nieuwe jaar 2021 letterlijk ingeluid. 

Een unieke beleving! Waar anders de lucht is gekleurd van de vele vuurpijlen en kruidgevoede 

sterrenregens, en het geknal, geklap en gegier je rond de oren klinkt, was er nu het serene geklingel 

van de klok, af en toe aangevuld door een verdwaalde vuurwerkknal. Een bijna surrealistisch einde van 

een bewogen jaar en hopelijk het begin van een nieuw jaar met beter nieuws. 

Wanneer de klokken de volgende keer weer zo uitbundig klinken, zal er veel veranderd zijn; niet in de 

laatste plaats aan de Kaagse kerk zelf, die aan de vooravond staat van een grote metamorfose. Vanaf 

pagina 14 leest u er meer over in een interview dat het Leidsch Dagblad hield met Jan Biemond. 

Inmiddels is links voor de kerk een groot bord geplaatst waarop de werkzaamheden worden vermeld. 

Het begin van een nieuw jaar is ook een moment om eens terug te kijken. In dit geval naar het jaar 

1620. In een oude Waterkampioen van 1927 kwamen wij een verhaal tegen over een schipbreuk in dat 

jaar bij de Kaag. Want voordat de Haarlemmermeerpolder werd aangelegd had het grote meer tussen 

Amsterdam en Kaag een slechte naam. Naast de vele scheepsrampen die er plaatsvonden was het 

berucht om de landafslagen rondom. Volgens overlevering zou de naam Schiphol zijn afgeleid van 

‘scheepshel’, omdat daar veel schepen vergingen en ook de bij Kaag en Buitenkaag gelegen 

Hellegatspolder zal die naam niet voor niets hebben gekregen. Zeker bij een noordenwind zal dat een 

beruchte lage wal zijn geweest! 

Vorig jaar was een van de goede voornemens/wensen die wij uitspraken een oplossing van het 

parkeerprobleem in Buitenkaag. Inmiddels is er een jaar voorbij – en een oplossing lijkt nabij. Maar of 

deze wel zo ideaal is? Zie pagina 7 voor meer informatie. 

Een nieuw en leuk initiatief is het Reizend Dagboek Kaag. Op initiatief van Barbara Vermeer en William 

Slotboom van De Driemaster zijn drie dagboeken verspreid waarin mensen iets kunnen schrijven en dit 

dan weer kunnen doorgeven aan een ander. Een leuke manier om verbonden te zijn in deze tijd dat we 

minder makkelijk samen kunnen zijn. Wij zijn zeer benieuwd naar de weg die de dagboeken gaan 

afleggen door onze dorpen. 

Wij zijn blij een nieuwe adverteerder te mogen begroeten: Restaurant en Evenementenlocatie Tussen 

Kaag & Braassem, aan de Ringvaart in Nieuwe Wetering. Het zijn immers de inkomsten van advertenties 

waardoor wij Heen & Weer kunnen blijven maken en verspreiden in Kaag en Buitenkaag. Daarom een 

hartelijk woord van dank aan onze adverteerders. En wanneer u als lezer iets nodig hebt dat door een 

van onze adverteerders wordt aangeboden, denk dan ook eens aan hen! 

Veel leesplezier  
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Van de dorpsraad 

E: dorpsraad@kaag-buitenkaag.nl 

W: www.kaag-buitenkaag.nl 

Door: Henny Looijestein 

Enquête over ‘windpark in de zuidpunt van de Haarlemmermeer’ in Buitenkaag. 

In de loop van januari 2021 gaat de gemeente een huis aan huis onderzoek starten onder de bewoners 

van Buitenkaag, Abbenes, Weteringbrug en Burgerveen om uw mening te vragen over het mogelijk 

realiseren van een windturbinepark in de zuidpunt van de Haarlemmermeer. Hierbij roepen wij alle 

inwoners van Buitenkaag op om deze enquête niet te negeren, maar hier serieus naar te kijken en ook 

uw mening en standpunt duidelijk kenbaar te maken. 

De vorm van de enquête zal waarschijnlijk, in verband met COVID 19, een oproep zijn om op een 

website een aantal vragen te beantwoorden. Het wordt waarschijnlijk ook nog mogelijk om schriftelijk 

te reageren op de enquête. 

Hierbij wat achtergrondinformatie over dit initiatief van de gemeente met betrekking tot de energie 

transitie die landelijk aan alle regio’s is opgelegd door de regering. 

Regionale energie transitie (RES) in de Haarlemmermeer. 

In het kader van de energie transitie heeft de gemeente Haarlemmermeer het plan opgevat om 

doormiddel van zon en wind in 2030 tot 557 GWh (GigaWattuur) hernieuwbare energie te gaan 

opwekken. Dit bestaat uit 140 GWh dat nu wordt opgewekt en 417 extra GWh.  

Dit bestaat uit: 

85 GWh op grote daken 

29 GWh zon op parkeerplaatsen 

2 GWh zon op geluidsschermen 

185 GWh zonneweiden 

116 GWh wind(winturbinepark) 

Dit alles staat te lezen in het concept nota RES van de Haarlemmermeer.  

(Voor details zie: https://haarlemmermeergemeente.nl/nieuwe-energie 

Onderstaand kaartje geeft aan waar deze energie in de toekomst moet worden opgewekt. 

 

 

Secretariaat: a.i. Ferry Offerman, Balgerij 10 

M: 06–15 28 79 11 

http://www.kaag-buitenkaag.nl/
https://haarlemmermeergemeente.nl/nieuwe-energie
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Windenergie. 

Binnen de Haarlemmermeer is er slechts één gebied te vinden dat in aanmerking komt voor het 

opwekken energie d.m.mv windturbines en dat is de zuidpunt. Hiermee is dus de zuidpunt van de 

Haarlemmermeer aangewezen als zoekgebied voor het mogelijk maken van een windpark van ca. 15 

windturbines voor het opwekken van 116 GWh elektriciteit. 

Zoekgebied. 

 

Draagvlak. 

Voorwaarde van de gemeente is wel dat er voldoende draagvlak moet zijn onder de bewoners van dit 

gebied. Een snelle peiling onder de bewoners heeft in de maand juli 2020 al uitgewezen dat er geen 

draagvlak is bij de bewoners van Abbenes, Weteringbrug en Buitenkaag voor het bouwen van een 

windpark in dit aangewezen zoekgebied. 

3 mogelijke opties. 

In de afgelopen periode van oktober tot en met december 2020 hebben er meerdere overleg en 

informatie sessies (online) plaatsgevonden met de dorpsraden, landeigenaren en andere 

belanghebbenden. Dit heeft geleid tot een 3-tal mogelijke opstellingen en plaatsen binnen het 

zoekgebied waar mogelijk een windpark gerealiseerd zou kunnen worden.  

Uitgangspunt is een aaneengesloten windpark dus zeker geen versnippering over het hele gebied. 

Ook moet bij de keuze rekening worden gehouden met allerlei voorschriften en beperkingen in het 

bestaande landschap en de bestaande bebouwing, infrastructuren en bedrijven. 

Geen windturbines op land. 

Naast de 3 opties is het ook mogelijk dat u kunt kiezen voor geen windturbines op land maar alleen 

andere vormen van energieopwekking. 
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Variant 1 Landmark. 

8 nieuwe molens bij de bestaande 6 van Weteringbrug. 

 

Variant 2 Midden. 

Tussen de hoogspanning masten en de Rijnlanderweg 
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Variant 3 Infra. 

Dubbele rij langs spoorweg en Hoogspanning masten waarbij de bestaande turbines bij  

Weteringbrug blijven staan 
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Parkeerterrein Lisserdijk 

Door: Parkeergroep Buitenkaag 

Graag willen wij jullie bij deze informeren over een gesprek dat op 11 december jl. heeft 

plaatsgevonden met de wethouder en gebiedsmanagers van gemeente Haarlemmermeer met 

betrekking tot de voorgenomen aanleg van een blauwe zone en de verkeersproblematiek die al enige 

tijd in het dorp speelt. 

Probleemstelling 

Door de aanleg van een blauwe zone in 

het dorp worden de werknemers van de 

firma Royal Van Lent Shipyard beperkter 

in hun parkeermogelijkheden in 

Buitenkaag. De gemeente 

Haarlemmermeer wil daarom het perceel 

aan de Hoofdweg Westzijde, achter de 

Lisserdijk, voor een periode van 5 jaar 

gaan inrichten als parkeerterrein. Dit zou 

gelijktijdig met de aanleg van de blauwe 

zone, voorjaar 2021, worden 

gerealiseerd.  

De bouw van een dergelijk parkeerterrein 

brengt de volgende aandachtspunten met 

zich mee: 

• Vermindering van verkeersveiligheid op de smalle Hoofdweg Westzijde; 

• Uitzichtvervuiling achter de woningen door het terrein zelf en bijbehorende verlichting, 

vrachtauto’s en bussen; 

• Drukte in het dorp door toename van verkeer en aantal mensen die naar hun bestemming 

moeten lopen; 

• Geluidsoverlast door ronkende motoren en dichtslaande deuren; 

• Afgelegen parkeerterrein kan uitnodigend zijn voor criminaliteit;  

• Mogelijke toename zwerfafval in het dorp. 

Huidige situatie 

Er ligt een afspraak vanuit de Gemeente Haarlemmermeer met de bewoners van Buitenkaag dat er geen 

parkeerterrein meer binnen de bebouwde kom van Buitenkaag zal worden gecreëerd. Echter, omdat 

alle andere mogelijke opties voor de bouw zijn afgeketst blijft het terrein achter de Lisserdijk als enige 

optie over, ook al grenst het aan het bebouwde deel van het dorp. 

Uit een gesprek met de gemeente Haarlemmermeer, dat plaatsvond op 22 december jl. is gebleken dat 

men snel het land wil gaan overdragen aan de firma Royal Van Lent Shipyard. Zodra door de firma een 

omgevingsvergunning is aangevraagd wordt door de gemeente binnen 8 weken een beslissing 

genomen. 

Indien akkoord heeft dit tot gevolg dat Royal Van Lent Shipyard verantwoordelijk wordt voor de 

handhaving op het parkeerterrein, zoals dat nu ook gebeurt in de Leidsemeerstraat. 

Gewenste situatie 

In samenspraak met alle betrokken partijen komen tot een constructieve en toekomstbestendige 

oplossing voor de parkeerproblematiek, die de leefbaarheid ten goede komt en waarbij het landelijke 

karakter van Buitenkaag behouden blijft.  
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Aanpak 

Om tot bovenstaande situatie te komen willen wij: 

• Bewustwording creëren door buurtbewoners op verschillende manieren te informeren (mond 

op mond, deze brief, sociale -en lokale media); 

• Aanschrijven van gemeente Haarlemmermeer en Kaag en Braassem om onze zorgen kenbaar te 

maken en aan te sturen op overleg met Firma Royal Van Lent Shipyard en de bewoners; 

• Contact leggen met de politiek; 

• Bezwaarschrift/ juridische stappen tegen een omgevingsvergunning ten behoeve van de aanleg 

van het parkeerterrein; 

• Meedenken en meebeslissen met alle betrokken partijen om bovenstaande gewenste situatie 

mogelijk te maken. 

Bedankt voor uw aandacht. 

Als u met ons wilt meedenken kunt u ons bereiken op:   

E: 

F:  

 

Boeken: een aanrader 

Door: Glynis Breman 

‘De Rat van Amsterdam’ van Pieter Waterdrinker 

Het boek gaat o.a. over het integratie-proces van de familie Katz, emigratie, ontheemding, dromen, 

liefde en dood. De manier waarop Waterdrinker de Nationale Armenloterij, een filantropisch 

rattenbolwerk beschrijft, dat vooral de oprichters ervan zeer veel fortuin oplevert is hilarisch ... 

Stoppen is geen optie, want stel je voor dat de buren wel winnen en dat jij geen lot hebt en dus niets 

wint. Op deze manier ben je verzekerd van veel abonnees. 

Het is druk in de riolen, er rennen veel ratten rond die allemaal met elkaar verbonden zijn tot aan in 

Rusland toe.  

De beschrijvingen zijn treffend beschreven en je weet precies waar het over gaat, omdat het zich 

allemaal in deze tijd afspeelt. Zelfs Trump komt zijdelings even aan bod. 

Overigens is zijn eerste boek Tsjaikovskistraat 40, een autobiografische roman, ook een aanrader, 

omdat het een reis door de Russische geschiedenis en door zijn eigen leven beschrijft. Hij woont 

immers in Rusland. 

 

Kaagfit 

Door: Marleen Metzlar 

De feestdagen liggen weer achter ons 

en ieder heeft dat binnen de  

mogelijkheden van de corona regels gevierd. Nu is het januari en wordt het stil om ons heen. Laten we 

er samen voor zorgen dat er ook de komende periode extra aandacht en tijd is voor wie dat nodig 

heeft. Zorg goed voor elkaar! 

Ga Nieuwjaarsbellen. Pak de telefoon en bel alleenstaande buren, kennissen of mensen in quarantaine 

op voor een gezellig kletspraatje. Een kleine moeite, die veel verschil kan maken. 

Of schrijf een kaartje en doe het in de bus. Stuur een appje met een leuke foto van je zelf of de 

omgeving. Breng wat lekkers al dan niet zelf gebakken. Geef een kaarsje cadeau, dat geeft sfeer en 

gezelligheid in huis. 

Wie zich eenzaam voelt, ga wandelen in het dorp. Op straat kom je altijd mensen tegen die je kunt 

groeten en/of een praatje mee kunt maken. 

Wanneer wij dit allemaal in onze omgeving doen, wordt er niemand vergeten. Een mooi begin van het 

nieuwe jaar! 
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Een schipbreuk aan de Kaag in 1620 (een ware gebeurtenis) 

Bron: De Waterkampioen, 22 juli 1927 

Het reisgezelschap had in het ruim van het schip plaats genomen. De schipper gaf een teeken aan de 

knechts, om de zeilen te hijschen en de touwen los te maken, waarmede het vastgelegd was aan een 

der palen, die men ook nu nog vindt aan de haven te Leiden. Het was een bierschip van Hoorn, dat op 

dien dag bestemd was naar Haarlem te gaan. 

De wintermorgen was vochtig-koud. Er woei eene stijve koelte uit het Zuiden; zoodat men de Zijl 

langs, vlak voor den wind ging. Het water krulde hoog bij den boeg op en het schip liet een langen 

geul van schuim achter. De schipper, met zijn zuidwester op en oliekiel aan, hield den helmstok van 

het roer omvat, en hield telkens een oog in het zeil. Het gezelschap in het ruim was in den beginne 

weinig spraakzaam. Het oog moest eerst aan het halfdonker gewennen, dat hier heerschte, voor men 

elkander nauwkeurig kon opnemen. 

 

Het schenen menschen van allerlei stand en beroep te zijn, die gedeeltelijk op banken, gedeeltelijk op 

biertonnen, zoo goed als mogelijk was, hadden plaatsgenomen. Men merkte ook enkele vrouwen op, 

die, niet gewoon bij stormweder te varen, van vreeze zaten te beven. De zuidenwind was intusschen in 

sterkte toegenomen. "Nog een reefje in 't zeil en de fok, jongens!" riep de schipper zijn knecht, toe, en 

liet, terwijl hij een bezorgden blik op het jagende zwerk sloeg, half binnensmonds er op volgen: ,,’t Zal 

spoken op 't meer." 

Doch zoo zacht had hij het niet gezegd, of die in het ruim zaten en den schipper in het oog hielden, 

gelijk hij het zeil, hadden het gehoord, en aller tong scheen er door ontboeid te worden. "Ja," begon 

een kloekgebouwde Aalsmeerder, "dat Meer is een regte slokop! Mijn vader heeft het dikwijls verteld, 

dat zijn huis tien jaar geleden nog 100 roeden van het Meer verwijderd stond, en nu heeft hij het 

onlangs afgebroken, omdat het reeds half in het water stond. En wie weet het te Aalsmeer niet, hoe op 

een enkelen nacht door een geweldigen storm, waarbij deze nog maar een kleinigheid is, een akker van 

15 roeden lang werd weggespoeld? Je moet er bij ons Willem Brechten maar naar vragen. Hij zal je 

zeggen, dat zijn eigen grootvader,_toen deze nog een jongen was, meer dan eens door behulp van een 

polsstok de slooten van den Ruigenhoek overgesprongen is, en zoo op het land van de Vennip kwam; 

en nu kon hij er elken dag met zijne turfpont heenvaren. Van al dat land, waar hij in zijn jonkheid 
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overliep, is geen spoor meer te vinden; dat aardige oude kerkje van het dorp Rijk ook al naar de 

visschen, het tweede reeds; en dit stond toch nog in 1610; en als ik het niet mis heb, zijn we nu in 

1620. En zit hier niet Jacob Joosten van Haarlem, die in den tijd van drie jaren 40 morgen lands op het 

Westeinde van Aalsmeer verloren heeft? Ik zeg het, en ik blijf erbij, dat Meir is een rechte slokop." 

Het schip ging intusschen voort de Zijl uit, en het Zweiland in - een breed en onstuimig water, 

gevaarlijk gemaakt door eenige eilandjes, die voor den ingang van het Kagermeer lagen. De wind 

scheen nog verdubbeld in kracht en viel met ruk op ruk in het strak gespannen zeil. De mast boog, de 

touwen zwiepten, de spriet kraakte: het was noodweer geworden! 

Intusschen ging het gesprek onverpoosd voort. De laatste woorden van den jongen Aalsmeerder 

schenen tot een reismakker van hem gericht te zijn, dien hij al meer met den naam van Jonklaas. had 

aangesproken. Deze antwoordde dan ook: "Ja, Crijn! het heugt mijn vader nog, dat er op den 

Ruigenhoek veertien huislieden woonden, die hij nog bij naam en toenaam kent, welgestelde lieden, 

die aldaar huizen, erven en groote landerijen bezaten, en het Meer heeft toch maar alles vernield en 

weggespoeld. Het moet gebeurd zijn, dat bij den Ruigenhoek, achter Burgerveen het Meer in twee 

nachten, door een sterk onweder, vijf-en-twintig roeden lands in de breedte afnam. Het is al jaren 

geleden, dat ik eens met mijn vader over den Ruigenhoek ging, waar hij me de plek aanwees, waar 

weleer een huis en erf gestaan hadden, en waarvan hij zich herinnerde, dat er 500 roeden lands 

tusschen het huis en het Meer lagen, en nu was op zijn ouden dag dat alles in de diepte verdwenen." 

"Wel!" viel een deftig gekleed heer in, die bekend scheen te zijn als de secretaris van Sloten, "heb je 

niet gehoord, hoe het vorige jaar te Sloten met dien sterken ijsgang, het ijs 45 treden in de breedte, 

het land is ingeschoven? En hoe Crijn Pietersz. van Nieuwerkerk. die op zekeren avond een fuik in het 

Meer gezet had aan de schor van het land, 's morgens èn land èn fuik op 20 el van den oever in het 

water ziet zwalpen? Men zou er haast om kunnen lachen en schreien te gelijk: of waàr is de  

Keizersweg, die naar het dorp Rijk leidde, en waar de Keizer wel langs gewandeld heeft? Verdwenen! 

Waar de weg, die benoorden den Meerkant om, door Vijfhuizen en Nieuwerkerk op Amsterdam liep? 

Verdwenen! Waar het rijpad van Haarlem af op de Vennip, waar men met eene schouw het 

Vennepenneer Overstak, den Ruigenhoek doorreed op Aalsmeer aan, op Utrecht of op Amsterdam? 

Verdwenen!" 

"Toch heb ik onlangs hartelijk moeten lachen," begon een der schippersknechts tegen den deftigen 

secretaris; "al wel een half uur hadden we op de plek staan turen op iets zwarts, dat in de verte op en 

neer bobbelde; een schip was 't niet, daar was het te raar voor; wij gisten en misten om den ander, en 

nu wil ik graag gelooven, dat ge veel weet, mijnheer de Secretaris! maar ik verwed er een oordje om, 

dat je toch ook niet raadt, wat het was? - Het was een stuk land net vijf bloeiende boomen er op." 

Het geheele gezelschap maakte zich vroolijk en deed een luid gelach hooren. Zelfs het oude Angenietje 

Jacobs, uit de kleine Houtstraat te Haarlem, die van angst en koude zat te beven, kon een glimlach niet 

weerhouden.  

Dicht ineengehurkt peinsde zij over het verlies van vroegere welvaart. Had haar vader niet een kostelijk 

stuk land gehad bij Hillegom, en dat met nog twee andere stukken aan het eiland de Vennep paalde) O! 

wat had zij daar dikwijls gespeeld en gedarteld met hare vriendinnetjes, wanneer zij, op een zonnigen 

zomerdag daarheen gevaren met haren nu zaligen vader en hare brave moeder, hart en zinnen 

verkwikt had aan de frissche, koele buitenlucht. Van het land van de Vennep waren ze over planken, 

hier en daar over scheidingsslooten gelegd, heengehuppeld; terwijl vader met innig welbehagen op zijn 

winstgevende landerijen opmerkzaam maakte. En nu - hoe waren de tijden veranderd! - haar vader en 

moeder gestorven, dat vruchtbare land weggespoeld, en daarmede haar bestaan en vermogen ... en 

een dikke traan rolde langs het rimpelig gelaat, dat nog zooeven geglimlacht had. 

Diep uit het ruim, uit den donkersten hoek, liet daarop een krachtige mannenstem zich hooren, die tot 

dusverre gezwegen had: „het wordt meer dan tijd, dat die vernielende waterwolf gemuilband, dat het 

Meer drooggemalen wordt." Allen wendden het hoofd naar de zijde vanwaar het geluid kwam, en zagen 

een net, doch eenvoudig gekleed man, die schijnbaar gedachteloos met passer en winkelhaak zat te 

spelen. 
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Het was niemand anders dan Jan Adriaansz. Leeghwater, die met zijn zoon van 's-Gravenhage kwam, 

waar hij zijne Hoogheid den Prins van Oranje had moeten spreken. 

Het gesprek werd daarop nog levendiger en algemeener, toen eensklaps een geweldige rukwind allen 

deed verstommen. Het schip werd door den schok geheel op zijde geworpen. De stormwind gierde 

door — langs takels en mast. De golven bonsden en klotsten met onstuimigen aandrang tegen 

achtersteven en bakboordszijde. 

De avond, reeds voorlang gevallen, was zwart van duisternis. Geen hand voor oogen kon men zien.  

Weder deed een hevige vlaag de spriet kraken en eindelijk naar beneden vallen. Onder het loeien van 

den storm vermengden zich het geschreeuw van het scheepsvolk en het gejammer der reizigers.  ... 

„Laat ons den Heere bidden," riep men; „want hier zullen wij sterven!" 

Nu beproefden schipper en knechts door onophoudelijk pompen het schip boven water te houden, dat, 

ten gevolge der tastbare duisternis, langs de krommingen van het eiland de Kaag, tegen lager wal was 

gedreven. 

Doch helaas! het land was door den hevigen opzet van het water niet te bereiken, hoe vriendelijk ook 

het schijnsel der lichten van het Kagerdorpje de ongelukkigen uitnoodigde tot hen te komen. Zoo 

bleven dan de arme schipbreukelingen in dien langen, kouden winternacht, met den dood voor oogen, 

overgegeven aan het woeste spel van wind en golven. 

Maar eindelijk, Goddank, breekt de dageraad aan en wordt er hulp aangebracht van de Kaag … en toen 

ze neerzaten bij het verkwikkende haardvuur onder de hooge schouw van de dorpsherberg, sprak een 

van hen voor allen: „De Heer is ons een redder geweest in gevaren!" 

 

Noot van de redactie: De Waterkampioen zal zich gebaseerd hebben op een bron, wij hebben deze nog 

niet gevonden, maar blijven zoeken. Een Roede (waarschijnlijk de Rijnlandse Roede) is 3,767 meter. 

Een Morgen (waarschijnlijk de Amstellandsche Morgen) is 8.129 m². Een El (waarschijnlijk de 

Amsterdamse El) is 68,8 cm. Met ‘treden’ wordt waarschijnlijk ‘passen’ bedoeld. 
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Reizend Dagboek Kaag 

Door: Barbara Vermeer 

In januari 2021 worden er 3 Reizende Dagboeken verspreid op Kaageiland. Tot maart 2021 zullen deze 

boeken reizen van buur naar buur.  

Inwoonster Barbara Vermeer is met William Slotboom van De Driemaster initiatiefneemster: “Mensen 

kunnen er iets inschrijven of maken en het dan weer doorgeven aan de buurman of buurvrouw. Het is 

bedoeld als een leuke manier om verbonden te zijn in deze tijd dat we minder makkelijk samen 

kunnen zijn. Het gaat dus vooral om het plezier van het ontvangen, lezen, maken en weer doorgeven.  

Mensen kunnen bijvoorbeeld iets schrijven over zichzelf of hun ervaringen in deze coronatijd 

beschrijven. Ze kunnen een favoriet recept, Netflix-tip of uitnodiging aan de buren delen. Leuke 

weetjes over het eiland zijn zo welkom en geven leesplezier. En natuurlijk is het een mooie tijd om een 

wens uit te spreken voor het nieuwe jaar.  

Als het boek vol is of het is tijd om de boeken in te leveren, zullen de boeken nogmaals langs dezelfde 

mensen ‘reizen’ zodat iedereen kan genieten van bijzondere inhoud van het boek.  

Als betrokken buur en Driemaster vinden we het belangrijk om mensen te verbinden vandaar dat we 

deze coronaproof manier hebben gevonden om op een veilige manier even met elkaar in contact te zijn 

en om lichtpuntjes te creëren in een tijd die in vele opzichten niet gemakkelijk is.”  

 

Schippertjes 

 

contact barbaravermeer@live.nl / Marijkelaan 4  

 

• 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. 



13 

 

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 voornemens zijn er nog steeds 

Vorige maand sloot ik dit onderwerp af met de volgende opmerking: “Ik neem aan dat dit verhaal een 

vervolg krijgt en wens de betrokken bestuurders en de leden met stemrecht veel wijsheid.” 

Tot op het moment dat dit stukje naar de redactie ging, bleef het doodstil. Een reactie vanwege het 

bestuur van de STS-KGM bleef uit. Wij hoopten daarop. Waarom na een heldere en logische keuze om 

zich los te maken van de Sassenheimse IJsclub en zelfstandig verder te gaan als Schaats Trainings Groep, 

voor ons plotseling wordt gekozen voor een positie, deel uitmakend van de Warmondse IJs- en 

Skeelerclub, is ons niet duidelijk. Als Covid-19 geen roet in het eten had gegooid, zou de trainingsgroep 

per 01 mei 2020 zelfstandig zijn geworden. Wegens corona werd besloten tot 01 mei 2021, maar de 

intentie bleef.  

Club contributie KGM, graag contactloos betalen via uw eigen bank 

Recent is duidelijk geworden dat niet een ongewilde handeling namens de KGM, maar onze Rabobank 

al enige seizoenen geleden de automatische incasso’s eenvoudigweg voor ons heeft afgeschaft. De 

penningmeester merkte op dat wij als zakelijke rekeninghouder bijna jaarlijks worden geconfronteerd 

met gestegen banktarieven, terwijl de service geweldig afneemt.  Hij heeft dus enige jaren voor de circa 

90 leden die ooit een incassomachtiging gaven, evenzoveel éénmalige incasso verzoeken moeten 

aanleveren bij RABO: hij werd dus onbezoldigd bankmedewerker. Overigens een aspect waarmee ook 

particulieren die via internet en/of mobiel bankieren worden geconfronteerd. Eerst worden de 

bankkosten maandelijks in plaats van per kwartaal geïnd en daarna komt er zo nu en dan een kwartje 

per maand bij. 

We gaan allen die lid waren of nog steeds zijn, binnenkort een briefje sturen, minder persoonlijk, maar 

vooral omdat de Covid-19 maatregelen ons vragen niet noodzakelijke contacten te vermijden. In die 

brief geven we onder andere aan hoe u de contributie contactloos kunt betalen.   

Een automatische incasso werd in het verleden afgeschreven in 

november, voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering, die 

dit seizoen ook al om Covid-19 redenen werd afgelast. 

Vooruitlopend op de bief enige informatie. Het individueel 

lidmaatschap bedraagt € 5,00 (links) en per gezin (rechts) wordt 

€ 7,50 gevraagd. Gemakkelijk en veilig is het als u reageert op 

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

namens de penningmeester, dank ik u daar bij voorbaat voor. 

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

Gebruik je hersens én bescherm ze met een helm.  

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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Uit het nieuws 

Bron: Leidsch Dagblad – 9 december 2020 – door: Paul van der Kooij 

Kerk kan straks ook zonder gelovigen – 

Monument op Kaageiland krijgt duurzame toekomst 

Een kerk die de toekomst heeft, ook wanneer er niet of nauwelijks gelovigen over zijn. Het klinkt  

onwaarschijnlijk, maar het is waarop al jaren wordt aangestuurd met het monumentale kerkje op 

Kaageiland. 

Volgend jaar moeten woorden hier daden worden: tussen januari en december ondergaat het uit 1873 

stammende gebouw van de protestantse gemeente te Kaag een totale metamorfose. Natuurlijk blijft 

het ook na die tijd mogelijk om er te kerken, te rouwen en te trouwen. Maar door de kerkbanken te 

vervangen door stoelen, wordt er veel meer mogelijk. Naast concerten - die er ook nu al plaatsvinden – 

zijn partijen, sfeervolle diners, dans en yoga dan eveneens mogelijk. Om maar wat te noemen. 

De stoelen kunnen niet alleen in elke gewenste formatie worden opgesteld, ze kunnen ook opzij 

worden geschoven. Zelfs zitten of liggen op de vloer belooft een genoegen te worden: de nieuwe 

tegelvloer die op isolerend schuimbeton wordt gelegd, krijgt namelijk verwarming. 

Met de banken verdwijnen ook de buizen die er, vanonder de voetenbanken, nooit helemaal in slagen 

om de ruimte gelijkmatig te verwarmen. Tevens worden muren en plafond geïsoleerd en komt er 

betere ventilatie, ook om ervoor te zorgen dat de warmte niet alleen vijftien meter de hoogte in schiet. 

Doordat gelovigen eigenlijk geen geld hadden voor de kerk en afhankelijk waren van giften van andere 

kerkelijke gemeenten, werd er op een koopje gebouwd. Binnen een jaar was duidelijk wat dat 

betekende: vochtige muren en - doordat plavuizen direct op zand waren gelegd - koude voeten. 

Pas in de jaren ’50 kwam er een houten vloer op, verscheen de verwarming onder de voetenbanken en 

werden muren voorzien van asbesthoudende platen die vocht buiten moesten houden. Omdat die 

platen achter gipswanden zaten, zouden gelovigen niet zijn blootgesteld aan schadelijke  

asbestdeeltjes. Maar bij de renovatie moeten ze wel weg.
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Denktank 

Omdat dat zeer zorgvuldig dient te gebeuren, is het een kostbare operatie. Eentje die wordt gevolgd 

door een al even dure klus waarbij een flink aantal stuclagen wordt aangebracht. De ene laag 

impregneert wat meer, de ander isoleert juist. „Al met al ben je alleen al voor de muren ruim 

anderhalve ton kwijt, inclusief schilder en -steigerwerk”, weet Kager Jan Biemond die met Buitenkagers 

Aad Wols en Truus Verbaas in 2018 een denktank vormde. Al snel ondersteund door financieel 

adviseur Frans Biemond, bogen de drie zich over de vraag: wat nu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Omdat de gemiddelde leeftijd van de kerkgangers 75 plus is en er niet of nauwelijks nieuwe kerkleden 

bijkomen, wordt de gemeente kleiner en kleiner’’, weet Jan Biemond. ,,Doen we niks, dan gaat het geld 

dat we nog in kas hebben en waarvan we nu drie ton in de renovatie steken naar de landelijke kerk. 

Omdat de PKN-organisatie geen gebouwen verzamelt, verkoopt ze het gebouw en wordt het pakweg 

een botenloods of een Bed & Breakfast.” 

Dat idee leek onverteerbaar. „De kerk is niet alleen van belang voor de kleine gemeente die wij zijn, 

maar net zozeer voor alle bewoners van Kaag en omgeving”, weet Biemond: „Je moet het gebouw dan 

wel toegankelijk en beleefbaar maken.” 

De plannen van de denktank, bleken mooi aan te sluiten op de ideeën die de provincie heeft over het 

behoud van erfgoed. Zo verstrekte die dit jaar een subsidie van 60.000 euro, een kleine tien procent 

van het bouwbudget, voor een toegankelijker en duurzamer pand. 

Wie nu binnen wil komen, krijgt eerst een opstap waar rolstoelen en rollators grote moeite mee 

hebben. Het portaal daarachter laat zich al even moeilijk nemen, zeker bij een uitvaartplechtigheid. De 

twee smalle gangpaden zijn eveneens een uitdaging te noemen. 

„Doordat ze slechts 1 meter 20 breed zijn, vormen ze voor de dragers een bijna onmogelijke opgave. 

Ook voor een bruid is het een hele toer om, met haar vader, voorin de kerk te komen.’’ 

Verder kent de kerk nogal wat hoogteverschillen. Straks moet alleen bij de ingang een paar centimeter 

worden overbrugd. Eenmaal binnen lopen of rollen mensen door de glazen tochtdeuren zo naar de van 

een vlakke vloer voorziene zaal. 

Goede buren 

Als het goed is begint het werk op 18 januari en wordt van 24 januari tot half december gekerkt bij de 

bijna-buren van bezinningscentrum De Stal, met wie al nauw wordt samengewerkt. Zo wordt voor 

vergaderingen en bijeenkomsten, die daar steeds vaker zijn, soms uitgeweken naar de kerkzaal en de 

iets kleinere Kerkwijckzaal daarachter. 

Omdat bij De Stal toch al beheerders aanwezig zijn en de locaties elkaar aanvullen, leek het voor de 

hand te liggen dat ze kerk, Kerckwijkzaal en het mortuarium eveneens gaan verhuren en beheren. Maar 

dan wel in opdracht van de nog op te richten Stichting behoud en beheer dorpskerk Kaag. „Onze 
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kerkgemeenschap wordt straks een van de huurders”, legt Biemond uit. „En terwijl de leden er zo lang 

mogelijk kunnen blijven kerken, hoeven ze zich geen zorgen te maken over het onderhoud. Dat wordt 

voor ze geregeld en kan, net als de stookkosten, uit de opbrengsten van de verhuur worden 

bekostigd.” 

Ook het kerken zal er een stuk plezieriger op worden. Zo kunnen de twintig tot vijfendertig leden die 

in niet-coronatijden bijeenkomen, een kleine, intieme kring vormen. In de jaren ’60, toen de kerk nog 

wekelijks vol zat, zijn de galerijen naast het orgel zo uitgebreid dat 120 mensen een plekje konden 

vinden. Die uitbreidingen verdwijnen, wat voor een fraaiere aanblik zorgt en meer natuurlijk licht: twee 

van de ramen zijn namelijk gedeeltelijk afgedekt. 

Dat de kerkzaal niet zo vaak wordt verhuurd, wijt Biemond vooral aan de banken. Vastgeschroefd als 

ze zijn, bieden ze geen enkele flexibiliteit. Daar komt nog bij dat ze, zelfs met een kussen, niet 

bepaald lekker zitten. 

Aan de locatie ligt het niet, merkt hij ook aan het aantal trouwerijen: „Dat zit nu al een beetje in de lift. 

Sterker nog, je merkt gewoon dat er veel vraag is naar een locatie die, zoals deze, alles heeft. Zo heb je 

hier nog echt het eilandgevoel: hoewel je midden in de Randstad zit, heb je toch het gevoel dat je 

buiten bent. Veel mensen hebben iets met de Kaag; het wordt ook steeds meer een toeristische 

attractie.’’ 

De kerk, gebouwd op de fundamenten van een uit 1618 stammende voorganger, is een 

rijksmonument. Het betekende extra kansen op subsidie, maar zorgde er ook voor dat extra 

vergunningen en toestemmingen nodig zijn. Dat dat allemaal gelukt is, ’met de hulp van velen die mee 

dachten en enthousiast werden’, vinden Biemond en de zijnen ’geweldig’: „Want de kerk heeft zo echt 

weer toekomst, ook op het gebied van duurzaamheid.” 

Zo kan de vloerverwarming worden aangesloten op een warmte- en koudepomp die warm en koud 

water uit de grond haalt: „Nu is zo’n pomp nog een te grote investering, maar als we straks van het gas 

af moeten en de cv-installatie is afgeschreven, is-ie zo aan te sluiten.” 

Spannend 

Hij verhult niet dat het proces vaak spannend was: „Er waren zeker momenten waarop we dachten het 

net niet te halen. Het is ook een gigantisch project waarmee je ook nog eens tegen de stroom in roeit.” 

Hoewel de gewone banken het veld ruimen, krijgt een herenbank een plekje achterin: „Daar kan die als 

garderobe of koffieschenkerij dienen, dat onderzoeken we nog.” Andere banken worden in de 

lambrisering van de muren verwerkt. Monumentale zaken als kroonluchters, doopvont en lezenaars, 

die nog uit de vorige kerk stammen, keren evenzeer terug. Net als de preekstoel. Al krijgt die wel een 

plekje in de hoek. Ook wordt, naast het orgel op de galerij, aan een concertvleugel gedacht in de 

kerkzaal: „De akoestiek is hier namelijk geweldig.” 
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Uit het nieuws 

Bron: Alles in Kaag en Braassem – 27 december 2020  

College trekt vergunning kippenkar in 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem heeft deze week de 

vergunning ingetrokken voor een mobiele kippenkar voor de 250 kippen op de weilanden bij de 

Julianalaan in Kaag. Eerder gaven zij wel een vergunning voor de kippenkar, maar na bezwaar van 

belanghebbenden hebben ze deze toch ingetrokken. 

Ondanks dat er in het bestemmingsplan van deze locatie staat dat het houden van kippen en de 

plaatsing van bouwwerken niet is toegestaan, gaven burgemeester en wethouders al eerder ontheffing 

op het plan. Nadat de omgevingsvergunning verleend was, tekenden twee omwonenden en de lokale 

weidevogelvereniging bezwaar aan. 

De reden voor het bezwaar was dat de buurtbewoners vreesden voor stankoverlast en aantasting van 

het landschap. Volgens de lokale weidevogelvereniging zou de kar impact hebben op de leefruimte van 

de aanwezige weidevogels. Het college stelde hierbij de bezwaarmakers in het gelijk en trok de 

vergunning in. De initiatiefnemer van de kippenkar kan bezwaar aantekenen tegen het intrekken van 

de vergunning. Of hij dit daadwerkelijk van plan is, is niet bekend. 

 

Uit het nieuws 

Bron: Alles in Kaag en Braassem – 4 januari 2021  

Inwoners Buitenkaag hebben kritiek op parkeerbeleid van Van Lent 

De inwoners van Buitenkaag, een dorp gelegen in de gemeente Haarlemmermeer, leveren kritiek op het 

parkeerbeleid van Royal Van Lent Shipyard. De inwoners van Buitenkaag hebben overlast van 

werknemers van de scheepswerf op Kaageiland. Zij parkeren hun auto namelijk op een parkeerterrein 

in Buitenkaag om vanaf daar met de pont naar hun werk te varen. 

Eerder bouwde de gemeente Haarlemmermeer al een parkeerterrein om overlast terug te dringen. Maar 

nu er nog altijd overlast is, wil de gemeente een extra parkeerterrein openen. Dit nieuws viel bij de 

inwoners van Buitenkaag in het verkeerde keelgat. "We zijn een parkeerterrein met woningen voor de 

firma Van Lent", vertelt Menno Hegeman, woordvoerder van 'Parkeergroep Buitenkaag' aan NHnieuws.  

"Het probleem ligt in een andere gemeente, in een andere provincie en het wordt hiernaartoe 

geschoven", vertelt een andere vrouw uit Buitenkaag. 

De tweede parkeerplaats is moet een tijdelijke oplossing worden van maximaal vijf jaar. Bovendien 

worden er in april 2021 blauwe zones ingevoerd in het dorp. 

Niet alleen parkeeroverlast 

De inwoners van Buitenkaag claimen naast de parkeeroverlast zich ook te ergeren aan het personeel 

van Van Lent zelf. Volgens de inwoners maken de werknemers, die door hun wisselende diensten ’s 

avonds laat nog door het dorp lopen, veel overlast. Er komen onder ander klachten binnen van luidde 

muziek en rondslingerende vuilnis.  
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Uit het nieuws 

Bron: Alles in Kaag en Braassem – 28 december 2020  

Politie beëindigt feestje op Kaageiland  

De politie van Kaag en Braassem kreeg op Eerste Kerstdag een melding van geluidoverlast op 

Kaageiland. Op de locatie aangekomen bleek dat de bewoner een feestje had georganiseerd. 

Bij het feest zijn acht jongeren aangetroffen waarvan één van de feestgangers dusdanig onder invloed 

was van verdovende middelen dat hij mee moest met de ambulance naar het ziekenhuis. Maar de 

feestgangers zagen zelf niet de ernst van de situatie in. 

De politie heeft geen boetes uitgedeeld omdat zij daar geen bevoegdheid voor hebben. De drie 

gasten-richtlijn van het kabinet is een dringend advies, geen verbod. Wel zijn de namen van de 

aanwezigen genoteerd. Tegen de bewoner wordt een bestuurlijke maatregel opgemaakt.  

 

Uit het nieuws 

Bron: Alles in Kaag en Braassem – 30 december 2020 

Feadship project 819 te bewonderen in Kaag 

De nieuwe Feadship Project 819 is verplaatst naar buiten de bouwhal van Royal Van Lent Shipyard in 

Kaag. Hier zal het gigantische schip, van 71,5 meter, haar laatste uitrustingen krijgen zodat ze 

zeeproef het nieuwe jaar in kan. 

Het project, ook bekend als Galina, is het ontwerp van Harrison Eidsgaard uit Londen en heeft een 

klassieke Feadship-vorm met een traditionele uitlopende boog, een elegante bovenbouw en verticale 

rompramen op het hoofddek. Galina voegt zich bij de 99,95 meter lange Moonrise, 72,8 meter lange 

Podium, 49,65 meter lange Totally Nuts, 77 meter lange Boardwalk en de 88 meter lange Project 816 

op Feadship's 2020-lanceringslijst. De lancering in zal plaatsvinden in 2021, maar verdere details over 

het jacht zijn niet bekendgemaakt. Deze komen vrij nadat de officiële lanceerceremonie van Project 

819 heeft plaatsgevonden.  

 

Uit het nieuws 

Bron: Alles in Kaag en Braassem – 22 december 2020 

Toch geen arbeidsmigranten in groepsaccommodatie zeilschool De Kaag  

Eind november werd het duidelijk dat zeilschool De Kaag tientallen arbeidsmigranten zou opvangen in 

hun groepsaccommodatie. Maar door coronavirus kan dit niet doorgaan en dus blijft de accommodatie 

deze winter leeg.  

Dat de arbeidsmigranten hun intrek niet kunnen nemen in de groepsaccommodatie van de zeilschool, 

heeft twee redenen. De eerste reden is simpelweg dat er minder werk is in de branche waarin de 

migranten werkzaam zijn. Dat betekent dat er ook minder arbeidsmigranten zijn. De tweede reden is 

dat door de huidige coronamaatregelen het niet is toegestaan om grote groepen op dit soort locaties 

te laten overnachten. Dit laat zeilschool De Kaag in een video weten aan Studio Kaag en Braassem. 

Elke winter verhuurt de zeilschool de groepsaccommodatie aan verschillende groepen. Dit jaar zouden, 

net als vorig jaar, tientallen arbeidsmigranten zich vestigen in de groepsaccommodatie van zeilschool 

De Kaag. Burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem verstrekten al eerder een 

vergunning van twee jaar om de migranten in het aangrenzende pand van de zeilschool te vestigen. 

Oorspronkelijke plan 

Als het plan wel door zou gaan zouden er in totaal 22 kamers in de groepsaccommodatie van de 

zeilschool komen. Hier zouden 85 arbeidsmigranten kunnen slapen. Burgemeester en wethouders 

dachten eerder aan 22 tot 44 migranten op de locatie, zodat er één of twee migranten per kamer 

zouden slapen.   
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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


De Ontmoeting
Hoofdweg (oostzijde) 2038

Emmalaan 12

Pont
Veer, Buitenkaag

Hotel Orion
Julianalaan 19

Royal van Lent
Julianalaan 3

‘t Oppertje
   Julianalaan 1C

Nassaulaan 2
(carport)

De Twee Wilgen
Julianalaan 66

Lokaties van de AED’s op de Kaag en Buitenkaag

De Ontmoeting
Hoofdweg (oostzijde) 2038

Emmalaan 12

Pont
Veer, Buitenkaag

Hotel Orion
Julianalaan 19

Royal van Lent
Julianalaan 3

‘t Oppertje
   Julianalaan 1C

Nassaulaan 2
(carport)

De Twee Wilgen
Julianalaan 66



• ‘s Gravenwater • Kleipoel • Ringvaart • Norremeer • Dieperpoel • Hoofdvaart • Eijmerspoel • Laeck • Koppoel • Zweiland • Spijkerboor • De Kever • Zomersloot • Boerenbuurt • Het Joppe
• Kager tocht • Sassenheimer Vaart • Hoflee • Botersloot • Haarlemmertrekvaart • Lisser Dwarstocht • Does • Leidsevaart • Zandsloot • De Rijpwetering • Oude Rijn • De Mare • Paddegat• 
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